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Ordföranden har ordet
Ännu mer segling i Uddevalla!
Hej.
Under denna säsong så har vi i Styrelsen jobbat med att forma en värdegrund,
vision och strategier för klubbens verksamhet och utveckling. Det har varit inspirerande och
nyttigt att tänka till och samla oss runt dessa saker som har mynnat ut i ett utvecklings
dokument. Nedanstående har vi enats om och ska ses som ett komplement till våra stadgar.
SSVÄ vill vara (Vision):
-En förening som är väl ansedd, som bidrar till fler seglings evenemang i Uddevalla och som
uppmuntrar fler att börja segla.
-En förening med kompetenta seglare som bidrar till varandras kunnande om och glädje till
segling. Detta gör vi genom olika sociala aktiviteter och deltagande i kappseglingar.
-En förening som möjliggör segling för individer i alla åldrar och med olika bakgrunder och
som har ett samarbete med andra föreningar och organisationer.
-En förening med stort medlemsinflytande, stabil ekonomi, ändamålsenliga lokaler, hamn
och utrustning.
SSVÄ Värdegrund:
Välkomnande
Vi ser till att alla med intresse för segling och sjöliv känner sig välkomna.
Gemenskap
Vi umgås med varandra i hela klubben så att vi kan få stöd av varandra och ha trevligt.
Öppenhet och tolerans
Vi har ett klimat som är tillåtande och respektfullt.
Trygghet
Vi tar tillsammans ansvar för säkerhet, kompetens och uppmuntran.
Våra långsiktiga strategier:
-Med hjälp av idrottslyftet samverka med andra föreningar och organisationer/skolor för att
gemensamt uppvisa det aktivitetsutbud som finns. -Utveckla och utbilda föräldrar och aktiva
så att vi kan arrangera juniortävlingar.-Synas i sammanhang där kommunen marknadsför sitt
läge vid havet.-Ett utvecklat tränings- och tävlingssamarbete med Bohuskretsen och VKSF.Fostra tävlingsseglare som blir förebilder för kommande generationers segelungdomar.
-Utveckla och utbilda föräldrar och aktiva så att vi kan arrangera juniortävlingar.-Utveckla en

plan för hur sommarlägren ska vara öppna även för dem med begränsade ekonomiska
resurser.
-Utveckla organisationen så att vi får större resurser att genomföra kappseglingar.
-Genomföra SM arrangemang för att öka intresset för kappsegling.
-Utveckla tillsammans med kommun, SISU och andra föreningar en ”vattenvecka” i
Uddevalla med Bohusracet som en viktig del.

Ovanstående vision, värdegrund och strategier ska genomsyra vad vi gör och hur vi gör det.
Jag tror och hoppas att detta ska bidra till att klubben fortsätter att utvecklas och bidrar till
ett ännu större seglingsintresse som samlas i vår förening.

Seglarhälsningar från
Göran Bäckström

En lång och händelserik säsong i juniorsektionen.
Årets säsong har varit en härlig segelsäsong. Bra väder har bidragit till att vi kunnat segla från
slutet av april till början av oktober. Vi har under året ökat intresset för segling och under
hösten har det varit fler juniorer på torsdagsseglingarna än på många år. Detta är mycket
glädjande. Med ekonomiskt stöd från Thorden stiftelsen och klubben har vi uppgraderat vår
flotta av båtar med två RS Feva och fyra optimister.

Lägerhelg
Helgen 24-25 maj genomförde vi ett
läger i Rödöstugan tillsammans med
Uddevalla scoutkår. Idén var att låta
scouterna prova på segling i andra
båtar än de har och att Viken Ägirs
juniorer fick prova på kanot och
scoutliv.
Lägret var mycket uppskattat med
många deltagare.

Lördagen inleddes med segling
respektive kanotpaddling för de olika
grupperna. På eftermiddagen bytte
grupperna aktivitet. Det blev även tillfälle
till att ta sig årets första bad i det härliga
försommarvädret.

På kvällen anordnades lägerbål med
diverse aktiviteter. För de som önskade
fanns sedan möjlighet att sova under
vindskydd. Dagen efter var det perfekt

seglingsvind vilket innebar att det var fullt med båtar från VikenÄgir och scouterna ute på
fjorden.

Nya fevor
I slutet av maj kom två efterlängtade
tillskott till vår båtflotta när vi efter
bidrag från Thorden stiftelsen fick
möjlighet att köpa in två RS Feva.
Fevan är en tvåmans jolle som är
jättekul att segla för våra juniorer.
Det är en snabb båt med mycket
segel som ställer en hel del krav på
sin besättning men som ger en härlig
seglarupplevelse.
Båten kan med fördel seglas av en erfaren seglare som rorsman och som tar med sig en
nybörjare som får vara gast.
Båtfakta RS FEVA
RS Feva är världens mest sålda två-mansbåt de
senaste åren. Fevan har fått en massa
utmärkelser och priser sedan den konstruerades
2003. RS Feva är tillräckligt livlig och avancerad
för att vara en bra tävlingsbåt för juniorer. Den är
samtidigt tillräckligt robust och lättseglad för att
passa som seglarskolebåt. Klassen har funnits i
Sverige sedan 2005 och idag finns här ca 170st
båtar.

RS Feva är rekommenderad juniorbåt av Svenska
Seglarförbundet.
Specifikationer
Konstruktör: Paul Handley
Längd: 3,64m
Bredd: 1,42m
Vikt: 63kg
Storsegel: 5,5m²
Fock: 2,1m²
Gennaker: 7m²

Nationaldagssegling
Ett tillfälle att visa upp klubbens verksamhet och
göra reklam för sommarens seglarläger är
Uddevalla kommuns nationaldagsfirande.
VikenÄgir ger alla som vill möjlighet att följa med
ut i en tvåkrona och prova på segling.
Extra glädjande i år var att vi hade med oss en ny
RS Feva och en alldeles ny optimist. Detta väckte
mångas intresse och vi fick svara på många frågor
om både båtar och verksamhet.
Under de timmar som vi i år deltog fick vi närmare
50 personer, stora som små, som var med oss ute i
tvåkronorna. Det finns ett stort intresse i
Uddevalla för segling och friluftsliv på vatten.

Seglarläger
Årets seglarläger lockade många nya
seglarintresserade ungdomar till
klubben. Nästan alla platser var
bokade under de tre veckor som vi
hade läger i somras.
Jennifer, Lisen, Niklas, Jonatan och
Felix gjorde ett mycket bra jobb med
att utveckla allas seglarintresse. Teori
varvat med praktik, bad och lek var ett
vinnande koncept i år också.

Höstsegling
Efter sommaren har juniorsektionen fortsatt att segla 2-krona, optimist och Feva på
torsdagar. Väldigt kul är att det är många tjejer och killar som fortsatt segla efter att de
börjat sin
seglarkarriär på
sommarens
seglarläger.
Mellan 8-12
juniorer har varit
med på
torsdagarna. Då
vädret varit soligt
och varmt i höst
kunde
torsdagsseglingarna
hålla på till den 2:e
oktober.

Klassmästerskap och RS Feva sprint
Som avslutning på säsongen har våra juniorer varit iväg på två tävlingar i september och
oktober.
Den 20-21 september var Jennifer och Lisen i Göteborg och tävlade i klassmästerskapet för
RS Feva. I mycket tuff konkurrens kom tjejerna på en 17:e plats av 26 startande. Bra jobbat!

Första helgen oktober var två besättningar från VikenÄgir i Lysekil och seglade RS Feva
Sprint. En tävling som liknar matchracing där alla möter alla i kvalheat och där det sedan körs
placeringsheat och finalheat.
Tävlingen avgjordes i vackert
brittsommarväder men med mycket tuffa
vindar på upp till 13m/s under lördag
eftermiddag. Mycket lärorikt för alla som
deltog men väldigt tufft för de som inte var så
erfarna.

Trots en kappsejsning i ett kvalheat lyckades
Jennifer och Lisen segla in på en tredje plats totalt
och Alice och Hanna kom på åttonde plats. Bra
kämpat av alla.
Ett stort tack till alla ledare och föräldrar som ställt
upp i olika sammanhang under säsongen och gjort
den så lyckad. Ert engagemang är nödvändigt för
att få verksamheten att fungera.

Juniorsektionen fortsätter nu att träffas någon gång per månad under senhöst, vinter och
tidig vår med olika aktiviteter. Mer information kommer att skickas ut via mail och läggas
upp i kalendern på hemsidan. Sedan drar vi igång seglingssäsongen i slutet på april.

Tomas Wallström

Orust Runt 2014
En tradition med nytänkande
Traditionen
Orust Runt brukar seglas i början av juni och har seglats medsols runt Orust från Uddevalla i
många år. Flera år har seglingen dessutom ingått i Liros Cup och varit öppen för både
shorthanded-klass samt fullbesättningsklass samt avslutats vid Gullholmen. Det traditionella
vädret är härligt soligt sommarväder.

Det nya
I år så inbjöds även besättningarna från Pantaenius Bohusracet och så var seglingen dessutom
öppen också för en ungdomsklass där de som är yngre än 26 år kan vara med i likhet med vad
Bohusracet hade i år.
I tillägg till detta så användes jaktstart, med start med båten som har lägsta SRS-talet först och
den som har högsta SRS-tal startar sist.

Deltagarna
Det kom 12 båtar till start, varav 4 båtar kom från andra hamnar än Uddevalla hamn. Detta är fler
deltagare än det varit de närmaste tidigare åren. Dessutom seglade 10 båtar shorthanded-klass.
Tyvärr startade ingen ungdomsbåt.

Seglingen
Den äldsta besättningen med mycket erfarenhet av Orust Runt startade först från Rödön med en
IF. Därefter följde de andra båtarna med starttider beroende på sitt SRS-tal. Sist startade en
HP1030. Seglingen ner till Ljungskile var i lätta vindar med varierande riktningar. I Ljungskile
samlades hela fältet med båtar i nästan stilltje, innan plötsligt havsbrisen kom befriande från
väster och det blev en oförutsedd ”omstart”. Det blev god gång ner förbi Stenungsund och kryss
ut igenom Skåpesund och Stigfjorden samt sträckning bort mot Gullholmen, som låg så grant
välkomnande i den påbörjade skymningen. Propagandasegling med andra ord!

Med tanke på vädret under dagen kom båtarna ändå ganska nära varandra i tid till Gullholmen.
För några blev det faktiskt en sekundstrid om vissa platser efter en massa timmars seglande.
Placeringarna finns på listan härunder.
Plats
totalt

Skeppare

Båttyp

Klubb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Andreas Samuelsson
Peter Nohlin
Lars-Ove Swedenfeldt
Tomas Bengtson
Lars Johansson
Peter Szamer
Claus Marmbäck
Göran Johnsson
Hans Berg
Jesper Lundvall
Leif Bäck
Ragnar Davidsson

HP1030
Dehler 34 SV
R6
Dehler 35 cws
Smögen 37
Kustkryssare
Dehler 32
Murena
Maxi 999
Dominant 78
IF
Maxi 84 HR

SS Viken-Ägir
SS Viken-Ägir
SS Viken-Ägir
Ljungskile SS
SS Viken-Ägir
SS Viken-Ägir
Lysekils SS Gullmar
SS Viken-Ägir
SS Viken-Ägir
SS Viken-Ägir
SS Viken-Ägir
SS Viken-Ägir

Plats SRS -klass Plats
shorthandedklass
1
1
2
3
4
5
2
6
7
8
9
10

After Sail
Efter en lång dags segling i varierande vindar, så samlades de allra flesta i en välkomnande
restaurang där man serverade härliga pizzor, fast timmen var sen. Dialogen vid maten handlade
konstigt nog om segling och hur härlig sommaren kan vara en dag som denna. Prisutdelningen på
restaurangen tog sedan vid efter avslutad måltid och med mätta magar och gott sinnelag. De
flesta ansåg att jaktstart är rätt form för Orust Runt.

Därefter var det säkert flera som sov väldigt gott i en kluckande båt efter en fin dag på sjön.

Vinnaren

Nordiska Mästerskapet för CB66 Racer.
Första helgen i oktober var det dags för Nordiska Mästerskapet för CB66 Racer i Hellerup,
Danmark. Emil Bergman och jag hade tidigt bestämt oss för att delta. Nu skulle vi äntligen få
möta ett större startfält. Efter SM tidigare i somras, visste vi att vi kunde vara med och ge de
andra en match och vi skulle verkligen ge järnet. 21 båtar var anmälda veckan innan start,
men tyvärr uteblev tre svenska båtar.
Vid lunchtid på fredagen kopplades trailern till bilen, äntligen var vi på väg! Det hade varit
mycket att lösa de sista dagarna. Trailern skulle fixas så att vi fick köra i 80km/h. Vår tredje
man ombord hade lämnat sent återbud, då han blev satt i karantän i Uddevalla och inte fick
hänga med. Samt att vi hade köpt nytt krysställ som skulle hämtas någonstans i Malmö. Allt
löste sig bra. Gast hittades med hjälp av Facebook, Carl som bor i Lund anmälde sitt intresse,
han var sugen på att hänga med oss ut och segla. Carls egen besättning fick stanna hemma
p.g.a. sjukdom.
Efter dryga 50 mil är vi framme i Danmark och lyckas tillslut tråckla oss ner till Hamnen i
Hellerup. Hellerup Sejlklub är en imponerande klubb. På land fanns det allt från Contender,
Snipe till J70 och Melges 24:or. Föreningen huserar i ett stort klubbhus med en egen
restaurang och en stor ombyggd filmstudio som klubbhall, där medlemmarna kan torka sina
segel och även hålla stora fester.
Här ligger de svenska klubbarna långt efter.
På lördagsmorgon började den första utmaningen, invägningen! Vi får max väga 250 kg
tillsammans och vi vet att vi ligger på gränsen. För att klara detta har skepparen gått på 5-2
diet sedan påsk och klarat överenskommen målvikt med flera kilo. Men kvällen innan så
avslöjar en av gastarna att han nog har gått upp ett eller flera kilo under sommarn . Skall vi
nu få åka hem p.g.a. vi är för tunga? Denna process slutar med att vi alla, får väga in oss
iklädda endast kalsonger, vi klarar det på grammet när. Efter vågen rusade vi ner till
segelhallen för ett uppdukat frukostbord och vräkte i oss en efterlängtad måltid.
Rorsmansmötet hålls på danska, så det var inte mycket jag förstod, men det jag uppfattade
var att vi skulle segla minst 7 race under dagen. Var av varje race skulle ta 25 minuter och att
det därefter var after-sail när vi kom in. Jag uppfattade även att vi kommer att segla två varv
på en kryss-länsbana med ett kickmärke vid kryssmärket och en läns-gate.
Med spänning hissar vi våra nya segel, skall dessa stå bra eller har vi köpt grisen i säcken?
Formen ser fin ut! Hamel har gjort ett riktigt bra jobb, vi kommer att seglar lika fort fast
högre än våra konkurrenter ska det visa sig.
Vid första start blåser det ca 6 m/s från sydost, men ökar snabbt upp mot 10-12 m/s, så vi får
verkligen bekänna färg! Vi startar bra och rundar som 5:a vid första märket. Det är ju som
många vet långgrunt ut med Danmark kust och sjön blir snabbt gropig och krabb. När vi
faller av och sätter gennakern, accelerera båten snabbt upp i fullplaning och vi når

maxhastighet 15 knop.
Vi konstaterar snabbt att vi har en hel del kvar att lära oss, framför allt hur man skall segla
undanvind i hårdvind och krabb sjö. Missar man en våg, så sugs båten fast mellan vågorna
och stannar upp.
Att komma loss igen kan ta sin tid, då de andra båtarna planar på i dryga 10 knop blir det
snabbt en lucka.

Vi halkar ner i fältet under länsarna och slutar som 12:a. Vi fortsätter dagen som i första
seglingen, bra starter och bra första kryss och är med i topp vid första rundningen. Men när
vi kommer till undanvinden strular vi till det med broachar, trålning och allt man kan tänka
sig i den hårdvind.
När gennakern väl fyller, accelererar båten så att man nästan tappar balansen och sedan är
det bara att hänga med för blotta livet. Vi håller oss stadigt runt 11:e och 12:e plats, trots
tjuvstart i 3:e racet.

Men i 5:e racet går allt åt skogen! Vi får ett straff direkt efter starten, då vår båt broachar när
vi skall ducka för en styrbordsbåt. De panikslår för att komma undan, vi tar vårt straff och
ligger nästan sist vid första rundningen. Upp med gennakern och vi får till undanvinden
ganska bra, vi lyckas plocka några båtar på detta benet. Men tyvärr avslutar vi undanvinden
med en riktig mastodont broach. Gennakern fastnade runt storbommen efter det att vi har
trålat med den en lång stund. Gennakern är nu hos segelmakaren för att åter kunna bli ett
segel igen.

Det är bra att banorna seglas nära land, för vi bryter seglingen och seglar så fort vi kan in till
hamnen för att hämta vår gamla blå gennaker som ligger kvar i bilen. Väl i hamn får Emil en
löprunda medan jag och Carl tömmer båten på vatten och justerar till masten för att passa
bättre till den hårda vinden.
När vi kommer ut från hamnen igen, så ser vi att starten för 6:e racet inte gått ännu. Det blir
fullfart ut mot starten. Emil hänger ner i ruffluckan för att packa om den blåa gennakern. Att
det är brottom blir vi snart varse om! En-minuters-skottet går och vi har fortfarande en bra
bit att segla, innan vi är framme vid startlinjen. Vi är nästan fram vid startfartyget då
startskottet ljuder. Vi startar som sista båt uppe vid startfartyget. Emil jobbar vidare med att
få ordning på gennakern när vi lovar upp och ger oss ut på första kryssen. Trots detta så
lyckas vi segla upp oss till en 11:e plats.

Det blev bara 6 race denna dag, så vi seglar in till hamnen igen och packar ihop båten. När vi
är klara bjuds det till after-sail i segelhallen med en öppen bar. Efter någon öl så åker vi till
rummet för att duscha och fixa till oss inför kvällens regattamiddag. Klubben bjuder på en
tvårätters middag i segelhallen, de svenska båtarna samlas runt ett av långborden. Många
goa seglarhistorier blir det! Bästa svensk efter första dagen är ”Familjen”, det är en pappa
(Anders Hellåker) från Halmstad som seglar med sina tre barn, de är med i topp i alla racen.
Vid niotiden är det dags att åka hem igen för att sova och ladda inför söndagen. Det skall
tydligen blåsa lika mycket då också.
På söndagens rorsmansmöte får vi veta att själva NM seglas av de 7 bästa båtarna i tre
avslutande seglingar. Vi ligger för dåligt till för att kunna kvala in. Vi sätter upp ett nytt mål
för dagen. Minst en placering som topp 5. Vi fortsätter på samma sätt som under lördagen,
bra starter förutom en tjuvstart och vi är med i topp efter de första kryssarna. Vi lyckas
också bättre på undanvindarna och kan hänga kvar lite bättre och håller oss nu på 9:e och
10:e plats i de flesta racen.
I sista seglingen då klaffar allt! Vi rundar som tvåa och gör en kanon undanvind. Rundar
jämsides med 3:an efter länsen, men har valt olika sidor av gaten. Ligger som 4:a efter andra
kryssen och har fått en bra lucka till övriga.

Vid kickmärket så händer det. Gennakern kommer upp riktigt snabbt och focken rullas in
med blixtens hastighet. Tyvärr så fastnar gajen när gennakern fyller och vi broachar! Vi
lyckas att snabbt reda ut detta och får snart fart på båten. Vi ligger fortfarande kvar som 4:a
då vi flyger iväg ut i sundet. Gippen sitter perfekt och vi har bra flyt i vågorna och kan hänga
kvar i planing längre stunder utan att sugas fast. Helt plötsligt så hör jag någon som säga; nej
nej och två fötter passerar vid sidan av mitt huvud. En av gastarna har missat krängbandet
och faller överbord i dryga 10 knop. Som tur är håller han kvar i gajen och får även ett ben
runt den samme, följden blir att gennakern skotas in och vi slår runt. Vår badare kan svänga
in till aktern och klättra ombord. Så fort kroppen är ombord släpps trycket i seglet och vi
hamnar på rätt köl igen. Seglen skotas in och vi sätter fart på nytt. Vi vågar knappt se oss
omkring. Hur mycket har vi tappat? Det känns som vi borde ligga sist, men vi har bara tappat
en båt och ligger 5:a. Vi lyckas sedan hålla oss på rätt köl och stanna kvar i båten och
behåller vår 5:e plats in i mål.
Vi har nått vårt mål för dagen ☺. Totalt hamnar vi 10:e plats. Ett resultat som vi är jättenöjda
med!
Vi vet att vi är med och hugger i toppen och vi vet vad vi behöver träna på.

Tävlingen är för oss nu över och större delen av flottan seglar in till hamnen. Bara sju båtar
blir kvar där ute för att göra upp i finalen. Det är två svenska båtar med i finalen, Familjen
och Fredrik Gyllander från Barsebäck. Danskarna tar de första två platserna och Fredrik
kommer in på en 3:e plats.
Väl i hamn tar det oss cirka en timme att lasta båten och är klara för att åka hem. Emil får ju
va klart ta på sig torra kläder, men sedan var det bara att rulla hemåt.
Jag kan varmt rekommendera CB66 för er som är sugna på att segla en-typ på ett enkelt sätt.
Det är just nu en generationsväxling i klassen och man kan komma över en båt till ett riktigt
bra pris. Båten är fantastiskt rolig att segla och lätt att hantera både på havet och iland .
Även om det är hård vind. (En och annan broach får man räkna med).
Vill ni provsegla så är det bara att höra av er till mig så fixar jag det.
/Pär Bäck

Ytterligare en seger för Team Björkqvist i Rödöpokalen

Text Tommy Andersson
I V / Ä klubbmästerskap segrade X – 37 :an igen, detta för fjärde året i följd.

Rödöpokalen är avslutningen på säsongens kappseglingar på fjorden för klubbens båtar.
Under året har 20 båtar deltagit i de 15 delseglingarna. I årets Rödöpokalen ställde 6 båtar
upp,trots att flera av båtarna hade gått till ” vintervila ”
Slutseglingen startade utanför klubbstugan vid Rödön och dagen bjöd på en varm och vacker
morgon med en vind på 4 – 7 m/s från syd men med vindbyar upp till 12 – 13 m/s. Banan
som skulle seglas med starten utanför Rödön ut genom Byfjorden därefter söderut mot
Ljungskile och tillbaks ut på Hafstensfjorden och med mål vid Lindesnäs.
Efter starten var det en kamp mellan de jämsnabba båtarna i den tidvis byiga vinden, i första
passagen under Uddevalla bron bemästrade Team Björkqvist i X – 37:an de svårseglade
förhållanden bäst. På undanvindsbenet upp på Hafstensfjorden växlade placeringarna och
under den avslutande delen in mot Uddevalla blev det en kamp mellan de fyra främsta
båtarna. Efter beräkning med respektive båts respittalen stod X- 37 med Björkqvist som
segrare även i år.

1. X- 37 T. Björkqvist med besättning
2. HP 1030 A. Samuelsson med besättning
3. H – båt Torge – Ellisson
( övriga resultat se V/Ä hemsida )
1:a

2:a

3:a

Hyra klubbstugan?

Fest? Bröllop? Studenten? Klubbmöte? Studiegrupp mm?
Hyr vårt klubbhus, utsökt läge, havsutsikt, bekvämt!

Priser per dygn från och med 1 januari 2015:
Medlemmar 700kr, övriga 1100kr.

Kontakta Lars-Gunnar Hansson 070-6477246 eller
lge.hansson@gmail.com

Styrelsen har beslutat att medlemmar som har sin jolle vid
klubbhuset ska förse den med tydligt namn och telefonnummer.
Dessutom ska dess ägare minst en gång/år klippa föreningens
gräsmatta.
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Välj Europas ledande
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båtförsäkring
med över 80.000
försäkrade båtar och
40 års erfarenhet

Ingår detta i din nuvarande försäkring?
PANTAENIUS

Din nuvarande
försäkring

Nytt för gammalt
Inga åldersavskrivningar

Fast överenskommet
försäkringsvärde
Assistans

Assistans, t ex bogsering till närmsta
varv, leverans av drivmedel, batterier och
reservdelar ingår upp till sek 50.000

Ingen självrisk

Ingen självrisk vid t ex totalförlust, inbrott,
brand, transportskada, blixtnedslag

Året runt

Använd båten året runt utan tillägg

Vi rekommenderar att du jämför våra villkor med dom villkor du har idag.
Halv självrisk för medlemmar i SXK.

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike · Spanien · Sverige · USA · Australien
pantaenius.se

Preliminärt Kalendarium 2015
Datum
2015-01-31-02-08
2015-03-28
2015-04-11
2015-04-22
2015-04-23
2015-04-29
2015-04-30
2015-05-06
2015-05-07
2015-05-12
2015-05-13
2015-05-20
2015-05-21
2015-05-27
2015-05-28
2015-06-03
2015-06-04
2015-06-06
2015-06-06
2015-06-10
Vecka 25
2015-06-17
2015-06-19
Vecka 26
2015-06-25
2015-06-26-28
Vecka 27
Semesteruppehåll
2015-08-13
2015-08-19
2015-08-20
2015-08-22
2015-08-26
2015-08-27
2015-09-02
2015-09-03
2015-09-09
2015-09-10
2015-09-12
2015-09-16
2015-09-17
2015-09-23
2015-09-24
2015-09-26
2015-10-10
2015-11-16

Dag

Tid

Lördag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Lördag
Onsdag
mån-tor
Onsdag
Fredag
mån-fre
Torsdag
Fre-Sön
mån-fre

10:00-14:00
10:00-14:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
09:00
11:00
17:00-20:30
Dagtid
17:00-20:30

Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Lördag
Måndag

17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
10:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00

Dagtid
16:00
09:00
Dagtid

17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
10:00
10:00-14:00
18:30-21:00

Aktivitet
Båtmässan som utställare
Arbetsdag - båtar
Arbetsdag och Sjösättning
Onsdagssegling - V1
Juniorsegling
Onsdagssegling - V2
Juniorsegling
Onsdagssegling - V3
Juniorsegling
Onsdagssegling - V4
Juniorsegling
Onsdagssegling - V5
Juniorsegling
Onsdagssegling - V6
Juniorsegling
Onsdagssegling - V7
Juniorsegling
Orust Runt
Pröva-på-dag
Onsdagssegling - V8
Seglarläger 1
Onsdagssegling - V9
Midsommar på Lilla Kornö
Seglarläger 2
Uddevalla Shorthanded Race
Pantaenius-Bohusracet
Seglarläger 3

Plats
Göteborg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Gustavsberg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Lilla Kornö
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Juniorsegling
Onsdagssegling - H2
Juniorsegling
Uddevallaregattan
Onsdagssegling - H3
Juniorsegling
Onsdagssegling - H4
Juniorsegling
Onsdagssegling - H5
Juniorsegling
Gullholmenträff
Onsdagssegling - H6
Juniorsegling
Onsdagssegling - H7
Juniorsegling
Rödöpokalen
Upptagning (Söndagen är reservdag)
Årsmöte

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Gullholmen
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Detta kalendarium är preliminärt, då bland annat våra regionala kappseglingar först
måste sanktioneras. Både vinteraktiviteter och sommaraktiviteter kan tillkomma eller
ändras. Titta på hemsidan för att se aktuella aktiviteter.

Murena 30

CB 66

Dehler 36

HP 1030

X37

R6

Lacer

Farr 30

X332

Tvåkrona

H-båt

Cheetha 30

Kryssare

First 36.7

Dominant 78

Lite bilder från SSVÄ´s seglingar tagna av Ingemar Billqvist.

Jollesommaren 2014
Träningsseglingar
Vårvinterns träningsseglingar under helgerna med
torrdräkter på Byfjorden blev en bra förberedelse
inför jollesommaren 2014.

Onsdagsseglingar
Ibland finns det några jollar ibland de stora
kölbåtarna vid onsdagsseglingarna.

Majbrasan
Även i år så deltog jolleseglarna från SSVÄ i
Majbrasan i Ljungskile med både juniorer i 2krona och optimist samt 3 seniorer i Laser.
Seglingarna kördes med 4 korta race och hölls i ett
fin-fint vårväder. Detta år tog vi dock landvägen
till och från seglingarna. Torrdräkterna är ett måste
vid denna tiden på våren.
Foto: Ingemar Billqvist

Nordervikens högsommarregatta i Fjällbacka
Den 5 juli så deltog en juniorbesättning från SSVÄ med en av föreningens nyköpta FEVA-jollar tillsammans
med en senior Laserjolle i denna trevliga regatta. Det var 3 seglingar som räknades ihop. Med tanke på att
besättningen inte hunnit segla och trimma båten tillräckligt gick det utmärkt för våra juniorer Lisen och Moa
Davidsson som kom på 3:e plats. Det var en härlig känsla att efter en skön dag på sjön åka hem efter en positiv
prisutdelning.

Hällevikstrands
högsommarregatta
Dagen efter så deltog 2 laserjollar
från SSVÄ i denna regatta på
västra Orust. I denna regatta var
det gott om optimister och
Zoomjollar men endast 2
laserjollar.

Bohus-Malmön Runt
Även i år så arrangerade
Hovenäset denna annorlunda
segling för Laserseglare, med
distansegling runt Bohus-Malmön
med lunch-avbrott i dess hamn.
Det seglades dels i LaserMasterklass och dels i
standardklass.
Det smakade utomordentligt bra
med pizza och öl i god
seglaratmosfär efter en fin förmiddagssegling. Sedan är det bara bonus att ta en skärgårdssegling åter till
Hovenäsets hamn. Återigen genomfördes denna segling i härligt sommarväder.

Hamburgsundsregattan
Dagen efter pizza-racet så seglade vi även i Stora Stenars SS regatta. Det var lite knixigt att med släpkärra köra
ut över Stora Hamburgön och komma ner till en liten vik, som vätter mot Lilla Hamburgön, med en gullig
sjösättningsramp och en begränsad parkering. Det blir lätt mycket jollar på liten yta när mängder av jollar skall i
sjön på kort tid. Även denna dag var det fint sommarväder med ostliga byiga vindar. I denna regatta
sammanräknades 2 seglingar. Lunchsmörgåsarna och lättölen fick nu avnjutas i laserjollens komfortabla
sittbrunn – ej samma glidarlunch som dagen innan!

Höstseglingar
Seglingar med jollar kommer huvudsakligen att ske under helgerna under hösten fram tills det att isen lägger sig
och även efter att den har gått upp med de egna jollar som seglarna har. Självklart behövs endera våt- eller
torrdräkt under dessa seglingar. Det vanliga är Laser eller E-jolle och ibland kanske det kan komma att finnas
någon Laser att låna. Kontakta gärna undertecknad om intresse finna att vara med på träningsseglingarna. Kolla
också på hemsidan – där kan andra vinteraktiviteter dyka upp!
Kontaktperson:
Namn
Göran Johnsson

Telefon
0701-711367

Mail
goran-johnsson@telia.com

Kallelse till årsmöte
Alla medlemmar är välkomna till SSVÄ s årsmöte måndagen den 17
november kl 18.00 i Rödöstugan
Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning
13. Övriga frågor

Efter årsmötet kommer Peter ”Blur” Gustavsson, (medlem i
SSVÄ), att hålla ett föredrag. Peter är en riktigt duktig seglare
som älskar att utmana sig själv och uppleva äventyr samt
vinna.
VÄLKOMNA

