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Framtiden ser ljus ut för segellivet
segellivet i Uddevalla
Efter en mild och i stort isfri vinter där det faktiskt har seglats en del på Byfjorden ser vi nu
fram emot en ny seglingssäsong. En säsong där det kommer att hända en hel del som du kan
läsa om i detta nummer av Dyvickan.

Juniorsektionen bubblar av aktiviteter och fler och fler ungdomar söker sig till våra
seglarläger och till d en fina verksamhet som genomförs. Många seniora seglare är i gång
med planerna för sommarens olika aktiviteter - cruising, träning och kappsegling.
Vi kommer att arrangera seglingsträffar och kvällsseglingar som vanligt. Inom
kappseglingssektionen planeras för ett nytt Pantaenius Bohusracet med 120 anmälda redan.
Det kommer säkert att bli helt fullt alltså 200 båtar.

Ett nytt evenemang planeras runt racet som heter Uddevalla water week. Tanken med detta
är att engagera kommun, näringsliv och andra föreningar för att Uddevallaborna ska få ta del
av marina aktiviteter från olika föreningar samt ha kul dagarna runt racet med mat o musik.
Kan vi få till detta i år så kan det bli en kul årlig marin aktivitet. Vi kommer också att bjuda in
till lite mer sociala arrangemang med fest i anslutning till vissa aktiviteter. Det har saknats
några år.
Det är alltså mycket intressant som kommer att hända i år så häng på och engagera dig i
detta o läs mer i denna Dyvicka.
Hälsningar från
Göran Bäckström

Segla klubbkappsegling?
Lära dig att kappsegla med kölbåt?
Träna på ban-segling eller enklare skärgårdssegling?
Vara med o umgås?
Segla o varva ner från jobbet?
Vill du segla med någon båt?
Vill du segla i hårda race?
Segla men utan full besättning och få kompensation i SRS?
Vill du fika?
Isåfall är våra kappseglingar på Onsdagar perfekt för DIG.
Vi seglar i 2 klasser
1a start kl 17:50 o andra start kl. 18:00.
Vi seglar enligt SRS
där man skall anmält sitt för dagen aktuella SRS-tal innan
start. Racetid ca 1,5h, banan anpassas efter väder
Vi är en mycket aktiv klubb med upp till 15 båtar varje Onsdag.
Start:Poäng och kvällsseglingar

Segelsällskap Viken-Ägir
- Onsdagsseglingar
Seglingarna ingår i en vår- respektive höstserie. Vi seglar mestadels kryss/länsbana anpassad med kryssstart. Race tid beräknad ca 90 min, ibland blir det alternativ bana beroende på vindförhållande.
Tävling om ett totalpris. Efter race är det smörgås/fika i klubbstugan till självkostnadspris.
Klasser: SRS <1,12 samt >1,12. Kompensation för shorthandavdrag enligt SRSs samt ytterligare 0,01 om
singlehanded.
Avgift: GRATIS
Anmälan: På plats till starter, deltager man utan att anmält sig seglar man på fullt SRS.
Exp. öppnar kl 17.30
Vårserien: 22/4, 29/4, 6/5, 12/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6
Höstserien: 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9,23/9

Mer information:
Tommy Björkqvist
Tele: 70 2450789
E-mail: tommy.bjorkqvist@telia.com
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Kölbåtsseglingen inom SS Viken-Ägir säsongen 2015
Viken/Ägir är klubben som värnar om all sorts segling. Även om kapseglingen ligger oss varmt
om hjärtat så betyder också familjesegling lika mycket. Många tycker om att segla och umgås
under lättsamma former i någon gästhamn eller naturhamn. Dessa aktiviteter skall också
finnas organiserade i vår klubb. Vår gemensamma nämnare är segling vilket betyder att vi har
mycket att umgås kring.
Planerade kappseglingar är,
6 juni, Orust Runt
25 juni, Uddevalla shorthanded
26-28 juni, Pantaenius Bohusracet.

22 augusti, Uddevallaregattan.
29-30 augusti, Fjordkappen, CB 66 Racer NSL (Nordic Sailing Leage)
26 september, Rödöpokalen.

Lite om våra kappseglingar.
Orust Runt – SSVÄ´s klassiska distanskappsegling med omvänd SRS (jaktstart), dvs. olika
starttid och första båt i mål vinner. Seglingen är öppen både för Helbesättning eller
Shorthanded. Målet är i Gullholmen.
Uddevalla Shorthanded är en gratis regatta under torsdagen före
Pantaenius Bohusracet och som alla får vara med i. Seglingen går på våra
onsdagseglingsbanor. Ca:20 tal båtar räknar vi med kommer till start.
Pantaenius Bohusracet är klubbens och norra Europas största shorthanded
kappsegling för kölbåtar med ett SRS högre än 1.00.
Seglingen
startar i Uddevalla och går i mål i Smögen. Segling tar för snittbåten 35h att genomföra. Det
har blivit en riktig snackis och under båtmässan var föredragen runt tävlingen några av de
populäraste tillställningarna med många åskådare.

Ute i Smögen bjuder klubben alla seglare på en god fisksoppa med tilltugg. Det är en fantastisk
upplevelse att få höra alla goa och nöjda seglare få prata av sig och ta det lugnt i vår lokal där ute.
Stämningen brukar var riktigt härlig. Det är svårt för funktionärerna att gå och lägga sig. Man vill
helt enkelt inte missa något. Ca: 200 st båtar räknar vi med kommer till start.
Uddevallaregattan, är en av klubbens årligen återkommande seglingar och är den sista för
säsongen i LIROS SRS-cup Norra och således final i Cuppen. Vi räknar med att köra två
banseglingar, alternativt segla en skärgårdsbana under dagen.
Fjordkappen , CB 66 Racer-NSL,
SSVÄ har fått förtroendet att arrangera en av delseglingarna i NSL, (Nordic Sailing League). Inom
SSVÄ´s kölbåtssegling ser vi mycket positivt på att få arrangera denna kappsegling och att två CB
66 Racers nu ”har kommit” till klubben. Vi ser nu en bra möjlighet att få till stånd en
överbryggning av seglare från jolle till kölbåt och där FEVA och CB 66 Racer kompletterar varandra.
Avsikten är också att locka fler CB 66 Racer till SSVÄ och att bjuda in CB 66 från våra grannklubbar
till onsdags /tränings-seglingarna.
Rödöpokalen, efter en lång seglingssäsong avslutar vi med vårt klubbmästerskap traditionsenligt
sista lördagen i september. Klubbmästerskapet kan också ses som en final på våra
onsdagseglingar, se information separat.

Klubbens onsdagsseglingar, vår och höstsäsongen, ca kl. 18.00
Lära dig att kappsegla med kölbåt? Klubbkappsegling.
Träna på ban-segling eller enklare skärgårdssegling?
Vara med o umgås?
Segla o varva ner från jobbet?
Vill du segla med någon båt?
Vill du segla i hårda race?
Fika efter seglingen – det viktiga eftersnacket.

Foto från
Peter Gustavson

Funktionärer inför seglingssäsongen 2015
Vi står nu inför en aktiv säsong med nya kappseglingar i klubbens regi.
Till detta behöver vi funktionärer som kan hjälpa till på och omkring banan.
Pantaenius Bohusracet är ju lite speciellt med sin längd och tid som kan
komma i fråga. Där är största funktionärsinsatsen är innan och efter racet med
en natt i Smögen där vi har målgång och mat på programmet. Men även
onsdagen och torsdagen behöver vi mycket hjälp.
De övriga kappseglingarna kommer att hållas på vattnen utanför Rödön med
korta och intensiva bankappseglingar/skärgårdsseglingar.
Det finns ett troget gäng i klubben som ställer upp år från år och vi tror inte
någon tycker det är en uppoffring utan ser fram emot nästa gång.
Nu hoppas vi på att skaran skall bli större och att fler vill vara delaktiga.
Tänk på
att 2011 blev SSVÄ ”Årets Arrangör” i seglings-Sverige. Det är inte ett dåligt betyg på
funktionärskårens insats. Vi vann SM det året kan man säga.
Inte nog med det vi har
faktiskt varit med i de nominerade några år innan också.
Som en liten bisats i det hela, så är ju våra kappseglingar en viktig del i klubbens
ekonomi och överlevnad. Utan dessa hade vi haft svåra år.
SÅ GÖR EN INSATS FÖR KLUBBEN. BLI FUNKTIONÄR
Intresserad för att hjälpa till ? - Hör av dig till Göran Johnsson eller Tommy Björkqvist på mejl.
goran-johnsson@telia.com eller mobil 070 1711367
tommy.bjorkqvist@telia.com eller mobil 070 2450789

Foto från
Peter Gustavson

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. Det kan
betyda att vi ses i någon förutbestämd hamn eller att vi gör en kortare eller längre seglats
tillsammans för att tillgodose vårt gemensamma intresse för segling.
Helgträffar, förslag: Lördag den 23 maj ses vi i Hunnebostrand för en första helgträff säsongen
2015. Kanske ses vi även på vägen dit. Förra året var den första träffen mot slutet av maj månad.
Vi kunde till och med sitta ute och äta på Pizzerian. Det tilltalade oss och vi förlägger även i år
träffen lite senare i maj månad. Vi får se vad vädrets makter erbjuder denna gång. Förutom att
vi ses och umgås i och kring våra båtar tänkte vi gå runt och bese oss i Hunnebostrand.
Försommarmöte, förslag: Lördag 6 juni sammanstrålar både familjeseglare och kappseglare
från Orust Runt i hyrd lokal på Gullholmen för samkväm.

Midsommarafton, förslag: Lilla Kornö
Fredagen 19 juni sammanstrålar vi på Lilla Kornö för att för att gemensam fira att sommaren
verkligen är här. Vi hoppas att kan segla till Lilla Kornö för att stråla samman vid middagstid. Vi
hoppas givetvis på fint väder så att vi kan avnjuta sillen och potatisen m.m. för att inte tala om
de fina jordgubbarna. Som vanligt hjälps vi åt för att alla ska få båtplats.
Eskadersegling till Danmark eller till annan destination
Det finns planer på att till sommaren 2015 anordna en eskadersegling.
Än så länge har ingenting lagts fast utan här är det öppet för förslag.
Gullholmenträff
Denna träff sker enligt traditionen ihop med Kryssarklubben i slutfasen av seglingssäsongen och
går av stapeln lördagen den 12 september .
Intresserade av familjesegling / Eskadersegling kan kontakta:
Per Promnitz, mob. 0706993232, alt. e-mail: per.promnitz@telia.com
Hasse Berg, Mob. 0705-869958, alt. e-mail: hans.berg@swipnet.se

Kölbåtskappsegling som är öppen både för
Helbesättning eller Short-handed.
Ingår i SRS Liros Cup.
Bantyp: Kortare kryss/länsbanor alternativt
Distanskappsegling beroende på vindriktning.
Start och mål: SSVÄ Uddevalla
Rorsmansmöte kl 09.30
Första start kl 11:00

Mer information:
Tommy Björkqvist
Tele: 070 2450789
E-mail: tommy.bjorkqvist@telia.com
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Ny och hektisk säsong både för jollar och kölbåtar i
Uddevalla och Ljungskile
Årets båtmässa har varit, tyvärr inte så mycket nytt på segelbåtssidan. Men båtsäsongen
kommer ändå att vara full med olika seglingar. De stora begivenheterna är ju i år Volvo
Ocean Race finalen i Göteborg just innan midsommar, tyvärr har man lagt inshore seglingen
då vi kommer att genomföra vårt Bohus Race. Som vanligt har vi Liros Cuperna på olika
platser längs kusten.
Undertecknad var med på
Tjörn Runt samlingen
under båtmässan och först
och främst kommer man
att segla medsols igen Den
långa banan diskuterades
livligt, men mötets mening
var att man skall behålla
Hätteberget som
rundningsmärke och inte ”
tvinga ” in båtarna till att
runda Bredbåden utanför
Skärhamn p.g.a. alla ” böar
” och skär både om man
Foto Ingemar Billqvist

därefter går västerut igen eller genom Kyrkesund.
Här på våra hemmavatten så kommer Ljungskile Segelsällskap arrangera SM för Nordisk
Folkbåt igen Dessutom kommer CB 66 : ornas svenska elit att samlas och segla på Byfjorden
vid flera tillfällen under året. För Bohus Racets del var det ett stort intresse på båtmässan,
flera nya seglare kom till oss och flera av de som seglat en eller flera gånger såg fram emot
sommaren och att få segla längs Bohuskusten tillsammans med alla övriga medtävlande.
I Lysekil och på Marstrand kommer match racing cuperna att gå som vanligt med en mängd
värdsstjärnor och spännande seglingar.
I vår klubb kommer årets kvällsseglingar att starta i månadsskiftet april / maj,så vi hoppas att
vi får en tidig o varm vår så att båtarna kommer tidigt i sjön.
Här nedan kommer flera nyheter speciellt på kölbåtssidan, där intresset under de senaste
åren har varit starkt stigande särskilt på Västkusten.

Årets nyheter för kölbåtsseglare.
Först kan man nämna en utveckling av SRS – systemet, under senaste åren har vi märkt att
vissa båttyper har gynnats och här har vissa större justeringar gjorts inför 2015. Ytterligare
en nyhet är också att shorthandtalet kommer att ta hänsyn till besättningens inverkan på
båtens rätande moment. Det innebär att en modern båtkonstruktion där besättningen som
sitter på ” railen ” ( kanten ) vid normat besättningsantal på t.ex. 6- 8 st. på en båt av 10.5 –
11.0 meters längd, jämfört med t.ex en 606:a eller C B 66 :a där man normalt är 2 personer i
besättningen, men det förutsätter att en shorthand klass finns i inbjudan till kappseglingen.
Dessutom kommer fyra mättal att vara angivet på SRS mätbrevet, nämligen två mättal då
man seglar med normalt besättningsantal och segel konfigration med och utan
undanvindsegel och det samma vid shorthand segling.
För klubbar som har kölbåts seglare
kommer en ALLSVENSKA I SEGLING
introduceras till våren. Här finns vissa
regler såsom att det får vara max 15
personer i laget och samtliga skall ha varit
med i klubben i minst 12 månader.
Allsvenskan kommer att seglas på tre
platser i Sverige och båttypen kommer att
vara J/70 som respektive tävlingsarrangör
kommer att hålla med. Här på västkusten
kommer delseglingen att hållas i
Stenungsund.
Detta upplägg har genomförts i Tyskland
och Danmark under de senaste åren och
kölbåtsseglandet har fått ett kraftigt
uppswing i flera klasser och klubbar.
Till sist kommer en riksomfattande SRS
RANKING att starta upp under detta år.
Detta är öppet för alla SRS seglare i en
sanktionerad kappsegling (undantaget är
shorthandseglingar) Seglarna ser bara till
att arrangören sänder in resultatlistorna
till Svenska Seglarförbundet senast 10
dagar efter seglingen. Här kommer man
att presentera en ” SRS topp lista ” för hela Sverige. I rankingen kommer poängen att ” viktas
” utifrån antalet startande deltagare i den aktuella seglingen, alltså en kappsegling med
många deltagare kommer att ge fler poäng. Denna ranking kommer att löpa även

kommande år. Om du seglar t.ex. Hermanö Runt 2015 och även 2016 så kommer 2016
resultat att ersätta 2015 års resultat. Detta gör att rankingen hålls levande. Vi kan också
jämföra hur vi seglar jämfört med en båt av samma typ på annan plats i Sverige.
Denna ranking kommer EJ att konkurera med vår SRS Liros Cup eller West Side Cup. Så
uppmana Era klubbar att gå med i rankingen genom att sända in resultatlistorna. Vi ser fram
emot hur väl vi hävdar oss mot övriga seglarsverige.

SRSv har slått väl ut i hela landet, detta innebär att båtens skrov – rigg – segel och inte minst
deplacement och djupgående mäts upp av en mätman. Dessa uppgifter sändes in till Svenska
Seglarförbundet och ett individuellt mätbrev tas fram. Det har visat sig att många båtar inte
har max mått på sina segel, som finns angivet i SRS Båtdatablad. Dessutom visar det sig att
båtens verkliga deplacement är betydligt högre än vad som finns angivet i båtbrochyren, i
många fall 10 % eller mer. Detta påverkar mer eller mindre att båten får ett sänkt SRS tal och
detta innebär att man kan få flera placeringar bättre placering i resultatlistan, speciellt på
längre seglingar. Om ni önskar mer upplysningar om detta så slå gärna en signal på tel: 070 /
39 449 34. Eller maila tommyvksf@telia.com.
Tommy Andersson
Västkustens Seglarförbund Kölbåtsek. o Viken Ägir.

Som en del av NSL (Nordic Sailing League) för CB66
Racer, anordnar Viken-Ägir i år kappseglingen
Fjordkappen som är en serie seglingar under helgen
29-30 augusti.
Deltagande båtar förväntas både från Danmark och
Sverige.

Mer information SSVÄ Hemsida:
www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Uddevallaseglare bästa kölbåtseglare i Bohuslän 2014
På Västkustens Seglarförbund uppmärksammades pristagarna i Liros cup samt segrarna i
distriktsmästerskapen både i jolle och kölbåtsklassen. I kölbåtsklassen fick Uddevalla
seglaren Göran Johnsson med besättning, Viken - Ägir motta priset som segrare i Liros Cup
serien efter fyra topplaceringar av totalt tio delseglingar, i kamp med ett 70 - tal andra
besättningar.
Detta var slutpunkten för årets kappseglingar och seglarna från Viken Ägir kan se tillbaks till
ett lyckosamt år med utmärkta resultat på olika kappseglingsbanor längs kusten.

På bilden ser man Johanna, Göran och Samuel Johnsson.

Övriga seglare på Jo2 under säsongen har varit Hampus Wendel, Kristin Nilsson, Nils Vesterlund,
Magnus Wånge och David André.

Kölbåtskappsegling som är öppen både för
Helbesättning eller Shorthanded.
Bantyp: Distanskappsegling med omvänt SRS (jaktstart),
dvs olika starttider och första båt i mål vinner.
Plats: SSVÄ Uddevalla Första start kl 09:00
Rorsmansmöte kl 08:00
Mål: Gullholmen
Nytt för i år:
Under kvällen samlas
cruisingseglare från
klubben ihop med
kappseglarna till samkväm
i lokal på Gullholmen!

Mer information:
Göran Johnsson
Tele: 070-1711367
E-mail: goran-johnsson@telia.com
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

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.

Efter en lång säsong avslutar vi med vårt klubbmästerskap
Rorsmansmöte: kl 09.30 i klubbstugan.
Start: kl 11.00, Beräknad tid på banan, ca 2,5 h
Vi seglar i 2 klasser på en något längre bana anpassad till
rådande väderförhållanden.

Mer information:
Tommy Björkqvist
Tele: 070 2450789
E-mail: tommy.bjorkqvist@telia.com
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

02/2014

www.hqhh.de

Välj Europas ledande

SWE13215

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

Jolleaktiviteter 2015
Träningsseglingar
Även detta jolleår startade med
seglingar på helgerna med Laser
och Tornado. Ibland med
ofrivilliga dopp men, med rätt
klädsel och sällskap så är det
ingen fara på isen. Vi har även
provat på lite mindre äventyrligt
seglande i form av modellbåtar,
ett fullgott alternativ under
vintersäsongen, inte mindre
spännande
kappseglingsmässigt!

Prova-på segling
Det kommer att anordnas
seglingar, både i jolle och i
kölbåt, under våren för de
som är nyfikna och för de som
fastnar kommer det att bli
seglarskola för vuxna. Vid
intresse, kontakta mig.

Sommarsäsongen
Målsättningen är att kunna
gemensamt deltaga i några
andra kappseglingar i närområdet med jollar och/eller modellbåtar med medlemmar från vår
förening.
Kontakta gärna undertecknad om det finns frågor eller önskemål om vår
verksamhet.
Aktiviteter kommer att annonseras på hemsidan och på Facebook
Ni är alla varmt välkomna!

Kontaktperson, jolle- och modellbåtssektionen;
Björn Gadd

0705 239363

crown@live.se

Kalendarium 2015
Datum
2015-01-31-02-08
2015-03-01
2015-03-07
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
2015-05-23-24
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
2015-08-12
2015-08-13
2015-08-19
2015-08-20
2015-08-22
2015-08-26
2015-08-27
2015-08-29-30
2015-09-02
2015-09-03
2015-09-09
2015-09-10
2015-09-12
2015-09-16
2015-09-17

Dag

Tid

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

10:00-16:00
17:30-19:30
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

Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Lör-Sön
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag

17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
10:00
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
17:00-20:30
17:30-20:00
09:00
11:00
17:00-20:30
Dagtid
17:00-20:30
Dagtid
16:00
09:00
Dagtid

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

Aktivitet
Båtmässan som utställare
Utförsåkning för juniorer
Kappsejsning för juniorer
Arbetsdag - båtar
Arbetsdag och Sjösättning
Onsdagssegling - V1
Juniorsegling
Onsdagssegling - V2
Juniorsegling
Onsdagssegling - V3
Juniorsegling
Onsdagssegling - V4
Juniorsegling
Onsdagssegling - V5
Juniorsegling
Helgträff för familjeseglare
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
Högheden
Badhuset
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Hunnebo
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Gustavsberg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Lilla Kornö
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Onsdagssegling - H1
Juniorsegling
Onsdagssegling - H2
Juniorsegling
Uddevallaregattan
Onsdagssegling - H3
Juniorsegling
Fjordkappen för CB66
Onsdagssegling - H4
Juniorsegling
Onsdagssegling - H5
Juniorsegling
Gullholmenträff
Onsdagssegling - H6
Juniorsegling

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

2015-09-23
2015-09-24
2015-09-26
2015-10-10
2015-11-16

Onsdag
Torsdag
Lördag
Lördag
Måndag

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

Onsdagssegling - H7
Juniorsegling
Rödöpokalen
Upptagning (Söndagen är reservdag)
Årsmöte

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Både vinteraktiviteter och sommaraktiviteter kan tillkomma eller ändras. Titta gärna på
den nya hemsidan för att se aktuella aktiviteter.

Uddevalla Water Week 25-27 juni, 2015

Foto. Pantaenius Bohusracet/ Katrin Ryrfeldt
Foto. www.vastsverige.com/ Henrik Trygg & www.vastsveirge.com/ Jonas Ingman

Sammanfattning
Uddevalla Water Week är en ny evenemangsidé på initiativ av föreningslivet i Uddevalla. Viken-Ägir,
Uddevalla Rodd och Västsvenska Idrottsförbundet/ Sisu Idrottsutbildarna har tillsammans med
Destination Uddevalla och Skärgårdsbåtarna i Uddevalla tagit fram en evenemangsidé inför 2015 i
samband med Pantaenius Bohusracet och Uddevalla Centrumutvecklings nattsudd. Evenemangets syfte
är att främja idrotten och aktiviteten på och runt vattnet i Uddevalla där alla människor ska ha rätt att
kunna delta i kultur- och idrottsevenemanget.

Bakgrund
Pantaenius Bohusracet är en kappsegling som under flera år arrangerats och haft sin start i Uddevalla.
Tävlingen är alltid sista veckan/helgen i juni och har 200 tävlande segelbåtar med två deltagare ombord
på respektive båt. De 400 aktiva deltagarna kommer från både Sverige och Norge men även andra delar
av Europa. Starten i Uddevalla sker fredagen den aktuella helgen men redan på torsdagen lägger de 200
segelbåtarna till i Uddevalla Gästhamn för övernattning.
I samband med Pantaenius Bohusracet arrangeras nattsudd i Uddevalla centrum på initiativ av Uddevalla
Centrumutveckling. Nattsudd innebär att butiker och restauranger har utökade öppettider och
erbjudanden för att skapa puls och rörelse i stadskärnan. Ett uppskattat evenemang av såväl invånare
och deltagare i Pantaenius Bohusracet.
Under hösten 2007 startade Uddevalla kommun och Västsvenska Turistrådet ett samarbete med syfte
att utveckla Uddevalla till ett maritimt centrum som ska attrahera besökare och företag från omvärlden.
Målet var att etablera Uddevalla som modell för det goda livet vid havet.
Ett utvecklingsområde i den maritima profilen är besöksnäring och handel där det framgår att
Uddevallas varumärke ska ha en tydlig maritim profil och maritima kultursatsningar ska stärkas.
Uddevalla ska utvecklas till ett maritimt centrum med en levande stadskärna.

Beskrivning av evenemang
Varför? Syftet är att främja idrotten och aktiviteter på och runt vattnet i Uddevalla där alla människor
ska ha rätt och kunna delta i kultur- och idrottsevenemanget.

Hur?

Under tre dagar kommer aktörer ställa ut och informera kring deras verksamheter och
produkter, samt låta allmänheten prova aktiviteter i så bred utsträckning som det är möjligt. För att
skapa ett stort intresse från besökarna inkluderar evenemangsidén även kvällsunderhållning och
försäljning av mat och dryck i ett inhägnat festivalområde i centrum.

För att på bästa sätt skapa ett brett utbud och locka besökare kommer projektgruppen bjuda in aktörer
från föreningslivet och kommersiella företag till att delta under evenemanget. För att skapa en attraktiv
kvällsunderhållning kommer projektgruppen samarbeta med Uddevalla Centrumutveckling och andra
aktörer som arbetar med att skapa event.

Var? Det uttänkta geografiska området för Uddevalla Water Week är

Uddevalla centrum – från

Hasselbacken och Kungstorget – ut till Lindesnäs, Rödön.

För vem? Den primära målgruppen för evenemanget är Active Family som inom turismen är ett
vedertaget uttryck för den aktiva familjen inom åldersgruppen 25-54 år med minst ett hemmaboende
barn. De lever ofta i en stadig familjerelation med ordnad ekonomi och prioriterar familjen och barnen
högst. På semestern vill de umgås med sina barn och uppskattar när hela familjen kan delta i aktiviteter.
Den sekundära målgruppen är invånare med funktionsnedsättning. Uddevalla Water Week syftar till att
alla människor ska ha rätt och kunna delta i kultur- och idrottsevenemang. Projektgruppen har därför
enats om att en del av torsdagen den 25 juni kommer att anpassas för att på bästa sätt möta de behov
som finns.

När? Evenemang är tänkt att genomföras 25 - 27 juni, 2015, i samband med Pantaenius Bohusracet
och Uddevalla Centrums nattsudd.

Vision
Vi vill förstärka Uddevallas maritima profil och öka invånarnas kunskap om vattenaktiviteter. Vi vill även
skapa ett mer levande centrum och bidra till ett rikare kulturliv.

Kortsiktigt mål Ha skoj!
Långsiktigt mål Öka antalet aktiva medlemmar inom föreningsliv samt bidra till tillväxt för de
kommersiella aktörerna i Uddevalla.

Arrangörer
På initiativ av Västsvenska Idrottsförbundet/ Sisu Idrottsutbildarna i samarrangemang med
föreningslivet i Uddevalla, Destination Uddevalla och Skärgårdsbåtarna.

Vill du vara en del av Uddevalla Water Week?
Kontakta Thomas!
Thomas Franzén, Idrottskonsulent
Västsvenska Idrottsförbundet/ Sisu Idrottsutbildarna
Thomas.franzen@vsif.se / 0522 – 44 00 11

Vecka Åldersgrupp

Datum

Tider

Pris för
medlem i SSVÄ

Pris för ej
medlem i SSVÄ

25

7-11 år

16-19 juni

09.00-16.00

1500 kr

1700 kr*

26

7-11 år

23-27 juni

09.00-16.00

1775 kr

1975 kr*

27

12-16 år

30 juni-4 juli

09.00-16.00

1775 kr

1975 kr*

* Priset inkluderar medlemskap för junior under resterande tid av året.

Anmälan

Skicka e-post till vikenagir@hotmail.com Uppge namn, personnummer,
adress, telefon och e-mail, samt eventuella matallergier och dylikt.

Plats

Viken-Ägirs klubbhus vid Rödöns småbåtshamn, södra Uddevalla.

Krav

För att delta i lägerveckorna är det krav på att man kan simma 200 m.

Upplysningar

Jennifer Lundvall (ansvarig)
Lisen Davidsson

073 – 029 83 01
072 – 570 32 22

Segelsällskapet Viken-Ägir (SSVÄ) har funnits i Uddevalla sedan 1870-talet. Klubben håller till vid
Rödöhamnen nära Lindesnäs-Gustavsberg. Viken-Ägir erbjuder en välorganiserad juniorverksamhet
med seglarskolor på sommaren. Vi har en sektion för kölbåtssegling där vi kvällsseglar på onsdagar,
och en sektion för kappsegling för både jollar och större båtar. Vår största tävling är Pantaenius
Bohusrace, sista helgen i juni och som är 170 sjömil långt längs Bohuslän med vändning i Norge!

Kontakt juniorsektionen
Ledare
Jennifer Lundvall
Lisen Davidsson

073 – 029 83 01
072 – 570 32 22

Ansvarig
Tomas Wallström

073 – 902 53 22

vikenagir@hotmail.com

Läs mer på
http://www2.idrottonline.se/SSViken-AgirSegling/

• Seglarsällskapet Viken-Ägir anordnar på sommarlovet dagläger för
dig som vill lära dig segla eller redan kan segla och är mellan 7-16 år.
• Under lägerveckan lär man sig segla, om hur man riggar en båt, hur
man vänder rätt en kapsejsad båt, de grundläggande segelsätten, hur
man knyter knopar m.m.
• Vi seglar båttyperna Optimistjolle och Två-krona och RS FEVA. I
Optimistjollarna seglar du ensam och i Två-kronorna och RS FEVA
seglar du med en ledare.
• En stadig lunch och ett mellanmål ingår varje dag.
• Det finns tre seglarläger att välja på: vecka 25, 26 eller 27. Vi samlas
kl 09.00 och avslutar kl 16.00.

Läs mer på baksidan:
- om de olika lägerveckorna
- hur du anmäler dig
- vem du kan kontakta vid
frågor

http://www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling/

Varje vecka, från slutet av april till mitten av oktober, med uppehåll för
sommaren, kan man på torsdagarskvällarna se ett tiotal vita segel susa förbi
utanför Rödön. Det är SSVÄs juniorer, med ledning av klubbens ungdomsledare,
som tränar segling.
Torsdagssegling
Varje sommar erbjuder klubben seglarläger
för de som är mellan 7-16 år, men det finns
också möjlighet att som junior segla under
våren och hösten. Juniorträffarna är
förlagda till torsdagar mellan klockan
17.30 och ca 19.30. Det är temperaturen i
vattnet som avgör när säsongen påbörjas
och avslutas, men det vanliga är att vi
börjar i slutet av april och håller på till
mitten av oktober.
En del seglingsaktiviteter sker även vid
andra tillfällen. Juniorverksamheten deltog
på nationaldagens firande på Gustavsberg,
genom att erbjuda prova på segling.

Vid träffarna tränas huvudsakligen segling,
men även väjningsregler, båt- och sjövett.
Det brukar vara en hög aktivitet på
bryggan (och i vattnet!) när båtarna är på
väg ut och in från seglingen. Vi avslutar
torsdagskvällarna med smörgås i
klubbstugan, då ungdomsledarna passar på
att teoretiskt gå igenom sådant som
uppkommit under seglingen ute på havet.

Vinterhalvåret
Juniorerna träffas även under vinterhalvåret, men då mer sällan. Ungefär var
tredje vecka hittar vi på någon aktivitet
tillsammans, t ex klättring, bowling. Vid
ett par tillfällen under vintern ses vi i badhuset för att träna livräddning. En utbildad
instruktör lär då ut hur man livräddar
varandra, dyker efter en docka och kastar
Hansa-lina. Vid ett tillfälle är vi i hoppbasängen och tränar på att kapsejsa och
vända rätt en Optimist. I början av april är
det båtpyssel som står på tur och första
seglingen brukar vara i mitten av april.

Juniorverksamheten
Utgångspunkten för juniorverksamhet är
att främja och stödja;
- Gemenskap mellan juniorer (inom och
mellan klubbar), deras tränare samt
föräldrar.
- Glädjen till segling och sjöliv.
- Viljan, lusten och möjligheten till att
tävlingssegla.
I SSVÄ har vi ansett det viktigt att barn
och ungdomar ska ha möjlighet att ägna
sig åt segling, utan att känna pressen att de
måste tävla. Men naturligtvis försöker vi
möjliggöra för de barn och ungdomar som
vill delta i tävlingar att göra det.
Klubben har egna Optimister och
flermansjollar som används i juniorverksamheten. Man behöver alltså inte
köpa en egen båt om man som
barn/ungdom vill träna segling. Under
2014 har klubben införskaffat ett flertal
nya jollar till klubben.

Ungdomsledarna
Det är ungdomsledarna som organiserar
juniorträffar. Att det är ungdomsledarna
som är ansvariga för de återkommande
träffarna är både motiverande för de yngre
barnen och ungdomarna, men också ett led
i att värna om att barnen och ungdomarna
ska ha ett inflytande på klubbens
verksamhet. Under våren har vi satsat på
utbildning för samtliga våra ledare.
Utbildningar är i linje med det utbildningsutbud som Svenska seglarförbundet
förordar.

http://www2.idrottonline.se/
SSViken-Agir-Segling/

