Sandvikens
Segelsällskap

PROGRAMBLAD 2012

Sandvikens Segelsällskap
Kansli
Hamngatan 27 811 61 Sandviken
Telefon 026-27 08 73
Öppet för besök måndagar och torsdagar 08.00-14.00
onsdagar 12.00-16.45
Tisdagar och fredagar stängt
E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.se
Kansliet handhar allt som rör avgifter, ekonomi,
administration, försäljning, bokning av M/S Emma,
fördelning av bryggplatser och uppläggningsplatser.
Bokning av kranlyft Stenbryggan.

Telefonnummer
SSS kansli
Klubbhuset, Bångs
Stenbryggan
Dennis Larsson
Kjell Persson
Trebohamnen

Huvudstyrelse
Ordförande:
Vice ordf. och
sekreterare:
Kassör:
Ledamot hamnsekt:
Ledamot vattenskidsekt:
Ledamot seglingssekt:
Ledamot motorbåtssekt:
Ledamot kanotsekt:
Ledamot
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026-27 08 73
026-29 40 74
026-27 08 75
070-210 05 64
072-226 97 95
026-27 08 76

Göran Wijk
Henrik Jakenberg
Leif Nordström
Kjell Bergström
Carl-Åke Nilsson
Karl-Gösta Naenfeldt
Anders Olsson
Mikael Rosén
Mats Eriksson

Information från kansliet
Varje år när vi skickar ut information kommer ett stort antal
i retur på grund av att Du har flyttat utan att meddela vårt
kansli. Nästa gång Du flyttar, kom ihåg oss med att skicka ett
e-mail eller postens adressändringskort. Tack!
För att underlätta kommunikation mellan kansliet, styrelsen,
kommittéer och medlemmar är e-mail ett bra sätt. Vid byte
av båt skall även detta meddelas kansliet och ändras på
respektive bryggplatsavtal.

Var vänlig meddela / uppdatera kansliet din e-mail adress.

Fakturering av tjänster
Alla tjänster som medlem utnyttjar under säsongen kommer
att tillsammans med eventuella sjö- och upptagningskostnader
faktureras löpande, tex traktorkörning, utnyttjande av Doo-Little.
Utebliven vakttjänst faktureras snarast.
Till de som efter den 31mars har oreglerade avgifter till
SSS kommer påminnelse att utsändas, varvid tillkommer
inkasseringsavgift på 50 kr för varje utsänd påminnelse eller
räkning. Ingen kontanthantering.
Om avgiften inte betalas i tid avaktiveras Taggen.
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Verksamhetsplan för vattenskidsektionen
Nytt år och nya pålagor. Efter fjolårets katastrofalt dåliga arbete med företag ute
på holmen tar vi nu i år nya tag. Vi får helt enkelt se 2011 som ett slags viloår och
börja om med företagsbesöken. Det behövs, om inte annat så rent ekonomiskt.
Varje krona är ett välkommet tillskott.
I övrigt skall den nya startbryggan sättas på plats och stugan tätas. Efter att ha
sett alla kostsamma projekt som huvudstyrelsen ämnar genomföra är det bara att
inse att vårt äskande om el till vår anläggning får vänta. Jag kommer därför att
börja leta efter ett större och effektivare elverk, med trefas och kapacitet för någon
månads drift per år. Miljömässigt? Nja, det kan väl diskuteras, men vi kan få
funktion i anläggningen. Att laga mat till trettio pers och samtidigt hålla musiken
igång med vårt lilla elverk är varken tryggt eller möjligt.
I övrigt kommer vi att fortsätta vårt arbete med att locka till oss någon ny ungdom
som vill åka skidor sommartid. Vi har loggat lika många timmar på båten varje år
de senaste åren så nog åks det skidor alltid även om vissa tror vi försvunnit. Det är
så enkelt som att vår nya (tre år) båt är så tyst och miljömässig så vi märks knappt
nu mera, känns jättebra även om våra grannar aldrig klagat, stort tack till dem.
Som vanligt är ni alla välkomna till oss på besök, glöm bara inte att visa hänsyn om
det åks skidor när ni kommer. Det gäller även er alla som passerar vår anläggning
med båt, de få minuter det kostar er att dra ner ordentligt på farten, får vi göra
dubbelt upp för varje båt som passerar.
Väl mött sommaren 2012.
Carl-Åke Nilsson
Ordf. Vattenskidor.

Sjökort finns att köpa på kansliet
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Verksamhetsplan för Kanotsektionen
Paddling är en motionssport på frammarch. Allt fler skaffar egna kajaker och
paddlar för motion och naturupplevelse. Detta är ett intresse vi ska försöka
vidareutveckla och ta in i föreningen. Inför 2012 och jubileumsåret därefter
planerar vi att genomföra en motionstävling på Storsjön. Sträckningen kommer
troligen bli på Östra sidan och dras genom Storsjöns vackra övärld. Hjälps vi alla
åt med marknadsföringen kan detta bli årets höjdpunkt!
Kanotsektionen planerar vidare, som vanligt, att genomföra ”prova på” kvällar
en gång i veckan fr o.m. mitten av maj till mitten av september. Därutöver har vi
utmärkta möjligheter till egna turer och träning med Bångs som utgångspunkt.
På tävlingssidan fortsätter Hans Skoog sin satsning på oldboysklassen. Hans
blev trefaldig SM-segrare 2011 och under vintern har han tränat stenhårt med
skidåkning och en egenhändigt byggd paddelmaskin. Vi hoppas på att fler ska
haka på Hasses satsning och hänga med ut på tävlingsbanorna i sommar.
Sist men inte minst en uppmaning till alla båtägare: Ta det försiktigt med
drickandet och farten vid båtkörning. Vi kanotister är små på sjön och syns inte
alltid så bra. Förskona oss från dumma olyckor genom att tänka efter före!
Mikael Rosén
ordförande kanotsektionen
Navigations kurs
Hej alla!
Som ni vet så har vi i motorbåtsektionen ett antal navigations och orienterings
tävlingar men pga. av dålig uppslutning från vår förening så planerar vi en liten
utbildning i navigationskunskap.
Karl-åke Nilsson har lovat att ställa upp och köra en bantad kurs, där alla kan vara
med och förkovra sig i sjömanskap och navigering, Kursen kommer att hållas vid
Bångs på torsdagkvällar, den 19 och 26 april samt 3 maj.
Jag skickar ut det här som en intresseanmälan för att se hur många som är
intresserade och hoppas på bra uppslutning,
Intresseanmälan skickas till kansliet via mail eller på telefon till Lisa. Våren nalkas
med stormsteg så jag ser gärna att svar kommer snabbt innan alla får fullt upp med
vårbestyr som vi båtägare har.
Motorbåtsektionen
Anders Olsson
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Verksamhetsplan för Motorbåtssektionen
Vi i motorbåtsektionen ser en trevlig sommar framför oss, och hoppas på bra
uppslutning vid våra aktiviteter. Vi har ett fortsatt mycket bra samarbete med
Forsbacka motorbåtsklubb och kommer i sommar att ha aktiviteter gemensamt. Vi
hoppas att ni alla känner er välkomna på de aktiviteter som vi ska ha,
För ALLA är välkommen oavsett vilken båt man har, Nedan följer ett sommar
program, tyvärr är inte datum spikat men det kommer meddelas på hemsidan och
sättas upp anslag i båt hamnarna
Mars/ april: Navigations kunskap vid Bångs
Orienteringstävling, samling Dalkulla
Båtbingo Start Bångs målgång Dalkulla
Tippsrunda samling Dalkulla
Distanstävling / Årsavslutning och prisutdelning, samling Dalkulla
25/8 Lyskväll och avslutning vid Bångs, grillar kommer tändas och efter middag
kommer en båtkaravan men förhoppningsvis Emma i spets att åka en rutt med
lanternor tända, Så ALLA som har båt med lanternor är mycket välkommen att
deltaga. Senare under kvällen kommer vi ha lite festligheter med trubadur och dans
för den som vill.
Eventuella ändringar eller mer info anslås i våra hamnar och på hemsidan .
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Motorbåtsektionen

Vimpel 140 kr, klubbnål 100 kr, mössmärke 100 kr, dekal 40 kr, finns på Kansliet.
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SSS Segling 2012
Kappsegling
Kappseglingarna startar med Vårdistansen som seglas mellan Stenbryggan och Bångs.
Kappseglingsprogram:

Juni

Augusti

September

Möte

Start

2 Lör

12.30

13.00

Vårdistansen

Stenbr-Bångs

9 Lör

12.30

13.00

Västerfjärdsdist.

Bångs

13 Ons

18.00

18,30

Serien

Stenbryggan

20 Ons

18,00

18,30

Serien

Stenbryggan

27 Ons

18,00

18,30

Serien

Senbryggan

1 Ons

18,00

18,30

Serien

Stenbryggan

8 Ons

18,00

18,30

Serien

Stenbryggan

15 Ons

18,00

18,30

Serien

Stenbryggan

18 Lör

10,00

11,00

Storsjödagen

Bångs

22 Ons

18,00

18,30

Serien

Stenbryggan

25 Lör

10,00

11,00

DM IF

Bångs

29 Ons

18,00

18,30

Serien

Stenbryggan

1 Lör

12,30

13,00

Höstseglingen

Bångs

Kontaktpersoner: Anders 070-527 79 36 , Kjell 070-313 90 86,.
Jolle- och juniorsegling
Måndagar och torsdagar maj-juni och augusti-september, Bångs.Syfte:
Skapa intresse för segelsporten och kappsegling, lära barn/ungdom att segla och lära ut gott
sjömanskap, utveckla barn/ungdom till goda och entusiastiska seglare som och gärna söker
större utmaningar, ansvar och ledarskap.
Kontaktperson: Roger 070-240 70 06.
Seglare med funktionshinder
Seglas lika förra året under juni och augusti med anmälan senast dagen före. Vi seglar med
SSS:s s.k. minitolvor som är en kölbåt för en seglare. För barn/ungdom med funktionshinder
finns en Accessjolle med plats för två, där t.ex. erfaren seglare kan sitta jämte nybörjare.
Kontaktpersoner/anmälan: Karl-Gösta 070-768 54 92, Jan 070-203 11 12.
Prova segla kölbåt, seglarskola för vuxna
Genomföres efter intresse.
Kontaktpersoner: Anders 070-527 79 36, Kjell 070-313 90 86.
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Verksamhetsplan för EMMA
Vi fortsätter att förbättra statusen på Emma och till säsongen 2012 kommer hon att få
nya fönster och en del nytt trä. Arbetet pågår under vintersäsongen när temperaturen
tillåter.
Det kommer nya krav och i år måste skepparna ha en sjukvårdsutbildning som vi
skall arrangera.
Skeppsapoteket har förnyats enligt gällande krav och vi har ytterligare några saker
att åtgärda till säsongen bl.a. upprätta ny deviationstabell, anbringa lastmärken enligt
fastställande av nationellt fribord samt ombyggnad av räcken på för och akterdäck.
Livflottarna är som vanligt skickade på årlig kontroll och ompackning
Vi beräknar att sjösätta Emma i mitten av maj varefter hon är disponibel för
beställningstrafik till mitten av september. Vecka 26 t.o.m. 32 kommer hon som
vanligt att trafikera Storsjön enligt turlista som beräknas komma ut i maj.
Turlistan beskriver några möjliga besöksmål i samband med Emmaturerna. Bl.a.
är Årsunda vikingagården Årsjögård allmänt öppen med aktiviteter vecka 27 - 29
onsdag till söndag.
De populära Fäbodsturerna via Korsika var i farosonen då Gösta och Anna Karin
efter många år vill få tid till annat. Nu har dom, glädjande, meddelat att verksamheten
kommer att drivas vidare i ny regi.
Vi hoppas på en varm och solig sommar med fina turer och många passagerare.

Broöppning vid Bångs
Från den 15 - 31 maj öppnas bron klockan 9 - 20 fredagar till söndagar
samt helgdag och dag före helgdag.
Den 1 juni - 30 september klockan 8 och till så länge dagsljuset medger TVövervakning, sker broöppning alla dagar.
När broöppning önskas kontaktas vakten via telefon
026-26 40 00 med begäran om broöppning. Tala då
även om från vilket håll du kommer. Invänta sedan
grön signal innan passage. Detta gäller även andra
båtar som vill passera bron, alltså då vit lampa blinkar
tillsammans med den röda råder passerförbud!

Dekal finns att köpa på kansliet
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Städdagar/Arbetsplikt
Det är allas önskemål att hamnar och anläggningar skall
vara väl underhållna och ge ett trevligt intryck på besökare
och medlemmar.
Städdagar kommer att genomföras i Stenbryggan och
Trebo torsdag den 14 juni 17.00 - 20.00.
Arbetsplikt gäller när hamnchef kallar.
Uppläggningsplatser för vinterförvaring
Det åligger båtägare att omedelbart efter sjösättning städa
sin vinteruppläggningsplats.
Båttransportvagn och pallningsmaterial på
vinterförvaringsplats som fr.o.m 15 juni används till
sommarparkering skall flyttas av användaren till anvisad
plats.
Båttransportvagn i hamnar som saknar namn och telefonnummer på ägare och stått uppställda längre tid kommer
efter uppsatt skriftlig information att skrotas.
Pallningsmaterial som saknar märkning med ägares namn
och telefonnummer kommer att forslas bort.
Max. 3 knop inom hamnområdet
Hastigheter över 3 knop skapar svallvågor som kan orsaka
skador på förtöjda båtar och bryggor.
Avfallshantering
Farligt avfall som oljor, färger, penslar och
rengörningsmaterial skall forslas till miljöstation där
sortering skall göras och sorteras i avsedd behållare.
Latrin skall lämnas i därför avsett skåp, endast av
Gästrikeåtervinnare tillhandahållet latrinkärl får användas,
andra behållare tömmes ej.
Vakttjänst
Vakttjänst i våra hamnar bygger på solidaritet ….
VAKTA 1 NATT OCH FÅ 175 VAKTADE NÄTTER
TILLBAKA.
Vakttjänst avser samtliga medlemmar med båtplats, ekplats
eller båthus.
Under de år vi haft nattvakt har stölder och skador minskat
radikalt.
För sommaren 2012 gäller följande:
Vaktböcker finns tillgängliga på kansli för tidsbokning, ej
uppsatta vakttider tilldelas medlemmar av kansliet som
meddelas per brev.

Den som har förhinder på tilldelad tid skall själv ordna
ersättare.
Ersättare skall vara SSS- eller familjemedlem, ersättare
skall skriva under vaktrapporten med eget namn och vem
som han/hon ersätter.
Vaktperioden pågår från 2 / 5 till 21 / 10.
Vakttjänst: maj - augusti mellan kl. 21.00 - 06.00
Under september och oktober anpassas tiden efter mörkrets
inträde.
Vaktbot för utebliven vakttjänst debiteras med 1000 kr och
en ny vakttid.
Trebo
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansliet en vecka i förväg.
I Trebo utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 23 maj
och 12 juni kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter
2011.
Planerade åtgärder för Trebohamnen
1. D-piren färdigställs med pålning, riktning och
överbyggnad.
2. Målning av pelarkran.
3. Lagning av asfalt efter grävningar och sättningar.
4. Grundplintar hamnstugan.
5. Båtramp ny beläggning betong och breddning.
6. Y-bommar till brygga B, C och D.
Stenbryggan
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansli en vecka i förväg.
I Stenbrygga utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 24
maj kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter
2011.
Planerade åtgärder för Stenbryggan
1. Skrapning och målning av kran med tillhörande lyftok
2. Undersökning av golvreglar på hamnstugan.
3. Asfaltering av uppgrävda och trasiga asfalttytor.
4. Elinstallation i Oskarsboden enligt gällande fördeskrifter.
5. Vinterplatser söder om miljöstationen.
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Kranlyft
Stenbryggan:
Bokas på kansliet telefon 026-27 08 73.
Trebo:
Bokas i Trebo telefon 026-27 08 76.
Sjösättning / upptagning med kran påbörjas måndag 24 april mellan
kl. 08.00 - 16.00 på vardagar till och med den 12 oktober.
Efter den 13 oktober sker upptagning mot dubbel avgift. Nedisning på
båtar en riskfaktor vid lyft.

SSS fritidskläder
Prova storlekar och beställa kläder gör man på kansliet

T-Shirt marin 120 kr

Huva + byxor barn, marin
375 kr

Piké marin 180 kr

Huva ZIP + byxor vuxna, marin
450 kr
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Byxor

Hamnsektionen
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Åke Wikström
Klas-Göran Kalvik
Pelle Olsson
Sten Åke Wiström
Johan Wiberg
Karl Seiler
Allan Hagström
Veijo Vähäkvopus
Bo Westberg

Hamnchef Trebo +Vaktchef
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Hamnchef Stenbryggan
Kranansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Vakttjänstansvarig Stenbryggan / Trebo
Kjell Bergström
070 672 2838
Prickningskommitté
Lars Möller
Håkan Hernberg
Niclas Johansson

prickn.ansv.
ledamot
ledamot

Seglingssektionen
Karl-Gösta Naenfeldt
Bengt Skörelid
Roger Törnström
Bert Larsson
Anders Rystedt
Kjell Krantz
Jan Bengtson-Nordahl
Fredrik Svennberg

ordf.
070 7685492
jolleansvarig
ungdomsledare
hemsideansvarig
kappsegling
kappsegling
kappsegling
ledamot

Kanotsektionen
Mikael Rosén
Hans Skoog
Gunnel Jernberg
Ulla-Britt Jansson
Denny Källgren
Mats Jernberg
Jens-Petter Palmqvist
Patrik Eurenius
Motorbåtssektionen
Anders Olsson
Anders Carlsson
Mats Eriksson
Stefan Kvist
Håkan Berggren

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

070 3281623

070 2124944

Vattenskidsektionen
Carl-Åke Nilsson
Jimmie Westlund
Peter Jackson
Fredrik Stake
Oscar Frisendahl
Peter Nava

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Emma-gruppen
Leif Sjökvist
Lars Holmberg
Peter Jonsson
Johan Wiberg
Carl-Åke Nilsson

adm.ansvarig 070 3142420
ledamot
tekn. ansvarig
tekn. ansvarig
säkerhetsansvarig

Bångskommitté
Karl-Gösta Naenfeldt
Dag Lindström
Bert Larsson
Hans Skoog
Lennart Lennholm
Mikael Rosén

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

070 6365375

Valberedning
Stefan Hedin
Ulf Håkansson
Kent Eriksson

ordf.
ledamot
ledamot

070 5321220

070 4141542

Revisorer
Lars Holmberg
Bengt Larsson
Revisorssuppleanter
Inge Ericsson
Åke Johansson
Repr. i Idrottsrådet
Karl-Gösta Naenfeldt
Repr. i Sandviken Bingo
Mats Eriksson
Hemsideansvarig
Bert Larsson
Förtjänstteckenkommitté
Lars Holmberg
Kjell Bergström
Karl-Gösta Naenfeldt
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070 6688802

Profilen 2012
Leif Sjökvist
Efter ett mångårigt medlemskap i SSS accepterade Leif att leda valberedningen
2003 där han bidrog på ett hedersamt sätt att knyta duktiga medarbetare till olika
befattningar inom våra sektioner och kommittéer. Leif lämnade valberedningen 2005
för att ingå som ledamot i Emmagruppen. 2009 axlade Leif rollen som ansvarig för
administration och drift av Emma. En uppgift som Leif, med sin noggrannhet och sitt
genuina intresse av Emmas historia och betydelsen att bevara Emma för framtiden,
tog sig an med full kraft.
Under Leifs ledarskap har Emma genomgått en omfattande renovering innefattande
motorbyte som höjdpunkt. Renoveringen krävde omfattande kontakter och
sjösäkerhetstester med Transportstyrelsen där Sjöfartsverket numera huserar. Efter
vinterns hårda och tidspressande arbete förnyades, våren 2011, Emmas certifikat för
passagerartrafik. Ett fantastiskt projekt hade genomförts på ett utmärkt sätt.
Inom SSS ser vi med tillförsikt och trygghet fram emot ett långvarit samarbete med
Leif i sin roll inom Emmagruppen och Emmaskeppare.
/ GW
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