
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.com
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.com

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 026-27 08 73
Klubbhuset, Bångs 026-29 40 74   
Stenbryggan 026-27 08 75     
Dennis Larsson 070-210 05 64
Kjell Persson 072-226 97 95
Trebohamnen 026-27 08 76

Huvudstyrelse

Ordförande: Göran Wijk
Vice ordf. och 
sekreterare: Henrik Jakenberg
Kassör: Leif Nordström
Hamnchef: Sten-Åke Holmström
Ledamot: Kjell Bergström
Ledamot: Mats Eriksson
Ledamot: Christina Jacksson
Suppleant: vakant

Sandvikens
Segelsällskap

2011

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.

– 1 –



Äntligen kan man ana våren, även om nya snö-
fall är annonserade när detta skrivs. Vi hoppas
att under året kunna förverkliga några av de
långsiktiga planer vi har för vår anläggning 
gällande reparationer och underhåll. Högst på
listan står naturligtvis att få dra in el så att vi
kan vara där utan att fundera över värme och
bekvämligheter i övrigt.
Vi har dessutom satt upp mål för skidåkningen
och får våra åkare bara vara friska och hela så
kommer det förhoppningsvis att ge resultat i
rankingen. Våra ungdomar blir ju äldre även
dom så nu måste vi se till att fylla på underi-
från, även det är en satsning vi kommer att
inleda under året, vi vet ju ungefär vad som
behövs göras.
Anläggningen står som vanligt inför ett rust-
ningsbehov, detta oaktat vad vintern eventuellt
ställt till med. Naturligtvis kostar detta pengar,
pengar som vi hoppas på att få från huvudsty-
relsen eller via våra arrangemang under den
kommande sommaren. Så vill ni stötta oss i
arbetet vi gör ute på Vedön så är ni välkomna
att ordna någon form av arrangemang hos oss.
Tag bara kontakt med någon av oss i styrelsen
så fixar vi vad som helst (nästan) som kan roa
och förströ. VÄLKOMNA!
I övrigt är ni alla varmt välkomna att besöka

oss på holmen och antingen prova på, prata
gamla minnen eller helt enkelt bara lite nyfiket
se vad vi är för ena. Kaffe finns det alltid.
Vi ses alla på sjön i sommar, naturligtvis kör ni
sakta och utan svall förbi våra tränande åkare!

Segling Vattenskidor

Kanot

Emma
Kappsegling
Kappseglingarna startar med Vårdistansen.
Serien där vi tävlar om Könnickabunken är för-
lagda till Stenbryggan och seglas onsdagar
under juni och augusti. Hela kappseglingspro-
grammet med tider och övrig information hittar
du på vår hemsida.
Kontaktpersoner: Anders 070-527 7936, 
Kjell 070-313 9086,.
Jolle- och juniorsegling
Syfte:
Skapa intresse för segelsporten och kappseg-
ling, lära barn / ungdom att segla och lära ut
gott sjömanskap, utveckla barn / ungdom till
goda och entusiastiska kappseglare som och
gärna söker större utmaningar. ansvar och
ledarskap.
Ansvar, respekt och ödmjukhet är grundläggan-
de värderingar som genomsyrar vårat sätt att
vara.
Mål 2011: 
l Minst 50 barn ska ha provat segla vid något
tillfälle 
l 10  deltagare på optimist DM 2011  
l Minst 3 tränare utbildade till Grön nivå 
Träning/Allmänt: Jollesegling (en- & två-mans-
jolle), måndagar och torsdagar. 
Lekfull och inspirerande segling / lek och social
samvaro.
Aktiva ska delta på ett större träningsarrange-
mang i regionen.
Utveckla seglare utifrån deras egna förutsätt-
ningar till att vilja utvecklas inom kappsegling.
Mycket fokus på föräldraengagemang och
gemensamma roliga aktiviteter, skapa en stor
och skön gemenskap där alla känner att vi bryr
oss om varandra.
Låt barnen bli ledare och ta hand om de
yngre / nybörjare. Äldre / erfarna barn / ungdo-
mar blir ledare för de träningstillfällen som är
mer ägnade åt yngre / nybörjare.
Ge alternativa vinteraktiviteter exempelvis båt-
vård eller annat.
Utvecklingsansvarig: Bengt Skörelid.
Kontaktpersoner: Bengt 070-267 0302,
Roger 070-240 7006. 
Mer detaljer och tider hittar du på 
hittar du på vår hemsida.
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 funktionshin-
der finns en Accessjolle med plats för två, där
t.ex. erfaren seglare kan sitta jämte nybörjare.
Kontaktpersoner / anmälan: Karl-Gösta 070-
768 5492, Jan 070-203 1112. 
Mer detaljer och tider hittar du vår hemsida.
Prova segla kölbåt, seglarskola för vuxna
Genomföres efter intresse.
Kontaktpersoner: Anders 070-527 7936, 
Kjell 070-313 9086.

Till säsongen 2011 installeras en ny motor med
backslag, instrumentering, elinstallation mm.
Den gamla motorn har vid en ålder av ca 60 år
”gått i pension”. Den har tidigare varit stationär
för generatordrift vid skyddsanläggningen
”Bulan” i Kyrkåsen. Det har varit svårt att hitta
reservdelar till underhållet. De senaste åren har
frågan ställts; kommer motorn att klara ytterli-
gare en säsong. 
Vi fick i uppdrag att leta efter en ersättnings-
motor. Svårigheten med att hitta en lämplig
begagnad motor och med osäker status samt
dagens miljökrav gjorde att valet föll på en ny. 
Ersättaren blir en ny miljöcertifierad Volvo av
kommersiell kvalité och valet förankrades med
Transportstyrelsens sjöfartsavdelning. 
Efter Emmas uppläggning i höstas startade det
omfattande arbetet med Johan Wiberg i spetsen
och med Peter Johnsson och Leif Sjökvist som
assisterande. Arbetet fortlöper under vintern
med målet att sjösätta i mitten / slutet av maj.
Motorn är bara en del av den totala installa-
tionskostnaden. 
Omfattande besiktningar för att få certifikat till
passagerartrafik samt testkörningar gör att
beställningstrafiken beräknas kunna börja först i
juni.
Efter midsommar, vecka 26 t.o.m. 32, kommer
Emma att trafikera Storsjön enligt en turlista
som beräknas komma i maj. Uppläggning
beräknas ske i september.

"Du står och ser mot fjärden och drömmer om
tider när kajaken vattnet klöv.
En visa börjar sjunga om sommarens strapat-
ser och trolska Storsjökvällar.
I morgon ska den klinga med klar och frigjord
röst". Fritt efter visan "Storsjökvällar".

Visst drömmer vi nu om tider när isen ska gå
och vi får sjösätta våra kajaker! 
Kanotsektionen planerar som vanligt att
genomföra - prova på - kvällar en gång i 
veckan f. o. m. mitten av maj till mitten av sep-
tember. Därutöver har vi utmärkta möjligheter
till egna turer och träning med Bångs som
utgångspunkt. 

Vi börjar bli trångbodda i vår kanotförvaring
och kanske är det i år dags till en utbyggnad
och sammanslagning med verksamheten i
Trebo.

Vi hoppas också mycket på våra "gubbar".
Nestorn, Hans Skoog, härjade rejält i prislistor-
na för oldboys under 2010 och med honom
som förebild har flera gamla kanotister aviserat
att de planerar mer eller mindre blygsamma
satsningar 2011. Hans siktar på oldboys VM i
år. Med Hasses träningsflit är det nog inte
omöjligt att det kan bli någon medalj även där.
En sista uppmaning till alla båtägare: Ta det
försiktigt med drickandet och farten vid båtkör-
ning. Vi kanotister är små på sjön och syns inte
alltid så bra. Förskona oss från dumma olyckor
genom att tänka efter före. SSS dekal finns på kansliet pris 40 kr
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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 TV- övervakning,
sker broöppning alla dagar. 

50 m ut från kanalens bägge sidor finns bojar
med tryckknapp / ringsignal 
till Centralvakten för broöppning. När broöppning
önskas kontaktas vakten antingen via
tryckknapp / ringsignal på bojen eller på plan
bredvid bron, 
eller per 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!



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 16 juni 17.00 - 20.00.
Stenbryggan torsdag den 11 augusti 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 telefon-
nummer på ägare och stått uppställda längre tid kommer efter upp-
satt skriftlig information att skrotas.
Pallningsmaterial som saknar märkning med ägares namn och telefon-
nummer 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 båt-
hus.
Under de år vi haft nattvakt har stölder och skador minskat radikalt.
För sommaren 2011 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 23 / 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 samt en ny
vakttid.

Trebo
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansliet en vecka i förväg.
I Trebo utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 25 maj och 
1 juni kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter 2011.

Planerade åtgärder för Trebohamnen
1. Lagning av asfalt efter grävningar och sättningar.
2. Målning och renovering fönster ev. hela stugan.
3. Grundplintar lyfter golvet ( bjälklagret bryts sönder).
4. Båtramp ny beläggning betong och bredning.
5. Nya plankor del av A-piren och lagningar övriga bryggor.
6. E-lås läsare till vaktlokalen.
7. Vattenutkastare bytes till vinterkran och omdrages med 

polytenrör (frysrisk).
8. D-piren färdigställs med pålning, riktning och överbyggnad.
9. El. vid upptagnings ramp / sopbrygga för båttvätt, 

reparationer m.m.
10. 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 26 maj och 
7 juni kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter 2011.

Planerade åtgärder för Stenbryggan
1. Uppsättning av plåtvägg mellan båthus 4-5.
2. E-lås läsare till vaktlokalen.
3. Förvaringsplats för brandfarliga vätskor.
4. Installation av ljusindikering för grindar vid öppning och

stängning (i samråd med kaptener på Emma).
5. Skrivna rutiner för avstängning och påsläpp av sommar-

vatten i Stenbryggan, Trebo och Bångs. 
6.  Skrapning och målning av travers med tillhörande lyftok.
7.  Målning av fönster på hamnstugan.
8.  Åtgärda fel på lyftutrustning från besiktning 2010.
9.  Undersökning av golvreglar på hamnstugan som sjunkit.
10. Asfaltering av uppgrävda och trasiga asfaltytor.
11. Byte av cylindrar och hänglås till vissa utrymmen.
12. Elinstallation i Oskars bod skall installeras efter gällande 

föreskrifter.

Kranlyft
Stenbryggan: 
Bokas på kansliet telefon 026-27 08 73.

Trebo:
Bokas hos Alf Byman telefon 026-27 08 76.

Sjösättning / upptagning med kran påbörjas tisdag 26 april mellan 
kl. 08.00 - 16.00 till och med den 14 oktober. 
Efter den 15 oktober sker upptagning mot dubbel avgift.
Nedisning på båt en riskfaktor vid lyft.

Hamnar
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T-Shirt marin 120 kr Piké marin 180 kr

SSS fritidskläder

Prova storlekar och beställa kläder gör man på kansliet

Huva + byxor barn, marin 
375 kr

Huva ZIP + byxor vuxna, marin
450 kr

Byxor

Vimpel 140 kr, klubbnål 100 kr, mössmärke 100 kr, dekal 40 kr, finns på Kansliet.
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Hamnsektionen
Sten-Åke Holmström ordf. 070 5983867
Hamnar
Kjell Bergström hamnchef Trebo
Östen Dahlberg hamnchef Stenbryggan
Karl Seiler kranansv. 070 318 7202
Veijo Astnell ledamot
Mats Eriksson ledamot
Allan Hagström ledamot
Claes-Göran Kalvik ledamot
Pelle Olsson ledamot
Bo Westberg ledamot
Bo Wiklund ledamot
Stenåke Wiström ledamot
Åke Wikström ledamot

Vakttjänstansvarig Stenbryggan / Trebo
Kjell Bergström 070 672 2838

Prickningskommitté
Lars Möller prickn.ansv. 070 328 1623
Håkan Hernberg ledamot
Niclas Johansson ledamot

Seglingssektionen
Karl-Gösta Naenfeldt ordf. 070 636 5375
Bengt Skörelid jolleansvarig
Roger Törnström ungdomsledare
Bert Larsson hemsideansvarig
Anders Rystedt kappsegling
Kjell Krantz kappsegling
Jan Bengtson-Nordahl kappsegling
Fredrik Svennberg ledamot

Kanotsektionen
Mikael Rosén ordf. 070 212 4944
Hans Skoog ledamot
Gunnel Jernberg ledamot
Ulla-Britt Jansson ledamot
Denny Källgren ledamot
Erik Hedblom ledamot
Karin Eriksson ledamot
Mats Jernberg ledamot

Vattenskidsektionen
Carl-Åke Nilsson ordf. 070 414 1542
Jimmie Westlund ledamot
Peter Jackson ledamot
Fredrik Stake ledamot
Oscar Frisendahl ledamot
Peter Nava ledamot

Motorbåtssektionen
Vilande.

Emma-gruppen
Leif Sjökvist adm.ansvarig 070 314 2420
Lars Holmberg ledamot
Peter Jonsson tekn. ansvarig
Johan Wiberg tekn. ansvarig
Carl-Åke Nilsson säkerhetsansvarig

Bångskommitté
Karl-Gösta Naenfeldt ordf. 070 636 5375
Dag Lindström ledamot
Bert Larsson ledamot
Hans Skoog ledamot
Lennart Lennholm ledamot
Mikael Rosén ledamot

Valberedning
Stefan Hedin ordf. 070 532 1220
Ulf Håkansson ledamot
Kent Eriksson ledamot

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 070 668 8802
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Profilen 2011
Kjell Bergström

Kjell är en uppskattad och kunnig mångsysslare inom SSS. Han valdes in i huvudstyrelsen 2002 som
vice ordförande, hamnchef och hamnkommitténs ordförande.  Förutom dessa uppdrag var han kassör
under 2003 och SSS representant i Idrottsrådet.  Efter dessa tunga uppdrag tog Kjell en paus i styrel-
searbetet. Den breda kompetens, erfarenhet och klokhet som Kjell har saknades i styrelsen och det var
med glädje han under 2009 åter kunde välkomnas som ledamot i huvudstyrelsen och hamnsektionen
samt som chef för Trebo hamn. Kjell har starkt bidragit till den positiva utveckling som hamnarna haft
de senaste åren, icke minst avseende vakthållningen som resulterat i minskade stölder.
Vi ser med tillförsikt fram emot ett långvarigt samarbete med Kjell som ledamot i huvudstyrelsen 
och hamnsektionen.

Illustratör: Hans Eriksson
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