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Segelsällskapet

Viken – Ägir
Uddevalla
Ansluten till Svenska seglarförbundet & Västkustens seglarförbund

Ordförande har ordet:

Så har då ett nytt år startat och med det en massa möjligeter! Hösten,
vintern och våren så här långt tycker jag har varit bra vad det gäller vädret.
Värre har det varit med ekonomin i världen och i Sverige. Man får hoppas att
en stigande arbetslöshet inte blir långvarig eller drabbar allt för många.
Styrelsens sammansättning förändrades en del på sist årsmöte.
Till ny kassör efter Jerry Rasmusson, som varit med några år, valde årsmötet
Andreas Karlsson. Vi tackade naturligtvis Jerry för hans fina insats och
förstår att uppdrag i flera olika klubbar tar tid. Andreas har med hjälp av
Jerry och Pär Bäck kommit igång bra.
Leif Bäck drar med all rätt sig tillbaka och har lämnat över till Göran
Johnsson. Leif avtackades också på årsmöte. Allt som Leif har gjort genom
åren kan vi inte begära att Göran ska hinna med. Det gäller att dela upp det
efter bästa förmåga i styrelsen.
Den nya styrelsen har hunnit med några möten och är som tidigare gäng
intresserade och ha många bra idéer om hur vi ska kunna utveckla klubben.
Vi fortsätter att erbjuda en mix mellan att segla så fort som möjligt likväl
som att på ett säkert sätt kunna segla långt med familj och vänner.
Förra säsongen var intresset för kvällsseglingar på uppåtgående både vad
det gäller köl- och jollesegling. Nu får vi hoppas att detta håller i sig trots lite
skakiga finanser i världen!
Några ord igen om vår ekonomi. Förra året gav det ett litet plus. Detta
mycket tack vare att alla ställde upp och fokuserade på att hålla nere
kostnaderna.
Men ni har säkert noterat att det har pågått VA-arbeten vid Rödöhamnen.
Klubbhuset kommer att tvingas att ansluta sig senast 2010. Kostnaden för
detta är ca 200 000 kr.
Detta motsvarar i stort sett våra egna sparade pengar. Styrelsen kommer att
se över vilka bidrag som går att få från olika fonder.
Har någon en bra ide eller kontakter som skulle kunna lösa en del av denna
jobbspost?
Vi måste ha en egen kassa så att vi vågar pröva lite olika aktiviteter!
Detta för att variera oss och upplevas som spännande av både gamla och
nya medlemmar.
När det gäller medlemsantalet vore det bra om vi tillsammans kunde värva
några fler under året.
Läs mer i Dyvikan om planerade träffar till sjöss med start 30 maj och
avslutning med Gullholmeträffen i september, Eskadersegling mm.

Nationaldagen firar vi som förra året med öppet klubbhus och lättsam
segling för allmänhet och medlemmar. På möten under vintern har förslag
lämnats till motorklubben att även de kan delta denna dag.
Ett annat trevligt tillfälle till träffar är samlingen i klubbhuset med fika efter
onsdagseglingarna. Alla är naturligtvis välkomna.
Bohusracet verkar kunna bli en dundersuccé i år tack vara ett lobbande från
Per Bäcks sida och från Göteborgsgänget (kolla in www.blur.se) som gjort
PR för oss i flera sammanhang. Pär meddelar att vi har lite drygt 40 båtar
som anmält sig.
Seglarläger och kvällseglingar för juniorer är planerade. Detta är mycket
viktigt för vår verksamhet så det är mycket glädjande att Niklas Ardrot och
Carl Henoch fortsatt har tagit sig an uppgiften med stor entusiasm. Vi får
alla försöka stötta dem och se hur vi kan bidra. Ett sätt att göra det är att
sluta upp på klubbhuset den 21 april för vårarbeten och sjösättning av båtar
på Rödön.
Den viktiga uppgiften att både skapa och framförallt underhålla vår hemsida
sköts av Andreas Samuelsson.
Se: www.vikenagir.se
Hoppas att alla båtar snart är sjösättningsklara och att vi får en bra
båtsommar tillsammans.
Curt Larsson

När, vad och var händer det och vem vet mer?
Tis

24 feb

Styrelsemöte

Klubbhuset

Tis

24 mar

Styrelsemöte

Klubbhuset

Und mar
er

Film(er)

Daniel, Pär

Fre

27 mar

Deadline Dyvickan

Nr 1-09

v. 15

Utskick Dyvickan

Nr 1-09

Tis

7 apr

Översyn ramper (kl. 16.30) Klubbhuset

Tis

21 apr

Vårstädning (kl. 17)

Klubbhuset

Tis

21 apr

Sjösättning jollar,landgång

Klubbhuset

Tis

28 apr

Styrelsemöte

Klubbhuset

Gunnar Olsson

Daniel Dahlman,
Nicklas Ardrot

Ons 29 apr

1:a ”Onsdagsegling(8 ggr)” Klubbhuset

Lennart Hansson

Ons 29 apr

1:a ”Tisdagsegling”(jollar)

Klubbhuset

Nicklas Ardrot

Tis

Styrelsemöte

Klubbhuset

26 maj

Lör

30 maj

Samling med båtar

Hunnebo

Pär Promnitz, Curt
Larsson

Lör

6 juni

Öppet hus, segling (kl. 13)

Klubbhuset

Pär Promnitz,
Nicklas Ardrot,
Ove Törnkvist,
Curt Larsson

Lör

6 juni

Orust Runt

Klubbhuset

Pär Bäck

Mån 15 juni

1:a lägerveckan

Klubbhuset

Nicklas Ardrot,
Carl Henoch

Ons 17 juni

Sista onsdagssegling, vår

Klubbhuset

Lennart Hansson

Tors 18-21 juni Midsommar

Bassholmen
(?)

Mån 22 juni

2:a lägerveckan

Klubbhuset

Nicklas Ardrot,
Carl Henoch

Fre

Bohusracet(start 16)

Klubbhuset

Pär Bäck

Mån 29 juni

3:e lägerveckan

Klubbhuset

Nicklas Ardrot,
Carl Ardrot

Mån 6 juli

4:e lägerveckan

Klubbhuset

Nicklas Ardrot,
Carl Ardrot

Sön 12 juli

Eskader, Danmark

Klädesholm. Pär Promnitz

Tis/ 4-5 aug
Ons

1:a kvällssegling,jollar

Klubbhuset

Nicklas Ardrot

Ons 12 aug

1:a onsdagsegling(6 ggr)

Klubbhuset

Lennart Hansson
Pär Promnitz, Curt
Larsson

26 juni

Fre

22-23 aug Samling med båtar

Lilla Kornö

Tis

25 aug

Styrelsemöte

Klubbhuset

Lör

29 aug

Uddevallaregattan
med Knytkalas

Klubbhuset

Pär Bäck,
Pär Promnitz

Lör

12 sept

Gullholmeträffen

Gullholmen

Knud Pedersen

Ons 16 sept

Sista onsdagsegling, höst

Klubbhuset

Lennart Hansson

Lör

19 sept

Rödöpokalen

Klubbhuset

Lennart Hansson

Tis

22 sept

Upptagning (kl. 17)

Klubbhuset

Daniel Dahlman,
Pär Promnitz,
Nicklas Ardrot

Tis

29 sep

Styrelsemöte

Klubbhuset

Ons 30 sept

Deadline Dyvickan

Nr 2-09

Mån 12 okt

Utskick Dyvickan

Nr 2-09

Tis

27 okt

Styrelsemöte

Klubbhuset

Tis

24 nov

Årsmöte

Klubbhuset

Gunnar Olsson

Styrelse,
medlemmar

Vårstädning/sjösättning
Tisdag 21 april kl. 17.00 träffs vi vid klubbstugan och
vårstädar och sjösätter våra jollar och följebåtar.
Ställ upp ni som kan, det gör det hela lättare och snabbare
om många kommer och drar sitt strå till stacken.
Välkomna
SSVÄ

Årets första sjösättare som är med i SSVÄ

En mycket glad Anders Gadd sjösatte sin ”EnAnnAn” onsdag kväll den 18 mars kl 18.30.
Var Anders först?

Hamnavgift!

Är detta de nya hamnavgifterna? 600 kr upp till 33 fot sedan 1 000 kr/natt.
Är det denna svaga svensk kronan eller den starka norska som spelar inMen ändå rätt
generöst man får ligga gratis på utsidan i 90 minuter!
Fotot tagit som syns 4 juli 08 i Fjällbacka.

Kölbåtar
Nu närmar sig våren med allt vad det innebär. Lusten att börja vårrusta
båten infinner sig i takt med ljusare och varmare dagar. Vi börjar redan i april
med kvällsseglingarna så det gäller att vara i sjön i tid.
Leif Bäck har lovat att sköta starterna, men om han har förhinder gäller
programmets funktionär. Leif hör i så fall av sig till vederbörande.
Det är en bryttid mellan gamla LYS och nya SRS. Passa på och lyssna när
Tommy Björkqvist berättar om SRS den 15 april! Vi kommer dock att
använda samma modifierade LYS-tabell som förra året på onsdagsseglingarna. Viktigt! Den som vill ha ändrat LYS-tal MÅSTE anmäla detta
före start! I annat fall gäller fullt LYS-tal. Hinner Ni inte in till bryggan, ring
Leif tel. 070-77 33 427 och meddela.
Tack vare ett ökat intresse och därmed fler deltagande båtar, har vi två
startgrupper. Båtar med LYS t.o.m. 1,11 startar kl. 17.55 och båtar med LYS
1.12 och högre startar kl. 18.00. Efter målgång fikar vi som vanligt i
klubbstugan.
Program med regler och banbeskrivning finns på annan sida i Dyvickan.
Vi avslutar med Rödöpokalen lördag 19 september. Samling vid klubbstugan
kl.10.00. Efter seglingen bjuds på pyttipanna med tillbehör.
Välkomna!

Lennart Hansson

Bavaria 35 med fullt ös på en av våra onsdagsseglingar. Vad döljer sig bakom genuan? En bräda? Undrar hur det gick?

SSVÄ:s KVÄLLSSEGLINGAR 2009
Våren
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

29 april
6 maj
13 maj
19 maj
27 maj
3 juni
10 juni
17 juni

Hösten
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

12 aug.
19 aug.
26 aug.
2 sept.
9 sept.
16 sept.

Dan Turesson
Tommy Andersson
Göran Johnsson
Stefan Dahlqvist
Leif Bäck
Daniel Dahlman
Lars-Folke Olsson
Tommy Björkqvist

0522-350 48
0522-66 05 83
0522-125 39
070-724 17 63
0522-301 77
0522-300 08
0522- 51 18 71
031-15 06 77

Jan Ellisson
Pär Bäck
Andreas Samuelsson
Lennart Hansson
L-O Swedenfeldt
Gunnar Olsson

0522-183 21
0520-801 37
073-902 76 19
0522-136 48
0522-880 05
0522-723 90

Leif Bäck sköter starterna. Har han förhinder hör han av sig till person på listan.
Vid problem kontakta Lennart Hansson 0522-136 48 eller 070-647 69 42.
Startordning
Kl. 17.45 Varningsskott startgrupp 1
Kl. 17.50 Förberedelseskott startgrupp 1/ Varningsskott startgrupp 2
Kl. 17.55 Startskott startgrupp 1/ Förberedelseskott startgrupp 2
Kl. 18.00 Startskott startgrupp 2
Regler
Vid enskild tjuvstart tutas upprepade gånger tills felande båt har återvänt. Vid allmän tjuvstart skjuts två skott och starten görs om med ett nytt
förberedelseskott c:a en minut efter de två tidigare skotten. Kappseglingsreglerna gäller i övrigt. Vid protest utses en jury ur två av ej inblandade
båtar jämte dagens funktionär. Observera! Banan kan kortas av vid dålig vind, i så fall visas flagga S (blå rektangel på vit botten) varvid målgång
sker istället för rundning.
OBS! Båt som inte anmäler annat seglar med fullt LYS-tal.
Båtar i grupp 2 håller undan för startande båtar grupp 1.
Rundningsmärken
1 Sunds tånge, grön lysboj.
2 Hansagrund, röd lysboj.
3 Lindesnäs startbojar/märke,(vid rundning är yttre bojen rundningsmärke).
4 Kärra holme, boj.
5 Boj NV Lillön
6 Bäveåns utlopp, grön lysboj.
7 NV Korstensholmen, grön lysboj.
Välkomna!

Regattor 2009.
I år står vi inför ett mycket spännande år för våra regattor. Vi kommer som vanligt att anordna 3st
regattor. Det är Orust runt den 6 juni, Bohusracet den 26 juni och Uddevallaregattan den 29
augusti. Vad är det då som är spännande med dessa tävlingar.
Jo! Orust Runt och Uddevallaregattan ingår i årets (Lyscup) Yking cup som samordnas av
Västkustens seglarförbund vilket förhoppningsvis kommer att locka till oss fler deltagare.
Bohusracet har verkligen fått ett uppsving med i skrivandets stund 31st anmälda och ett flertal som
har visat intresse för att komma med i år. Så bli inte förvånade om det dyker upp över 40 båtar vi
startlinjen.
Orust runt.
Seglingen kommer som vanligt att seglas medurs runt Orust med start och mål vid Rödön. För att
underlätta passagen av Skåpesund och Malöströmmar är det tillåtet att förhala sig igenom dessa.
Om vinden inte skulle vara med oss och ute blir så har vi sedan i fjol infört en alternativ målgång
innan man kommer fram till Ellösfjorden. För att vi skall avkorta banan skall inte första båt ha
passerat Mollösund innan kl 16:00.
Vi fick möjligheten att prova detta 2008 och fick bara positiv respons från seglarna. En valde till
och med att gå in till Gullholmen och avsluta seglingen med en Pizza.
Nytt för i år är att tävlingen är en deltävling i Yking Cup 2009 som är västkustens nya Lys cup.
Vilket jag hoppas medför att vi ser fler båtar på startlinjen.

Bohusracet (Shorthanded)
Är årets största utmaning. Där man på bara två personer skall segla nonstop 170M. Seglingen har
under många år varit näst intill en klubbsegling men har under de sista två åren växt från 4 båtar
2007 till i år minst 40 startande.
Intresset för denna typ av segling växer sig större i Sverige och Norden där den Norska
motsvarigheten Watski twostar lockar till sig så många seglare att man har fått begränsa antalet
startande. Dessa platser tar slut på mindre än 24h och det står ett flertal på kö för att få delta.
Det växande intresset tror jag beror på främst två saker.
1. Det är svårt att få ihop en hel besättning till de tävlingar man vill vara med på och då är
shorthanded ett alternativ som gör att man seglar på lika villkor.
2. En utmaning i att kunna driva på en båt ett eller flera dygn på minimal besättning. Även
besättningens sjömanskap sätts på prov då det gäller att segla båten och hushålla med sina
krafter.
Banan går i kustnära vatten med en längre distans till havs under första natten om man så önskar.
Vi har fått stor hjälp av bloggen www.blur.se med att marknadsföra seglingen, men även av dem
som har seglat tidigare har lobbat och pratat om tävlingen i många forum. Vi har också fått spontan
hjälp av Bodings segelmakeri med en plats i deras monter under Mässan i Göteborg och om allt
faller på plats kommer Krogen Pannrummet i Göteborg tillsammans med Qvantums
segelmakeri bjuda alla som går i mål på en Öl till den traditionsenliga våfflan.
Nu hoppas jag att fler i klubben vågar sig på denna utmaning kommer med på tävlingen.

Uddevallaregattan
Har nu under några år seglats på två kortare banor. Planen är om vinden tillåter att även i år köra
två kortare tävlingar under en dag.
Varför vi väljer detta upplägga är bara för att det ger oss tätare och mer intensiva tävlingar och att
man får en andra chans att reparera ett misstag i första seglingen. Det är ju klart att blir det ju
roligare för dem som kommer och tittar på tävlingen om man kan se båtarna hela tiden.
Denna tävling är också en av deltävlingarna i Yking Cup 2009.
Deltagarantalet har legat runt 20st startande och med fjolårets onsdagseglingar i minnet där vi
satte deltagarrekord, så hoppas jag på betydligt fler startande i år.

Efterlysning
Jag behöver alltid hjälp av funktionärer till våra tävlingar. Har du lust att hjälpa till hör av dig till
mig. Pär Bäck Tele 0520-80137.

Med vänliga hälsningar
Tävlingsledaren Pär Bäck

Yking Cup 2009
Regler
Cupen indelas i två geografiskt avgränsade cuper, med möjlighet för seglaren att om ambitionen
finns delta i båda.
Reglerna är enkla:
•
•

Varje segling arrangeras av en klubb med klubbens egen organisation och tradition.
Varje segling ingår sedan som en delsegling i cupen.

Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet, med den skillnaden att vid lika poäng skall
placering i sista seglingen vara avgörande (KSR A8.3)
Regler och ingående regattor:
•

Anmälnings förutsättningar för respektive segling fastställs av arrangören, se
Västkustkalendern.

Klasser
•

Cupen är öppen för alla båtar med giltigt LYS-tal och alla båtar seglar i en klass.

Arrangören rekommenderas att genomföra seglingarna enligt omvänd LYS, dvs. SYL där båtarna
med hänsyn till startordning med de minsta båtarna först.
Information till deltagarna
•

Resultat och annan information anslås på VKSF hemsida. Särskild inbjudan och
seglingsföreskrifter utformas av respektive arrangör.

Krav på deltagande
•
•

Båten och dess utrustning skall följa SweLYS reglerna, ha giltigt LYS-mätbrev eller följa
klassreglerna för respektive klass.
Båt som saknar LYS-mätbrev kan tilldelas ett "provisoriskt LYS " av arrangören till
regattan. Resultatet kan dock inte leda till prisplats i den totala LYS cupen

Prisutdelning
•

Priser ges till 1/5 av deltagande båtar som uppfyller kraven om antal seglingar.
Prisutdelning äger rum i samband med VKSFs årsmöte

Poängberäkning
Endast officiella resultat fastställda av arrangören räknas.
Poängberäkning sker enligt lågpoängsystemet i KSR Appendix A vilket innebär:
•
•
•
•
•

DNS ger antal anmälda båtar + 1 poäng
DNC ger antal båtar i cupen + 1 poäng.
DNS och DNC poäng skall beräknas på den segling som haft störst antal båtar.
De fem bästa resultaten räknas.
Endast båtar med minst tre resultat ingår i cupen.

Protester
Endast protester som rör cupen kommer att behandlas. Protester som rör en enskild segling
hanteras på vanligt sätt av respektive arrangör. För att vara giltig skall protesten lämnas skriftligen
till VKSF senast fem dagar efter att fakta blivit kända men inte senare än fem dagar före
prisutdelningen.

Dessa regattor ingår i Yking Cup 2009 Norra
30 maj Pater Noster Race Stenungsunds SS
6 juni Orust Runt SS Viken Ägir
27 jun Lysekils Race Lysekil SSG
5 jul Väderöarna Runt SS Norderviken
11 jul Juliregatta Hovenäsets SS
1 aug Hermanö Runt Helleviksstrand
29 aug Uddevallaregattan SS Viken Ägir
12 sep Fräknecupen Ljungskile SS

Inbjudan för ORUST RUNT 2009
Tävling:

ORUST RUNT 2009
Kölbåtar LYS. Del segling i Yking cup

Datum:

2009-06-06

Arrangör: Segelsällskapet Viken / Ägir

1.
1.1

2.
2.1

2.2

Regler
Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR)

Villkor för att delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3.1 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
2.3.2 Deltagande båt skall vara utrustad på ett sådan sätt att kortare havssegling i hårt väder kan
genomföras.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2009-05-31 till Pär Bäck
på E-mail: Par.back@familjen.com eller telefon 0520-80137

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om Rorsmans man, Klubb, Båtyp, Segel nr, LYStal och
om båten har LYS brev.
Anmälningsavgiften är 150kr och betalas vid ankomstanmälan på

4.

tävlingsdagen.

Registrering och mätkontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 07:30 tävlingsdagen. Regatta
expeditionen är också öppen den 7/6 -2008 från 07:00

4.2

Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

Inbjudan för ORUST RUNT 2009 forts.
5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Registrering
6/6 kl.07:00 till 07:30
Skepparmöte
6/6 kl. 07:30
Tid för första varningssignal
6/6 kl.08:20
Prisutdelning
Kommer att ske vid klubbens årsmöte i November

7.

Genomförande

7.1

Det är tillåtet att förhala sig genom Skåpesund och Malöströmmar.

8.
8.1
8.2

Banan
Banan är en medsols runt Orust. Mer detaljerad banbeskrivning kommer att finnas i
seglingsföreskrifterna.
Vid mycket lätt vind kan målet flyttas ut till passagen vid Gullholmen.

12.

Priser

12.1

Priser till de 3 första kommer att delas ut

Seglar man lika fort, nästan, som vinden så blir det varmt och skönt så inga seglarställ behövs.
Men kryssen då?

BOHUSRACET omnämt på Norska båttidningen Seilmagasinets
hemsida.

BOHUSRACET: Bohusracet er en shorthandedregatta som arrangeres den siste helgen i juni.

Ny svensk shorthandedsuksess?

Bohusracet har vært arrangert flere ganger som en klubbseilas av seilforeningen Viken-Ägir
utenfor Uddevalla. Nå kan det se ut som om regattaen vokser til den svenske vestkystens
shorthandedregatta.
Asbjørn J. Thorup - 24.03.2009, 10:52
Bohusracet arrangeres den siste helgen i juni og foreningen som står bak, Viken-Ägir, skal være
Sveriges eldste, med røtter helt tilbake til 1870-tallet.
Regattaen har vært arrangert i flere år, men de seneste årene har foreningen bestemt seg for å
forsøke å utvide regattaen. Per i dag er det 37 påmeldte båter og foreningen håper på mellom 50-60
båter på startlinjen.
Banen går fra Uddevalla, via Marstrand til norskegrensen og sydover igjen til mål på Bohus
Malmön.
Til Blur.se-kollega Peter Gustafsson forklarer regattasjef Pär Bäck:
– Shorthandedseiling er i vinden og vi ser en stor bredde på deltagerne, fra par og
familiebesetninger til seriøse regattaseilere – fra CB-66 till 45-fotere. Kjempegøy. Vi tror banen
kan tiltale mange. Den er på 170 n mil lang og er kystnær, hvilket gjør at man ikke behøver masse
sikkerhetsutrustning om bord. Dessuten finnes det ingen vakrere regattabane i hele verden, mener
Pär Bäck.
Per dags dato er én norsk båt påmeldt: J/105en REDUCTION, men arrangøren har tro på flere
båter både fra Norge og Danmark.

Anmälda tom 27/3-09

Bohusracet 2009
Besättning
Besättning
Mikael Wesala
Jonas Gustafson
Felix Hagnö
Ewa Samuelsson
Andreas Samuelsson
Niclas Domack
Mikael Bäckström
Fredrik Bäckström
Hans Helgesson, XSS Robert Trolled, GKSS
Niklas Strandberg
Ola Stensby
Peter Gustavsson
Anders Klamer
Leino Svensson
Jonas Pollack
Niklas Ullman
Kenneth Edvardsson
Ulf Brändström
Christoffer Olsson
Gunnar Olsson
Pelle Fälth
Peter Källström
Hans Bäckström
Agneta Bäckström
Lennart Hansson
Lars-Gunnar Hansson
Christopher Mörtsell Hans-Olof Mörtsell
Björn Nyberg
Henrik Lauenstein
Magnus Persson
Magnus Olsson
Marko Kärkkäinen
Dan Nilsson
Henrik Vislie
Halvard Broch Due
Nils Sellbom
Johan Bexell
Gunnar Ödman
Henrik Ottosson
Johan Edman
Jacob Edman
Andreas Turesson
Dan Turesson
David André
Christer André
Patrik Erdegard
Torbjörn Karlsson
Stefan Möller
Krister Ahlqvist
Team Bintec
Thomas Dahl/Henrik Persson
Benny Lantz
Markus Lantz
Jonas Kjellberg
Urban Edvardsson
Håkan Hambeson
Sanna Hambeson
Andreas Carlsson
Marcus Simonsson
Claes Redin
Patrik Sporre
Per Johansson
Lars-Ove Swedenfeldt Per-Erik Gröning
Daniel Dahlman
Andreas Karlsson
Marcus Andersson
Per Alm
Rolf Söderström
Roger Wibbling
Jonny Westerberg
Jonas Larsson
Martin Olofsson
Börje Toresson
Kari Vuorinen
Tarmo Pohjonen
Martin Nilsson
Johan Mossberg

Båttyp
Nummer
Cheetah 30
SWE1
Sweden Yachts 45
SWE-45400
Bavaria Match 35
SWE9
Pogo 6,50
401
X-46
SWE33
First 31.7 LR
S 374
Faurby 424
SWE 9
J/109
SWE326
Mini nr.56 Atomic
56
Banner 33 RC
S11
Dehler 33
Nr: 162
Nacira 650 (mini)
11-Meter
Ravage 36
SWE 29
Arccona 46
SWE 11
Mani 32
SWE 224
Jeanneau Sun Fast 35
Aphrodite 291
SWE 8
First 33.7
Contrast 33
J/105
NOR 9148
Banner 41 Sport
Luffe 4004
X 95
145
X-332
SWE80
OE29
104
SUI-2187
X99
4062
Comfortina 38
CB66 Racer
SWE 137
Hanse 371
SWE 10774
First 31.7 HR
X-332 Sport
SWE 2000
Express
SWE 755
Beneteau First Class 10 SWE 16347
Smaragd
SWE 186
R6
S81
Express
SWE 818
Express
SWE 320
Scanmar 33
S 250
Dragonfly 800
SWE 214
Luffe 4004
38
Comfortina 32
733
Salona 37
SWE 52

Klubb
SSVÄ
GKSS
SSVÄ
LDSS
GKSS
XSS/GKSS
STSS
GKSS
ChSS
XSS
KMS Nordön
SSVÄ
GKSS
SSVÄ
SSVÄ

Bærum Seilforening, Norg

SFSS
SSVÄ
SXK
KMS Nordön
GKSS
SXK

GKSS
GKSS
HKSS
SSVÄ
SSVÄ
BKSS
STSS
STSS
KKKK
SXK
HJBK

Så många anmälda redan. Fantastiskt bra! Hur många blir det på startlinjen tro? 50-60st?
Men några kända båtar, Smögen 37, Linjett 32, Avance 36 saknas ännu.

Inbjudan för Bohusracet 2009
Tävling:

Bohusracet Shorthanded

Distanskappsegling för båtar över LYS 1,00. och med endast två besättningsmän
Datum:

26-29 juni 2009

Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

1.
1.1

2.
2.1

2.2

Regler
Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR)

Villkor för att deltaga
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4

Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2009-06-10 till Pär Bäck
på E-mail: Par.back@familjen.com eller telefon 0520-80137

3.3

Anmälan ska innehålla uppgifter om Rorsmans man, Klubb, Båtyp, Segel nr, LYStal och
om båten har LYS brev.
Anmälningsavgiften är 200kr och betalas på Plusgiro 8455-8 senast den 20/6-2009. Vid
efteranmälan är startavgiften 400kr.
Betald och anmält dig före den 1/3-2009 deltar du i en utlåtning av 3 fina priser.
Lottdragningen sker på rorsmansmötet och icke närvarande missar sin chans.
1:a pris En Volvo Ocean Race klocka, 2:a & 3:e pris Startavgiften tillbaka.

3.4

Deltagande båtar kan få båtplats veckan innan start. Om så önskas så skall detta meddelas
vis anmälan.

Inbjudan för Bohusracet 2009 forts.
4.
Registrering och mätkontroll
4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen tävlingsdagen mellan kl. 12:00 och 15:30

4.2

Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Registrering se punkt 4.1
Skepparmöte. 15:00
Tid för första varningssignal 15:50
Prisutdelning sker på klubbens årsmöte i november

7.

Genomförande

7.1.1
7.2

8.

Det är tillåtet att använda självstyrning men den får ej vara kopplad till GPS eller liknade
utrustning.
Max två mans besättning

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna är en distanssegling på ca 170M där fyren Hätteberget i söder och fyren
Tresteinerne (Norge) i norr skall rundas innan målgång sker vid Bohus Malmön.
Banbeskrivning kommer att anges i seglingsföreskriften

8.2

Rundningsmärke
• Start Rödön Uddevalla
• Hättebergets fyr syd och väst om
• Valön (Fjällbacka) Ost om
• Furholmen (Strömstad) Ost om
• Tresteinene Norge Nord om Babordrundning
• Ulholms kalvs kummek Ost om
• Mjölskärsfyr (Soteskären) Ost om
• Mål Bohus Malmön (BMBK klubbhus)
Se bifogad banskiss

9.

Startgrupper.
Vid stort deltagarantal kan startfältet delas in flera startgrupper. Max 3.
Om så blir fallet kommer starterna ske med 5 minuters mellanrum.

12.

Priser

12.1

Vandringspris till totalsegraren samt pris till de tre första båtarna.

12.2

Om samtliga båtar kommer i mål under natt till Söndag sker prisutdelningen kl10:00 på
Söndagen.

13.

Banskiss

Banskiss för Bohusracet 2008

4

3

5

2

6
Mål
Start

1

Inbjudan för Uddevallaregattan 2009
Tävling:

Uddevallaregattan
Kölbåtar LYS. Del segling i Yking Cup

Datum:

2009-08-29

Arrangör: Segelsällskapet Viken / Ägir

1.
1.1

Regler
Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.

2.

Villkor för att delta

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

3.

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2009-08-22 till Pär Bäck
på E-mail: Par.back@familjen.com eller telefon 0520-80137

3.5

Anmälan ska innehålla uppgifter om Rorsmans man, Klubb, Båtyp, Segel nr, LYStal och
om båten har LYS brev.
Anmälningsavgiften är 150kr och betalas vid ankomstanmälan på

4.

tävlingsdagen.

Registrering och mätkontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast tävlingsdagen kl.09:30

4.2

Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

5.
5.1

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

Inbjudan för Uddevallaregattan 2009 Forts.
6.

Tidsprogram

6.1

Registrering 08:30 till 10:00
Skepparmöte 09:30
Tid för första varningssignal 10:55
Prisutdelning snarast efter sista båts målgång

6.2

2 kappseglingar är planerade

7.

Genomförande

7.1

Vid stort deltagarantal kan klass indelning ske med hjälp av LYS.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs Byfjorden

9.

Banan

9.1

Banan är en kryss-läns-bana.

10.

Poängberäkning

10.1

11.
11.1

Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att samtliga seglingar
räknas.

Priser
Priser till de tre första båtarna. Vid klass indelning är det pris till Totalsegraren och pris för
de 3 första båtarna i varje klass

Två moderna x-båtar, X-332 och X-34, i aktion på Byfjorden.

Familjesegling
Viken/Ägir är klubben som värnar om all sorts segling. Bland annat den form av
segling som kallas familjesegling. Vi som tycker om att segla och umgås under
lättsamma former i någon gästhamn eller naturhamn ska naturligtvis kunna finna
dessa aktiviteter organiserade i vår klubb. Vår gemensamma nämnare är segling
vilket betyder att vi har mycket att umgås kring. Det kan betyda att vi ses i någon
förutbestämd hamn eller att vi gör en kortare eller längre seglats tillsammans för att
tillgodose vår gemensamma intresse för segling.

Helgträffar
29-31 maj seglar vi till Hunnebostrand för en första helgträff denna säsong. Kanske
ses vi på vägen. Vid denna tid på våren är det ganska så tomt i de vanligast
frekventerade hamnarna. På lördag eftermiddag den 30 maj ligger vi i
Hunnebostrands gästhamnen. Förslagsvis gör vi ett gemensamt besök på Pizzerian
och umgås under trevliga former. Det brukar ju finnas många frågor runt båt och
segling att avhandla. Vad har vi för planer inför den kommande semesterseglingen?
Har det tillkommit några nya tillbehör?
22-23 augusti sammanstrålar vi på Lilla Kornö. Nu har en stor del av sommaren
förflutit och det kan vara kul att träffas för att utbyta lite erfarenheter från de gångna
seglingarna och strapatserna. Har vi tur med vädret kan vi som vid föregående träff
grilla och umgås vid av hamnen anvisad plats. Som vanligt hjälps vi åt för att alla
ska få plats.

Eskadersegling till Danmark
Söndagen den 12 juli samlas vi i Klädesholmens hamn på Tjörn. På måndag morgon
går vi ut på öppet vatten och lägger en kurs mot Säby på Jylland. Framåt
eftermiddagen angör vi hamnen efter cirka 50 distansminuter och inrättar oss efter
bästa förmåga. Det lär vara trångt vid denna tidpunkt men i Danmark tycks det alltid
finnas plats för ännu en segelbåt. Vi avgör på ort och ställe hur kvällsupplägget ser
ut. På tisdag morgon avseglar vi mot Limfjordens mynning och lägger till i Hals.

Distansen är cirka 30 distansminuter. På onsdag morgon avseglar vi för motor upp
till Aalborg. Förhoppningsvis kommer vi upp till Aalborgs hamnar när de har börjat
tömmas på båtar så att vi kan lägga till i hyfsad närhet av varandra.
Onsdag eftermiddag och kväll kan med fördel tillbringas i Aalborg där det finns
allehanda sevärdheter att uppleva. I anslutning till en av hamnarna finns bland annat
ett väletablerat marinmuseum. Ett besök i de centrala delarna av staden med bland
annat den kända Jomfru Ane gade tillhör väl självklarheterna. Eller kanske ta färjan
över till Egholm, en ö mitt i Limfjorden, som bjuder på naturupplevelser.
Hur den fortsatta seglingen ser ut får avhandlas på ort och ställe. Vill deltagarna
fortsätta att segla tillsammans går det naturligtvis att arrangera. Exempelvis kan
hemseglingen ske över Laesö-västerö hamn. Men den planerade eskaderseglingen är
avslutad på onsdag kväll.
Vi reserverar oss för att väder och vind kan ställa till det så att seglingsplanerna
måste ändras. Därför är det bra att ha ytterligare några dagar till förfogande.
För mer information går det bra att kontakta Pär och Mareen Promnitz på telefon
0522-16378 eller 070-5730442.
Det går också bra att e-posta till par.promnitz@telia.com och
mareen.promnitz@telia.com.
Det går även bra att kontakta Curt Larsson på telefon 0522-16501 eller
0705299934 alternativt e-post curt.larsson@uddevallaenergi.se

Gullholmens fina gästhamn. Passa på och kom till ”Gullholmenträffen” den 12 sept.

Hyra klubbhuset?

Fest?
Bröllop?
Studenten?
Klubbmöte?
Studiegrupp mm?
Hyr vårt klubbhus, utsökt läger, havsutsikt, bekvämt!
Priser:
Medlemmar 600kr
Övriga 800kr
Boka – ring Göran Johnsson, vår klubbmästare tel. 0522180 64 eller 070-171 13 67.

Välkomna till Rödöstugan!

SSVÄ-profil

Segling från en Gullholmenträff.
Namn: Ralph Kristensson
Ålder: 73
Nuvarande båt: Ohlsson 8:8
Tidigare båtar: Pioner, Väderöjulle med segel, EK-kryssare.
Bästa långsegling: Från Koster till Grimstad och tillbaka via Arendal, Lyngör, Risör,
Krageröd, genom Kreppa till Stavern och Koster.
Bästa kappseglingar: Orust runt i slutet av 1970-talet, samt som gast på Tjörn runt tre
gånger.
Kul episod: Har varit många genom åren.
Bästa sjömanskost: Nyfångad makrill, rökt på ABU-röken med dillstuvad potatis.
Framtidsplaner: En dag i taget.
Drömsegling: Till de danska öarna och Bornholm.
Drömbåt: Hallberg Rassy 34.

Andra intressen: Att resa, sjunga, lyssna på musik, läsa och lösa korsord.
Medlem i SSVÄ sedan: 1973

Gullholmen
Välkomna till knytkalas 12 september 2009.
Knut har åter bokat lokal för det traditionsenliga knytkalaset
för 37:e året!
Lokal finns tag med bekanta, mat, dryck och ett gott humör.
SSVÄ
PS. Det finns också bra möjligheter att ansluta till knytkalaset med
färjan.

Gullholmen i september är en perfekt avslutning av seglaråret.

Betalt medlemsavgiften?

Känner du att du behöver uppdatera dina uppgifter till
medlemsmatrikeln?
Använd mallen nedan för ändrade/kompletterande uppgifter.
Förnamn:_______________________________________________________
Efternamn:______________________________________________________
Född år:_________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________
Mobilnr:________________________________________________________
VHF:___________________________________________________________
Adress:_________________________________________________________
e-post:__________________________________________________________
Båttyp:__________________________________________________________
Båtnamn:________________________________________________________
Segelnr:_________________________________________________________

Skicka nya uppgifter till vår kassör, Andreas Karlsson, adress se
under styrelsen.

Inte konstigt man höjt lystalet på Expressen. En sådan lång och slank båt måste segla bra.

Beställ en tröja eller vimpel!
Vi kan nu erbjuda en pikétröja med SSVÄ:s logga på bröstet.

Loggans storlek ca 8-10 cm.

Storlekar från XS till XXXL, färg vit och pris 150:- styck.
Beställning sker till Lennart Hansson, tel 0522-136 48 eller
via mail, lennart.hansson@hotmail.com

SSVÄ - vimpel

Ny vimpel? Vi har fått in nya.
Kan erhållas av genom Gunnar Olsson till kostnad av 100 kr.
Ring 0522-72390.

SSVÄ tackar sina annonsörer:
(Utan inbördes ordning)

Sunds Marin AB
Colorama
Möbel Center
Quantum Sail Design Group / Henrik Ottosson
Uddevalla Cementgjuteri
Svenska Sjö – Båtförsäkring
Att annonsera I Viken-Ägirs klubbtidning “Dyvickan” innebär att ni når ca 300
medlemmar, kölbåts- och jolleseglare. Tidningen trycks i ca 300 ex kommer ut med ett nr
under våren och ett nr under hösten. Formatet är A5 och annonspriserna är en nedan:
1/4-sida 1 nr 250 kr, 2 nr 500 kr. 1/2 sida 1 nr 500 kr, 2 nr 1000 kr. 1/1-sida 1 nr 1000 kr, 2
nr 2000 kr.
Frågor eller beställning av annons kontakta kassören eller ordförande. Tel.nr se under
”styrelseledamöter”.

En liten påminnelse om att det är dags för:

Medlemsavgiften!
Familj: 200:Senior: 150:Junior: 75:- (tom 19 år)
Passa samtidigt på att kontrollera Dina adressuppgifter så att de
stämmer.
PlusGiro 8455-8

