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Segelsällskap

Segelsällskapets pressträff inför 100 årsjubileet 2013

PROGRAMBLAD 2014
Telefonnummer
SSS kansli
Klubbhuset, Bångs
Stenbryggan
Trebohamnen
Hamnpersonal
Hamnpersonal

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

Huvudstyrelse
Ordförande:
Vice ordf. och
ledamot hamnsekt:
Kassör:
Ledamot vattenskidsekt:
Ledamot seglingssekt:
Ledamot motorbåtssekt:
Ledamot kanotsekt:
Ledamot Emma sekt:
Ledamot
Ersättare

E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.se
Kansliet handhar allt som rör avgifter, ekonomi
administration, försäljning.
Bokning av M/S Emma och Dolittle.
Fördelning av bryggplatser och uppläggningsplatser.
Beställning av bojlyft / bojiläggning och
kranlyft Stenbryggan.

–1–

026-27 08 73
026-29 40 74
026-27 08 75
026-27 08 76
070-210 05 64
072-226 97 95
Henrik Jakenberg
Kjell Bergström
Leif Nordström
Nils Hagström
Johan Wijk
Anders Olsson
Mikael Rosén
Leif Sjökvist
Mats Eriksson
Vejo Vähäkuopus
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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. Kontanthantering undanbedes.
Om avgiften inte betalas i tid avaktiveras Taggen.
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Verksamhetsplan för vattenskidor
Vid årets årsmöte så valdes en nygammal ordförande, Nils ”Nicko” Hagström att ersätta avgående
Carl-Åke Nilsson. Sektionen vill härmed tacka Carl-Åke för alla hans insatser under sin sejour som
ordförande. Carl-Åke har bidragit med en mångfald av idéer, synpunkter och inte minst med väldigt
mycket tid till gagn för sektionen och vi hoppas att vi kommer att få fortsätta i samma anda trots att
Carl-Åke nu valt att träda tillbaka.
Tack Nilsson!
Vi har en ganska fullskriven agenda för verksamheten på Vedön inför 2014. Anläggningen är i behov av
renovering och det arbetet inleddes redan hösten 2013 då långbryggan blev avklädd sin brädklädsel och
båda stenkistorna förstärktes. Bryggbalkarna är uppvägda så nu lutar inte bryggan men det måste till lite
svetsjobb på balkarna innan den nya brädbeläggningen läggs på.
Klubbstugan behöver ett nytt lager färg men innan dess måste fönstren åtgärdas. Dom är idag i ett
uselt skick och borde bytas ut, att försöka renovera fönstren bit för bit är slöseri både med tid och
pengar.
På Fiskartorpet så ska de avslutande renoveringarna göras, det föll ju en stor gran över taket på stugan
på vårkanten 2013, men det mesta jobbet är inomhus så det kanske inte är Prioritet 1.
Vi ska givetvis även träna och tävla på vattenskidorna också, vi är ju en idrottsförening.
Vi kommer i år att schemalägga två träningskvällar i veckan; tisdagar och torsdagar mellan klockan
18 och 20 då det kommer att finnas båtförare/instruktörer på plats. Båten kommer givetvis att gå
däremellan också, men de tillfällena kan variera både vad gäller dagar och klockslag.
Vi avser att genomföra vår årliga tävling, avslutningstävlingen på ”Mellansvenska vattenskidcupen”
lördagen den 6:e september.
Har vi bara lite tur med att få en bra sommar så hoppas och tror jag att alla kommer att märka att
sektionen fortfarande är vid god vigör!
Nicko
Ordförande

Sjökort finns att köpa på kansliet
–3–

PROGRAMBLAD 2014

Verksamhetsplan för kanoter
Under säsongen ska vi fortsätta utveckla vår träningsgrupp så att fler deltar och
några vill börja åka ut på tävlingar. Vi planerar också att fortsätta med våra prova
på kvällar, torsdagar, under våren och försommaren. Planer finns på att i någon
form arrangera en ”kanotskola” vid Bångs under sommarlovet. Om vi lyckas få tag
på ledare så skulle det betyda mycket för sektionens utveckling.
Behovet av nytt material är stort och vi kommer att förnya delar av befintligt
material samt försöka ordna med bättre och rationellare förvaring.
Tillsammans med seglingssektionen har vi tagit fram en konkret utvecklingsplan
för verksamheten vid Bångs. Under säsongen hoppas vi kunna genomföra denna
plan eller åtminstone delar av den.
Årets höjdpunkt kommer att bli sektionens nationella tävling ”Storsjöpaddeln”.
Preliminärt tävlingsdatum är den 30 augusti. Tävlingen har blivit en succé och vi
tror oss om att i år kunna locka ännu fler deltagare än under jubileumsåret.
Mikael Rosén, ordförande SSS Kanotsektion

Segelsällskapets jubileumsbok finns till fösäljning på
kansliet. Den är på 183 sidor med hårda pärmar och
kostar 250 kronor.
Vid utskick via post tillkommer portokostnad.
E-mail: kansli@sansvikenssegelsällskap.se
eller telefon till kansliet 026-27 08 73
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Verksamhetsplan för motorbåtar
Vi i motorbåtssektion ser en ny trevlig sommar framför oss. Vi hoppas på att
denna sommar kommer att bjuda oss lika fint väder som förra årets säsong och
vi hoppas på en bra uppslutning vid våra aktiviteter. Vi kommer att försätta att
samarbete med Forsbaka Motorbåtsklubb och vi kommer även denna sommar
att ha gemensamma aktiviteter. Vi vill att alla skall känna sig välkomna på alla
aktiviteter som vi anordnar och ALLA är välkomna oavsett vilken båt man har. Vi
kommer att fortsätta men ungefär samma ambitionsnivå som 2013 I programmet
nedan presenterar vi sommarens program men vi har inte satt datum för de olika
aktiviteterna än, det kommer delges via hemsidan och i hamnarna.
• Orienteringstävling samling Dalkulla
• Båtbingo start vid Bångs med målgång på Dalkulla
• Tipsrunda samling Dalkulla
• Distanstävling, årsavslutning och prisutdelning
Lyskvällen börjar vid Bångs, grillar kommer att tändas. Efter maten kommer en
båtkaravan med Emma som ledare att åka en slinga som kommer att läggas så att
så många som möjligt får ta del av detta kring vår vackra sjö. Vi har under de år
som vi kört lyskvällen haft en otrolig upplevelse med över 100 båtar i karavanen
samt mycket folk på Emma. Det mål som vi sätter upp för årets lyskväll är att vi
skall överträffa de lyskvällar vi haft.
Så ALLA som har en båt med lanternor är välkomna. Separat program för detta
kommer att publiceras på hemsidan och i våra hamnar.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Motorbåtssektionen
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Verksamhetsplan för segling
Jolle- och juniorsegling
Tisdagar och torsdagar maj-juni och augusti-september vid Bångs.
Vårstart : se hemsidan
Höststart: se hemsidan
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.
Stor upplevelse, stora seglare. SSS ger barn/ungdomar en stor upplevelse där
segling och social samvaro vävs ihop till en rolig och inspirerande aktivitet.
Ansvar, respekt och ödmjukhet är grundläggande värderingar som genomsyrar vårt
sätt att vara.
Kontaktperson: Björn 070 527 48 40
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.
Prova segla kölbåt, seglarskola för vuxna
Genomföres efter intresse.
Kontaktperson: Dag 070 517 42 94.

Vimpel 140 kr, klubbnål 100 kr finns på Kansliet.
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Kappsegling

Maj
Juni

Juli
Aug

Sep

31
4
7
11
18
30
6
13
16
20
3
6
13
20

Lö
Ons
Lö
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lö
Ons
Ons
Lö
Lö
Lö

Möte

Start

12.30
18.00
12.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
10.00
18.00

13.00
18.30
13.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
11.00
18.30

10.00
12.30
10:00

11.00
13.00
11:00

Olle Fribergs Minne
Serien
Västerfjärdsdistansen
Serien
Serien
Serien
Serien
Serien
Storsjödagen
Serien
Serien
DM IF
Höstseglingen
DM Optimist

Stenbryggan
Stenbryggan
Bångs
Stenbryggan
Stenbryggan
Stenbryggan
Stenbryggan
Stenbryggan
Bångs
Stenbryggan
Stenbryggan
Bångs
Bångs
Bångs

Kontaktperson: Kjell 070 313 90 86.

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!
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Verksamhetsplan för Emma
Förutom det varje vår återkommande underhållsarbetet skall tre nya livflottar
anskaffas och monteras. Flottarna tar 75 personer, 25 i varje.
Emma är ett passagerarfartyg och verksamheten har att uppfylla ett omfattande
regelverk.
De tidigare livflottarna var vid anskaffandet begagnade. Varje år skickas de enligt
regelkrav för översyn och för erhållande av certifikat. De kontrolleras, packas om
och tillhörande utrustning ses över. Flottarna blir nu 25 år och med åldern ökar
kraven och den årliga kostnaden. Beräkning visar att det är dags för nya.
En del mindre reparationer kommer att utföras. En läckande styrcylinder är under
renovering och skall återmonteras.
Det gällande passagerarcertifikatet sträcker sig till 2016-05-14 under förutsättning
att mellanbesiktning sker i år, senast 2014-08-14.
Sjösättning beräknas ske i maj.
Efter midsommar, vecka 26 t.o.m. 32, trafikerar Emma Storsjön enligt turlista som
beräknas komma i maj. Emma är tillgänglig för beställningstrafik vid tider utanför
turlistan.
Upptagning beräknas ske i september.
Vi hoppas på en sommar med mycket sol och värme.
Leif Sjökvist
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Nautiskt nytt
Ett stort problem för oss i prickningsgruppen har varit det låga vattenståndet i slutet på sommaren
2013.
Vid Trebo har vi fått många anmälningar om bottenkänning. Det låga vattenståndet, samt den ledning som lades ner 2011-2012 har inte kommit tillräckligt djupt ner, har bidragit till det.
Hänsyn har inte tagits till den reglering av sjön som enligt vattendomen är tillåten.
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Den blå linjen markerar hur vattenledningen är dragen genom passagen vid Norrtutt. Man kan ifrå���
gasätta denna dragning av ledningen med hänsyn till djupet vid normalvattenståndet är omkring
2 meter. Höjden på betongfundamenten är 0,8 meter, och har
��� det inte sjunkit ner på botten så är
���
vattendjupet, som det har varit i år, anledningen till många propellerhaverier.
�

Betongfundamenten är 0,8 meter i fyrkant och rörets diameter är 0,4 meter. Avstånd mellan fundameten cirka 3 meter.
Prick kan tyvärr flyttas från sin position så vi uppmanar alla båtfarare att kontakta SSS kansli på
telefon 026- 27 08 73 eller personal i hamnarna om någon prick har kommit på drift.
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Medlem som ej bokat vakttid tilldelas av kansliet per brev.

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 12 juni 17.00 - 20.00.
Arbetsplikt gäller när hamnchef kallar.

Den som har förhinder på tilldelad tid skall själv ordna
ersättare.
Ersättare skall vara lägs 18 år och vara SSS- eller
familjemedlem, ersättare skall skriva under vaktrapporten
med eget namn och vem som han/hon ersätter.
Vaktperioden pågår från 2 / 5 till 19 / 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.

Uppläggningsplatser för vinterförvaring
Det åligger båtägare att omedelbart efter sjösättning städa
sin vinteruppläggningsplats.
Båttransportvagn och pallningsmaterial på
vinterförvaringsplats som fr.o.m 16 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
olyckor och skador på förtöjda båtar.
Avfallshantering
Farligt avfall som oljor, batterier, färger, penslar och
rengörningsmaterial placeras i avsedd behållare. Grovsopor
forslas till återvinningsstationen.
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 efter 75 år frivilligt.
Under de år vi haft nattvakt har stölder och skador minskat
radikalt.
För sommaren 2014 gäller följande:
Vaktböcker finns tillgängliga på kansli för tidsbokning.
Boka tiden själv så ni får den tid som passar och kansliet
slipper skicka en kallelse.

Trebo
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansliet en vecka i förväg.
I Trebo utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 15 maj
och 11 juni kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter
2014.
Planerade åtgärder för Trebohamnen
1 D-piren färdigställs med pålning, riktning och
överbyggnad.
2 Lagning av asfalt efter grävningar och sättningar.
3 Nytt golv i hamnstugan.
4 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 14
maj kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter
2014.
Planerade åtgärder för Stenbryggan
1 Vintersäkra avlopp i hamnstugan
2 Åtgärda golvreglar i hamnstugan.
3 Asfaltering av uppgrävda och trasiga asfaltytor.
4 Planeras vinterplatser söder om miljöstationen.
5 Emma bryggan åtgärdas.
6 Förstärkning av pålar på Yttre piren avmedlemmar
själva.
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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
Mössa
svart / vit / aqua
100 kr

T-Shirt Aqua 115 kr
Srl. cl – vuxna

Jacka Soft shell 450 kr
Storl. cl – vuxen

Piké 230 kr
Strl. xs – xxl

Huva Aqua ZIP 300 kr
Strl. cl – vuxna
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Byxor, svart 195 kr
Storl. cl – vuxna
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Hamnsektionen
Kjell Bergström
Veijo Vähäkuopus
Mats Eriksson
Allan Hagström
Klas-Göran Kalvik
Kenneth Lundkvist
Pelle Olsson
Karl Seiler
Sten Åke Wiström
Åke Wikström

Hamnchef Trebo +Vaktchef
Hamnchef Stenbryggan
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
kranansvarig
ledamot
ledamot

Vakttjänstansvarig Stenbryggan / Trebo
Kjell Bergström
070 672 2838
Prickningskommitté
Lars Möller
Håkan Hernberg
Åke Wikström
Stefan Qvist

prickn.ansv.
ledamot
ledamot
ledamot

070 3281623

Seglingssektionen
Johan Wijk
Kjell Krantz
Pär Lundvik
KG Naenfeldt
Björn Pettersson
Fredrik Svennberg

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

070 3002100

Kanotsektionen
Mikael Rosén
Catharina Jernberg
Ulla-Britt Jansson
Gunnel Jernberg
Rolf Jernberg
Hans Skoog

ordf.
v.ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Motorbåtssektionen
Anders Olsson
Mats Eriksson
Stefan Qvist
Jörgen Grönkvist
Mikael Lövgren

Ordf.
Sekr.
ledamot
ledamot
ledamot

070 2124944

Vattenskidsektionen
Nils Hagström
Jimmie Westlund
Peter Jackson
Fredrik Stake
Oscar Frisendahl
Peter Nava

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Emmasektionen
Leif Sjökvist
Lars Holmberg
Peter Jonsson
Johan Wiberg
Mats Aakre

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

Valberedning
Kent Eriksson
Ulf Håkansson
Karl-Gösta Naenfeldt

ordf.
ledamot
ledamot

070 512 90 27

070 6365375

Revisorer
Ulf Sparring
Lars Holmberg
Revisorersättare
Inge Ericsson
Bengt Larsson
Repr. i Sandviken Bingo
Mats Eriksson
Hemsideansvarig
Bert Larsson
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070 6688802
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Illustratör Andreas Frank

Profilen 2014
Leif Nordström
Årets profil Leif Nordström har varit medlem i Segelsällskapet sedan 2005 och gick
in i styrelsen som kassör 2009 och därmed också i AU. Han har tagit ett rejält grepp
i ekonomistyrningen och infört bättre instrument för uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Leif har många uppdrag utanför Segelsällskapet. Hans insatser präglas av den
professionalism han förvärvat genom en lång karriär på Sandvik och hans strävan till
ordning och reda.
Leif är varm och generös, omtyckt och respekterad. Hustrun GunnMari, barn och
barnbarn har en central roll. Hemma pysslar han gärna och vill ha snyggt och
prydligt. Han är en flitig motionär som sålt motorbåten och i stället skaffat havskajak
och mountingbike.
Han byter gärna bort den svenska vintern mot sydligare nejder med sol, bad och en
och annan golfrunda.
HJ
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