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Ordföranden har ordet
Årets seglingssäsong i klubben har varit intensiv och bra på många sätt.
Ungdomsverksamheten har utvecklats mycket positivt med fulla seglarläger
där vi t o m hade kölista. Nu ar vi fullt drag på torsdagsseglingarna och vi behöver
se över denna verksamhet till nästa säsong så vi kan utveckla och rekrytera ännu fler.
Vi var ansvariga för att arrangera ett helt nytt evenemang ”Uddevalla water week” där
vatten nära aktiviteter erbjöds uddevallaborna. Hoppas vi kan fortsätta och utveckla detta
evenemang.
En del av Uddevalla water week är ju Pantaenius Bohusracet som även i år blev mkt lyckat.
Kölbåtsseglandet har också varit mycket aktivt med bra deltagande på onsdagskvällarna
samt varit ute och deltagit i olika kappseglingar samt på våra seglingsträffar.
Vi har en positiv utveckling i klubben och nu är det viktigt att vi kan fortsätta utveckla oss
så att ännu fler väljer segling som en del av sitt liv. För det behöver vi ännu fler som hjälper
till på olika sätt. Tack alla som bidragit till årets fina säsong!
Göran Bäckström

Nytt samarbete
SSVÄ har ingått ett samarbete med Rodins Marin. Alla medlemmar får 10% rabatt på
tillbehör i butiken. Dock ej reservdelar eller nedsatta varor.
Affären har medlemsregistret så det är bara att uppge sitt namn – om man har betalt
medlemsavgiften. Medlemsavgiften betalas via SSVÄS hemsida.

Ett axplock från säsongen 2015
Jollesektionen (jag) började med en resa i maj med Cheetah´n till Balatonsjön i Ungern för
att deltaga i ORC-EM för sportbåtar. 27 båtar från13 länder deltog och vi hamnade på en
totalt elfte plats efter att både tagit line honour, blivit rammade och fastnat i lera, en vanlig
vecka med andra ord…
Med ett djupgående på 2,3m så krävdes det lite gymnastik i inloppet till hamnen!

Modellbåtssektionen (jag) har visat upp sig (mig?) på UWW tillsammans med
ungdomssektionen samt representerat klubben på STSS träningsseglingar. SSVÄ har
inhandlat 4st DF65;or som finns för att kunna prova på innan man bestämmer sig.
Modellseglingen har fått ett ordentligt uppsving de senasteåren tack vare prisbild och
tillgänglighet samt att det seglas organiserat.

Nästa äventyr för min del var ett deltagande på Tjörn runt med Cheetah´n som med rätt
vindar och en taggad besättning kom tvåa totalt på stora banan, slagen endast av AlCapone.
Bilderna visar båtens kapacitet

Jag har även varit med och studerat de duktiga juniorledarna när det har seglats med
Optimister och 2-kronor och glädjen hos eleverna när de äntligen fick kapsejsa kan man inte
ta fel på!

Detta var en sammanfattning av min seglingssommar, inte så många tillfällen men väldigt
varierande, jag hoppas att nästa sommar blir lika givande. Med detta är det inte sagt att
säsongen är över, vi seglar väl jolle hela året, eller?

Björn Gadd,

Jolle/modellbåts ansvarig

Hej!
Jag har nu ägt min Cheetah 30 sedan 2008. Det var tänkt som ett 5 års projekt och tanken var väl att jag
skulle gå vidare och skaffa en vanlig semesterbåt sedan. Men nu har jag seglat henne i 7 år och jag tror
jag skulle få svårt att nöja mig med en tung semesterbåts uppförande. Har man en gång fått smak på den
livligheten en planande kölbåt kan bjuda på så är det svårt att vara utan.
De första åren var dock en utmaning och även om hon bjöd på härliga undanvindsrepor emellanåt, så var
kryssen desto besvärligare. Blåste det över 5 m/s så gick det bara saktare och saktare och vi fick usla
resultat. Jag minns fortfarande hur nervös jag var på lite mer blåsiga onsdagsseglingar på byfjorden,
Det ilade i magen redan på väg ner till Uddevalla, och det var med nån slags skräckblandad förtjusning vi
hissade genaker och satte av på
länsen, men allt som oftast broachade
vi omkull...
Allt eftersom jag lärde mig båten,
insåg jag också en rad brister som
gjorde det svårt att få fart i båten, och
varje år har jag bytt ut eller byggt om
något. Bland de större detaljerna kan
nämnas att jag byggt in ringspant och
förstärkningar för att kunna öka
riggspänningen, ny köl med
effektivare profil och lite tyngre bulb,
nytt roder, och nu senaste vintern så
skaffade jag ett segel jag inte seglat
med tidigare, en sk. Codezero. Tanken med det seglet är att täcka upp ett hål i segelgarderoben. Cheetah
har en ganska liten fock på 14 m2 och ingen genua så vi har alltid presterat dåligt i lätt vind. Detta seglet
är på 26m2 och har ett inbyggt förstag och hissas upp nästan i topp (1m från topp) i inrullat skick, och
rullas in och ut som en fock, och det har ett förhållandevis kort underlikp för att kunna skotas i
fockskenan. Seglet har visat sig fungera mycket bra och vi kan faktiskt kryssa med det upp till 3-4 m/s.
Äntligen kan vi segla upp till vårt höga handikapp i lättvind.
Allt eftersom åren gått har vi sakta men säkert presterat bättre och bättre, och i år lyckades vi faktiskt
med att vinna vår startgrupp på Tjörn runt och bli totaltvåa på stora banan. Något jag är otroligt glad för
och det betyder oerhört mycket. Meckandet med båten har såklart hjälpt till, men ni som känner mig vet
ju att jag är ganska flitig på att segla båten och det betyder minst lika mycket. Det brukar bli ca 12-14
regattor plus kvällseglingarna och trippmätaren på GPS:en brukar visa ca 1000-1300Nm per år. Det
betyder mycket för självförtroendet och förmågan att kunna hantera båten på ett bra sätt.
I maj trailade vi ner Cheetah till ORC-EM i Ungern. Det var ett mycket givande äventyr där vi fick prova på
att segla på Balatonsjön. Resultatmässigt blev det inget vidare med en 7:e plats i amatörklassen, och 11
totalt. Men vi var drabbade av en del otur som tex att vi blev påseglade så illa att det rev upp ett hål i

skrovet, och på sista racet så hade arrangören lagt en boj så nära land att vi släpade vår T-köl genom
leran och krokade fast i bojsänket och förlorade mycket tid på att komma oss loss. Vi var emellertid alla
eniga om att det var ett fantastiskt äventyr och vi lärde känna kappseglare från Ryssland, Turkiet, Ungern
mfl.
Sista racet för i år blev The Silver Rudder Challenge. Det är egentligen ingen vanlig kappsegling utan en
utmaning om att slå det gällande rekordet runt ön Fyn i Danmark. Och man seglar solo nonstop. Utan
handikapp regler.
Fjolårets race blev drabbat av tre långa bleken och fjolårstiden i min klass blev ca 30 timmar. Själv hade
jag oflyt och fastnade i ett bleke och fick se konkurrenterna försvinna i horisonten. Tungt. Min tid blev 39
timmar.
Årets upplaga skulle bli betydligt snabbare eftersom det stod en SV vind om ca 8-10 m/s på fredagen.
Det blev en härlig undanvind med mellangenakern på 75m2, och uppe vid Stora bältbron ledde jag min
klass med 1,5 nm! Tyvärr broachade jag
i gippen som skulle ta mig under bron
och dessvärre gick genakern i fillor och
jag förlorade en del tid på att bärga
resterna.
Jag behöll emellertid ledningen upp till
Fyns huvud, men på den 7 timmar långa
tuffa kryssen gick en tysk vid namn
Franz i en ESSE 850 om mig. Jag höll
dock humöret uppe eftersom jag vet att
mycket kan hända och det är inte kört
förrän man gått i mål.
Racet har nu varit igång i 18 timmar och jag har precis rundat sydvästra hörnet av Fyn och är inne på
slutspurten.
Jag har jagat min rival Franz Schollmayer i en Esse 850 sedan Middelfart då han låg nästan tre km före,
men nu har hans lanterna sakta men säkert blivit större och större.
Klockan är 3 på natten och det är kolmörkt. Jag inser att det är dags att hissa code-zeron som legat vikt
på fördäck sedan Fyns huvud om jag ska gå om honom. Tyvärr ligger den vikt i lä bakom focken, så jag
måste rulla in focken för att få upp den. Tänker igenom manövern en extra gång och sätter igång.
Släpper på skotet och tar i allt jag kan för att rulla in focken så fort så möjligt. Tänder pannlampan och
springer fram på fördäck och sliter upp segelstropparna som säkrar seglet till mantåget, kollar en snabb
titt upp i masten så att fallet ligger rätt och hoppar snabbt ner i sittbrunnen och hissar upp rullen, lägger
fallet på vinschen och sträcker fallet med några snabba varv. Böjer mig ner i lä och sliter tag i skotet, drar
snabbt ut och vinschar hem och båten skjuter fart igen.

Sakta men säkert tar jag in på honom, men i höjd med Avernakö verkar han få problem och faller av och
kommer ur kurs och jag går ikapp och om. Då är jag så nära att jag hör hur han riggar om. Satan också,
tittar upp på vindexen som redan med coden pekar oroväckande långt fram.
Ser hur siluetten av hans båt vinglar fram och tillbaka, och plötsligt fladdrar det till och broachen är ett
faktum, och illvilligt hoppas jag att han inte ska få ordning på det, men Franz är skickligare än så och efter
en skakig inledning så ser jag till min besvikelse att han faller några grader och sätter fart och gör
stundtals ett par knop mer än mig.
Tittar igen på vindexen. pekar säkert på 70 grader. Sätter jag gula genakern nu så säger all efterenhet att
jag troligen broachar och jag gör stundtals 9 knop ändå. Tyvärr gör Franz 10,5...Jag bestämmer mig för
att det bästa är att rigga gula och vänta till sista fallningen in mot Svendborgsund innan jag sätter.
På med pannlampan igen och flytta över fall, tacklina och skot till babord. Autopiloten styr sådär och i
byarna är det på gränsen att rodret greppar när jag hänger i lä på fördäck och försöker få runt allt.
Tillbaka ner i ruffen och koppla.
Börjar dra fram tacken på
genakern, men upptäcker att jag
fått tacken under skotet! Fan,
tillbaka med det igen och koppla
rätt.
Nu är det inte långt kvar till
sundet och vid Skarö så testar jag
att styra ner på kurs och inser att
vinden lägger sig i sundets
riktning och det blir för platt för
lilla gula! Återstår bara att rigga
om till stora vita eftersom röda
slets i stycken vid storabältbron.
Fortsätter med coden, medan jag riggar om än en gång. Sliter in coden och springer som en galning fram
på fördäck i kolmörkret och drar fram tacken till pulpit, sedan fallhornet och det mesta av seglet, hoppar
tillbaka till sittbrunn och hissar för allt jag är värd, topp, sedan fram med tacken, och sen kasta sig ner i lä
och skota innan det blir timglas, stänga av autopiloten, kasta sig bak till rorkulten och koppla bort
drivmotorn.
Med en lätt poff fyller seglet och jag sätter fart. Satan vad mörkt det är... Kollar på Gps:en och det är
jäkligt smalt mellan sandbankarna och stora farledsbojar lurar i mörkret som osynliga elaka jokrar.
Första gipparna går bra men adrenalinet flödar och svetten likaså. Jag har på mig Ursuit-torrdräkten med
tillhörande "Nallephu-underställ" vilket var jätteskönt de stillasittande timmarna på halvvinden, men nu
håller jag på att krevera av värmeslag....
Får upp hoppet om att gå om Franz när jag ser att han sakta plattlänsar och tar in rätt snabbt på honom

till en början. Men när även han börjar skära så går vi nästan lika.
Går mot vänsterkanten och försöker hålla utkik efter en farledsboj, den ska vara här nån stans....
Förväntar mig den på vänster sida,
men plötsligt kommer den farande på
höger sida!! huuaa... Dags att gippa...
och börjar hala för allt jag är värd
samtidigt som jag styr med rorkulten
mellan knäna, men plötsligt är det
stopp... Av nån jävla anledning har jag
lyckats få till ett alldeles säreget
fantastiskt jättekink på skotet. Det
saknas nog ett par meter i den knuten,
vilket gör det ännu svårare att gippa
än bara mörkret i sig..
Får lova upp ännu mer så fyller den
men det sinkar ju... Försöker tafatt att
nysta upp det men får ge upp, Bron närmar sig och Franz är bara en gipp framför nu. Han går ut på
högerkanten och lägger en gipp och slinker igenom. Jag går efter men kommer lite i ofas och dessutom
sinkas jag av kinket på skotet och kommer inte igenom, utan får lägga en gipp precis mellan bropelarna,
och här är strömmen stark. Det är med "skärpt allvar" jag lägger gippen och innan den fyller står jag för
ett ögonblick nästan stilla, men det går vägen och jag går igenom. Tyvärr har Franz nu närmare till mål än
vad jag har till honom och jag inser att det är kört.
Hör en lam tut som förkunnar att han passerat mål och därmed tagit hem trofén.
Det svindlar och pulserar i huvudet, av värmeslag, men också av tomhet, frustration, och tankarna ekar
som om dom for runt i tomma rymden. Varför testade jag inte att sätta gula genakern tidigare när han
satte, vad hade jag att förlora? Så nära så nära.... Jag ville så
j-la gärna ta hem den där trofén, jag var fan värd den...men ändå inte.
Frans var först och har förtjänat den. Han seglade skickligt hela racet, och att fixa den branta bogen in i
kolmörkret gör inte vilken nolla som helst. Det är bara att buga och lyfta på hatten även om det svider
att ha missat med 100 meter på 25 mils segling... Kommer ta ett tag att bli vän med detta ödet...
Tack till alla trevliga människor både gamla vänner och nyvunna vi träffade i Svendborg, Det är en
speciell stämning på solorace!
Resultat: http://silverrudder.com/resultat-og-deltagerliste/resultat-2015
Mikael Vesala i Cheetah 30

Kölbåtsseglingen inom SS Viken-Ägir 2015
Kölbåtsseglarna inom SS Viken-Ägir är verkligen aktiva, inte bara på hemmaplan med
onsdagsseglingarna från mitten av maj till slutet av september. Flera av klubbens medlemmar
deltar också i de större SRS-seglingarna här på Västkusten med en hel del fina resultat i ryggen.
Här måste självklart nämnas klubbens egna seglingar, Orust Runt, Bohus racet, Uddevallaregattan
samt SSVÄ:s klubbmästerskap Rödöpokalen.
Klubben är ju en aktiv arrangör vilket visar på en fin uppslutning av medlemmarna, inte minst på
Bohusracet är en succé. En önskan från SSVÄ:s kölbåts- och kappseglings- ledare till 2016 års
Bohusrace, är att fler av klubbens seglare kan frigöras från att vara funktionärer till att segla och
kunna vara i topp även i Bohusracet?
Kort och gott kan vi konstatera att SSVÄ har lagt ännu ett framgångsrikt seglingsår bakom oss och
nu när vi går mot höst och vinter så har vi möjligheter till samman-komster kring intressanta
teman i vår fina klubbstuga, förslag emottages tacksamt.
Bohusracet 26-27 juni, genomfördes också i år med flera nyheter och fina upplevelser för
deltagande seglare, se separat artikel på annan plats i Dyvikan.
För att få lite systematik i kölbåtsseglandet väljer vi här ge
en kavalkad av aktuella SRS-tävlingar i tidsordning:
Pater Noster Race 23 maj
Start i Stenungsund och mål i Skärhamn.
Seglingen genomfördes i friska vindar från
sydväst. Det blev en hård kryss ut genom
Hakefjorden och mötande sjö innan rundning
av Pater Nosterskären. Därefter följde en
Spinnakerslör med fina surfar i vågorna.
Från SSVÄ deltog Tommy Björkqvist i X-37
med en bra 8:e plats och Lars Niklasson i
First 36,7 på 9:e plats i startgrupp 3.
Göran Johnsson seglade sin CB 66 racer väl i
Den svåra sjön och slutade på 24:e plats i
startgrupp 2. Totalt genomförde 60 st båtar
Tävlingen i helt fantastiskt seglingsväder.

X-37 ”Xanadu i fin spinnakerslör
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GVA Marstrand Big Boat Race 30-31maj

Vårens stora Kappsegling var Marstrand
Big Boat. Till skillnad från tidigare år så
var det blåsigt som tidigare under våren.
Startfältet var rekordstort, detta året med
drygt 80-tal startande båtar. Seglingen
startade i SSV vid ca 5-6 m/s och första
starten gick bra, men under första kryssen
inträffade vid ett vindvrid på ca 30 grader.
X–37:an Xanadu rundade som andra båt i
fältet och satte spinnakern. Vidvridet höll i
Hård spinnakergång på Marstrand Big Boat Race
sig och det blev en “kämpig” nedtagning
för de första båtarna som tappade mycket till båtar bakom. Rundningsmärket fick flyttas
högst väsentligt och tävlingsledningen borde ha blåst av och startat om racet. Vinden
fortsatte att öka till drygt 12 m/s på andra seglingen. Här gjorde Dan Turessons besättningen i
X-332:an en stark insats i startgrupp 1 med en sammanlagd 1:a plats, bravo! Söndagens
seglingar ställdes in då vinden pendlade mellan 15-18 m/s. Totalt van Martin Nilsson i Ker 39,
”Vencom”. Martin med besättning har tidigare seglat Salona 37:an “Feelgood” mycket
framgångsrikt.

Orust Runt 6 juni

Traditionellt är detta ett av årets tidigare seglingsäventyr som ofta sker i ett härligt
sommarväder med måttliga vindar – men inte under detta års segling! Avsikten var i år var att
som vanligt ha målgången i Gullholmen, men också att inkludera övriga seglare i en fest på
Gullholmen. Vid jaktstarten i Uddevalla var det mycket svaga vindar för de 8 båtar som
startade, men vindarna ökade under dagen till över 20 m/s, så endast 2 båtar fullföljde till
målgången i Gullholmen. Segrare blev Ove Siggelin från Stss med Ulf Johansson från LSSG på
andra plats. Båda seglade i shorthandedklassen. Trots att materialen utsattes för hårda
påfrestningar så visades prov på gott sjömanskap av både de som fullföljde och de som bröt
tävlingen. Med så mycket manfall inställdes naturligtvis festen som vi provar att ha en annan
gång istället.
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Lysekil Race 13 juni

Lysekils Race genomfördes i en av juni månads fina dagar. Banan var den gamla traditionella
som seglades för första gången 1905, alltså 110 år sedan första gången. Seglingen var upplagd
som ”SRS jaktstart”, vilket innebär att de långsammare båtarna startar först och de snabbaste
sist. Det stod en vind på mellan 5 – 7 m/sek från väst. Banan går först norrut till Brofjorden
därefter västerut till Brofjordens angöringsbojar och sedan in till Fiskebäckskil. Efter detta tvärs
över Gullmarsfjorden med rundning vid fiskhamnen och sedan målgång vid Släggö. Här blev det
en rafflande final med 12 båtar som ”slogs” om toppplaceringarna. Här drog Lars Nicklassons
Benetau 36.7 det längsta strået. När resultat listan presenterades var 6 av de 10 främsta från
Viken/Ägir och tittar man vidare så var 4 av de 5 främsta båtarna från Viken-Ägir, en lyckosam
seglingsdag för Uddevallaseglarna.

Hermanö Runt 1 augusti

Hermanö Runt genomfördes under mycket fina seglingsförhållanden. Kryss ut frå Hellevikstrand
och sedan en snäv spinnakergång upp genom Hermanö ränna. Här placerade sig besättningarna i
Lars Nicklassons Benetau 36.7 , Tommy Björkqvist X 37 samt Michael Vesala i Cheeta 30,
samtliga båtar högt upp i resultatlistan bland drygt 60 startande båtar.

Tjörn Runt 15 augusti

Nästa stora segling var höstens kappseglings höjdpunkt, TJÖRN RUNT. I år hade arrangörerna
gått tillbaks till ”det rätta varvet” alltså medsols runt Tjörn. Nytt för i år var också ett rundningsmärke för stora klassen vid Getskär och sedan ner förbi nordsidan av Åstol. Här skiljde sig
banorna, de mindre båtarna seglade ”gamla banan” medan de stora båtarna fortsatte ut till
rundning av Hättebergets fyr. Efter denna rundning seglade de större båtarna norr ut och
passerat Pater Noster skären för att antingen gå upp i Kyrkesund eller fortsätta väster om Härön.
Vinden stod med ca: 7 – 9 m/ sek från ost och de stora båtarna valde att gå utanför Härön för att
ansluta till den ”lilla klassen” i Stigfjordens mynning. Här blev det många omseglingar då de
stora båtarna seglade ikapp och om de mindre båtarna. I årets upplaga gjorde X 37 “Xanadu och
Farr 30 “Estelle” och Benetau 36.7 “Racoon” topplaceringar i sina klasser. Men speciellt bör
Mikael Vesala med besättning i Cheeta 30 uppmärksammas för sin strålande 2:a placering totalt
efter en Norsk Grand Prix båt med toppbesättning - GRATTIS, GRATTIS Michael!

Ett koppel av båtar i topp i stora klassen, SWE 83 ”Xanadu” på väg upp i placering
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EM för sportbåtar på Ballatonsjön I Ungern

Vidare försvarade Michael med besättning Sveriges färger på Balatonsjön i Ungern . Här gick
EM för Sportbåtar i mitten på maj med 25 deltagare från olika länder, Ryssland, Österrike,
Holland, Tyskland, Italien och Spanien, alla stora seglingsnationer. Här blev det en hedrande
6:e plats!

Uddevallaregattan 22 augusti – final på LIROS Cup
Västkustens Seglarförbunds LIROS SRS CUP
som seglas på 10 platser från Tjörn i söder
till Strömstad i norr. Här har det varit flera
spännande seglingar där drygt 150 båtar
har deltagit. Allt från ett 10-tal startande
till drygt ett 60 båtar. Uddevalla regattan
var sista tävling I LIROS Cup och där med
finalsegling. Ett tiotal båtar startade, tyvärr
i svaga vindar, men det blev ändå två fina
och utslagsgivande banseglingar där
Peter Amundin från Ödsmål i en J-92 stod
som segrare. Totalresultatet i LIROS SRS
Cup gick till Mikael Vesala med besättning
i Cheeta 30 och tredje platsen gick till en
annan Uddevallaseglare, Göran Johnsson i
CB 66 Racer med lika totalpoäng som andraplatsens Peter Amundin.

Gunnar Olsson i Farr 30 och Mikael Vesala
söker den lätta vind som fanns.

Rödöpokalen 26 September

Rödöpokalen seglades i fantastiskt höstväder
i en god bris från väst 5-6m/s i en skärgårdsbana från Byfjorden och ut på Havstensfjorden,
ner mot Dragsmark och åter via Havsten
till Byfjorden med målgång utanför Lindesnäs.
Fem båtar deltog med X-37 Tommy Björkqvist
som segrare och med H-båt Team Elisson-Torge
på andra plats. Tredjeplatsen tog Gunnar Olsson
i Farr 30. Fjärdeplats Jesper Lundvall i Dominant
78, Femte plats Joachim Arbin i Debutant.
En fin naturupplevelse och fin avrundning för
kölbåtsseglarna inom SSVÄ.

X-37 besättningen i full koncentration

CB 66 Racerseglarna
Ett mycket trevligt tillskott inom SSVÄ, har under 2015 varit mycket aktiva och nått en del
framgångar.
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CB66 Racer Segling
Under året så har vi varit två CB66or som har åkt
runt i Sverige och Danmark för att delta i
Nordic Sailing League, NSL. Det är en serie som har
lika många tävlingar i Sverige som i Danmark,
Svenska-, Danska- och Nordiska Mästerskapet
ingår i serien.
Det har varit mellan ca 10 och 20 båtar på startlinjen. Tävlingsformen liknar sprint och vi brukar
hinna med ca.14 seglingar på två dagar.
Finalen är i samband med Nordiska Mästerskapet
som i år går i Barsebäck.
CB66 är ju en strikt entypsbåt och där det nästan inte är någon fartskillnad mellan båtarna, utan
det sitter helt och hållet i hur duktig du och din besättning är på att hantera din båt och hur ni är på
seglingstaktik mm. Ett litet misstag och du är efter. I mål brukar det inte skilja mer än några få
minuter mellan första och sista båt.
Stämning är hjärtlig och det är ytterst sällan några protester som måste behandlas. Efter
tävlingarna är det after sail med något grillat som tilltugg och senare på kvällen en regatta middag.
Mycket går ut på att ha trevligt och få fina seglingar. Går någonting sönder hjälper ofta
hemmaseglarna till med att fixa till en reservdel.
Hur har det då gått för de två SSVÄ teamen som har seglat i år. Nja, vi har väl inga lysande resultat
att skryta med, men vi blir bättre hela tiden och konkurrensen är hård. Några topp 5 placeringar
har det allt blivit under året. Men vi kan bättre.
Göran har också hunnit med att segla en del av tävlingarna i SRS-cupen med många goda resultat.
Vilket visar att båten fungera även på denna typ avsegling. Båten fungerar även att segla Pantanius
Bohusracet men då måste det vara väder som i somras. Annars hade det varit tufft och riktigt
jobbigt.
Min syn på båten är att det är en otroligt rolig och snabb (17,6 knop som personbästa i år). Den är
även enkel och att ta sig till tävlingar runt om i Norden. Lika så är det en billig båt att köpa och att
äga. Båten fungerar lika bra för gammal som för ung.
Är ni sugna på att provsegla båten, så hör av er till mig eller Göran Johnsson vi hjälper gärna till.
Våra båtar kommer att finnas på Rödön under hösten, fram till december åtminstone, då vi kör vår
sista tävling.
Hoppas på att vi kan bli fler CB66 på våra kvällseglingar och fler som hänger med på NSL.
Vill ni prova på så ring mig 0707159339
/Pär Bäck
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SSVÄ:s kvällsseglingar:

Våra kvällseglingar som sker på onsdagarna välkomnar traditionsenligt alla kölbåtar
samt de jollar som önskar förkovra sig i kappsegling, både med äldre och yngre
seglare. Under året har det varit mest äldre seglare på Byfjorden under dessa
seglingar. Sköna kvällar med spännande duster som brukar avrundas med Leifs
härliga mackor och goda kaffe – TACK Leif för allt! Segrare blev Elisson / Torge med 78
av 80 möjliga poäng – GRATTIS!
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Att arrangera Pantaenius Bohusracet
Hur får vi till Pantaenius Bohusracet arrangemanget i vår förhållandevis lilla klubb?
Vad är det som gör att det är så populärt?
Det är frågor som ganska många ställer till mig/oss.
Så här går det till:
I augusti/september samlas vi i arrangörs/funktionärsgänget för att utvärdera evenemanget.
Vi har olika grupper som ansvarar för olika områden:
-Information, Media/press, Sponsring, Sekreteriat i Uddevalla o Smögen, Hamnen i
Uddevalla o Smögen, Seglingsledning, Säkerhet, Priser.
Totalt är ca 20 personer inblandade.
I oktober ses vi igen för att planera inför nästa år.
Då jobbar de olika grupperna med sina områden och tar med sig allt som varit bra och som
kan förbättras.
Att få sponsorer samt att starta igång anmälningsprocessen är mkt av höstarbetet.
Det är viktigt att få deltagare att välja seglingen så fort som möjligt så den kommer med i
deras sommarplanering.
Varje månad från oktober får alla deltagare inkl de som seglat tidigare år PBR nytt som är
vårt nyhetsbrev. Om du vill ha det men inte får det så hör av dig.
Vi har också en hemsida bohusracet.se där all information och anmälningssystem finns samt
en facebooksida där mkt info och synpunkter läggs upp.
I februari är vi med på båtmässan i sponsrad monter och då brukar intresset dra igång på
allvar.
Detta är ett jättebra tillfälle att representera föreningen, träffa glada seglare och se på
mässan.
Vill du vara med så hör av dig.
Under vintern arrangeras lite olika seglarträffar av våra partners.
I april börjar detaljplaneringen av seglingen så då träffas hela funktionärsgänget igen för att
stämma av, planera och fatta beslut.
I början av maj och framåt är det mkt arbete hela vägen mot seglingens genomförande sista
helgen i juni.
Vi som håller på med detta har mkt roligt ihop även om det är mkt arbete. Att få seglarnas
hurrarop efter prisutdelningen i Smögen är en härlig bekräftelse på att vi gör detta riktigt

bra.
Pantaenius Bohusracet är idag den största Tvåmans kappseglingen i Europa vad vi känner till.
Vi har ett max tak på 200 deltagare men jag har en känsla av att vi kanske måste höja detta
framöver.
Deltagare från andra länder i Europa börjar komma och fler visar intresse.
Att vi väver in seglingen i SSVÄ:s Uddevalla water week kommer säkert också att höja
intresset från publik o media.
De nyheter vi lanserade 2015 (Rundning med spurtpris Ljungskile samt Tracking av samtliga
båtar) blev lyckade även om trackingen behöver förbättras. Vilka nyheter det blir nästa år får
vi återkomma om.
Har du inte seglat Pantaenius Bohusracet tidigare eller haft uppehåll så häng på nästa år.
Kamratskap, seglingskunnande, samarbete, uthållighet och vacker upplevelse är ledorden för
denna segling.

Bästa seglarhälsningar!!
Göran B med hela arrangörsgänget
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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

En härlig segelsäsong i juniorsektionen.
Årets säsong har varit en härlig segelsäsong. Bra väder under hösten gjorde att vi kunde hålla
på och segla t o m den 1:e oktober.
Intresset för att segling har varit stort och under säsongen har vi ökat antalet aktiva
segeljuniorer för andra året i rad. Detta är mycket glädjande.
På utrustningssidan har vi
kunnat uppgradera våra
2-kronor med nya segel
med hjälp av sponsorstöd
från North Sails.
På sociala medier har vi
skapat ett Instagramkonto där alla kan följa
våra aktiviteter under
säsongen. Sök ”vikenagir”
och följ oss så får ni se
vad vi håller på med i
juniorsektionen under
året
Klubben finns också på
Facebook. Där gör
juniorsektionen inlägg
ibland.

Vårsäsongen
I mitten av april drog vi igång med seglingssäsongen på allvar. Först båtfixar – och
sjösättningshelg och sedan seglingspremiär på Valborgsmässoafton.
Våren var kall och vattentemperaturen låg vilket gjorde att vi inte hade de bästa
förhållandena. En seglingskväll blev också inställd då det blåste för mycket.

Den 6 juni deltog vi
traditionsenligt i
nationaldagsfirandet på
Gustavsberg med prova
på segling. Under ett
antal timmar fick
intresserade följa med
ut i 2-kronorna och
känna på hur det är att
glida fram på vattnet
med hjälp av vinden.
Nationaldagen är ett
mycket bra tillfälle att
visa upp klubbens
verksamhet och göra
reklam för våra
seglarläger och
seglarkvällar med
juniorsektionen.

Seglarlägren – En dundersuccé
Årets seglarläger blev en fantastisk framgång. I början av juni var alla platser under veckorna
25-27 fulltecknade och vi fick snabbt planera för en förlängning med lägeraktivitet v 28.
Totalt hade vi 47 platser i år och alla var fullbokade.
Jennifer, Lisen,
Jonatan, Love och
Adam gjorde ett
fantastiskt jobb
med att utveckla
allas seglarintresse.
Teori varvat med
praktik, bad och lek
var ett som vanligt
ett
vinnande koncept.

Ett stort tack till alla andra som hjälpte till med att fixa allt praktiskt i samband med
seglarlägren. Hasse och Ewa med maten, Pär som extratränare och Elisabeth som
extraledare och stöd i köket v 27.

Höstsegling
Vecka 34 drog vi igång höstens
torsdagsseglingar. Efter sommarens succé
med fullbokade seglarläger såg vi med spänd
förväntan fram emot att få träffa alla
juniorseglare igen och se hur många som ville
fortsätta att segla med oss under hösten.
Härligt var att när vi kom till seglingen
torsdag v34 var det många juniorer som
kommit och ville vara med. Det var bara att
ta fram alla optimister, Fevor och 2-kronor
och ge sig ut på vattnet.
Vi har under hösten varit upp till 20 personer
som varit ute och seglat på torsdagarna. Juniorer i jollar och Joachim i sin kölbåt med föräldrar som gastar. Vi har haft en härlig verksamhet igång. I mitten av september sa vi hej då
till Jennifer och Lisen som gav sig ut på nya äventyr. Har vi tur kommer de tillbaka till våren.
Då antalet juniorseglare ökat kraftigt de
senaste åren är det kul att se att vi i klubben
lyckats ta emot alla vill komma och segla. Vi
har med hjälp av de yngre ledarna Jonatan,
Love, Moa, Adam och med stöttning från
Andreas och Björn kunnat skapa en
fungerande verksamhet.
Tack till alla som engagerat sig i juniorverksamheten på olika sätt under året. Ert engagemang är helt nödvändigt för att hålla
igång verksamheten.
Juniorsektionen genom Tomas


Datum
Dag
2016-02-05-14
2016-04-09
Lördag
2016-04-16
Lördag
2016-04-20
Onsdag
2016-04-21
Torsdag
2016-04-27
Onsdag
2016-04-28
Torsdag
2016-05-03
Tisdag
2016-05-04
Onsdag
2016-05-11
Onsdag
2016-05-12
Torsdag
2016-05-18
Onsdag
2016-05-19
Torsdag
2016-05-25
Onsdag
2016-05-26
Torsdag
2016-06-01
Onsdag
2016-06-02
Torsdag
2016-06-04
Lördag
2016-06-06
Måndag
2016-06-08
Onsdag
2016-06-09
Torsdag
2016-06-15
Onsdag
2016-06-16
Torsdag
Vecka 25
mån-tor
2016-06-24
Fredag
Vecka 26
mån-fre
2016-06-30
Torsdag
2016-07-01-03
Fre-Sön
Vecka 27
mån-fre
Vecka 28
mån-fre
Semesteruppehåll
2016-08-10
Onsdag
2016-08-17
Onsdag
2016-08-18
Torsdag
2016-08-24
Onsdag
2016-08-25
Torsdag
2016-08-27
Lördag
2016-08-31
Onsdag
2016-09-01
Torsdag
2016-09-07
Onsdag
2016-09-08
Torsdag
2016-09-14
Onsdag
2016-09-15
Torsdag
2016-09-17
Lördag
2016-09-21
Onsdag
2016-09-22
Torsdag
2016-09-28
Onsdag
2016-09-29
Torsdag
2016-10-01
Lördag



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

Aktivitet
Båtmässan som utställare
Arbetsdag
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
Juniorsegling
Onsdagssegling - V9
Juniorsegling
Seglarläger 1
Midsommar
Seglarläger 2
Uddevalla Shorthanded Race
Pantaenius-Bohusracet
Seglarläger 3
Seglarläger 4

Plats
Göteborg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Uddevalla - Gullholmen
Gustavsberg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Lilla Kornö
Rödöstugan
Rödöstugan
Uddevalla - Smögen
Rödöstugan
Rödöstugan

Onsdagssegling - H1
Onsdagssegling - H2
Juniorsegling
Onsdagssegling - H3
Juniorsegling
Uddevallaregattan
Onsdagssegling - H4
Juniorsegling
Onsdagssegling - H5
Juniorsegling
Onsdagssegling - H6
Juniorsegling
Gullholmenträff
Onsdagssegling - H7
Juniorsegling
Onsdagssegling - H8
Juniorsegling
Rödöpokalen

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

2016-10-08
2016-11-14

Lördag 10:00-14:00
Måndag 18:30-21:00

Upptagning
Årsmöte

Rödöstugan
Rödöstugan














Kallelse till årsmöte
Alla medlemmar är välkomna till
till SSVÄ s årsmöte måndagen den 16
november kl 18.30 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 Mikael Vesala, som är en riktigt
duktig seglare och som älskar att utmana sig själv, att berätta
med bilder något av denna säsongs äventyr.
VÄLKOMNA

