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Nedan förtecknas vilka som ingått i styrelsen och sektionernas 
ledningsgrupper samt redovisas väsentligare åtgärder under året.  
 
 

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 

  Jan Källmark Vice ordf 

  Lars-Åke Larsson Sekreterare 

  Monica Sjöholm Ekonomiansv 

  Bo Axelsson Ledamot 

  Richard Nilsson Ledamot 

  Nils Ulmner Ledamot 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 

  Lars Hultquist   

  Stefan Westberg   

 
Denna sommar inleddes ganska kylig så som föregående år. 
Det var inte många båtar som besökte vår klubb innan 
semestermånaderna började. 
2015 hade vi 370 gästnätter vilket kan jämföras mot 2009. Då vi 
hade den bästa besöksfrekvensen hittills med hela 483 gästnätter. 
Detta gav ett resultat 74 000:- 
Jag har fått rapporter från gästhamnsvärdarna att många gästande 
båtar poängterar att de uppskattar vår klubb. Varav flera 
återkommer år efter år. 
En del har tyckt till om att vi borde bl.a skaffa tvättmaskin som 
skulle vara placerad vid duscharna. 
I höst har vi tagit hem cyklarna för översyn så de ska vara i gott 
skick till sommaren 2016. 
 
 

Klubbhussektionen Thomas Strömberg Ordförande 

  Mats Lindh   

  Östen Pettersson   

  Staffan Larsson   

  Kenneth Hansson   
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För att minska elförbrukningen i klubbhuset har två luftvärmepumpar 
installerats. 

I maj slutade avloppspumpen att fungera och fick renoveras, orsaken var 
att avloppsslangen hade lossnat från avloppsbrunnen. 

Duschutrymmen har mögelsanerats och målats. Ventilationen har 
renoverats och nya filter har installerats. Sju elradiatorer är utbytta. En 
utredning beträffande orsakerna till fukt och mögel i duschutrymmen och 
källare pågår. Bl.a. ska Anticimex mäta om fukten kommer utifrån eller 
från duscharna. 

Anticimex har lagt ut råttgift i källaren. 

Vattenkranen i köket är utbytt. 

Fönster har målats. 

Brandtillsyn har genomförts (se tillsynsprotokoll) och initierat bl.a. att en 
brandskyddsansvarig utsetts samt utrymningsplan, brandvarnare, skyltar 
vid brandsläckare, timer för elartiklar i kök, borttagning av barnsäkring vid 
utrymningsdörr.  

Nycklar: 25 A-nycklar och 146 B-nycklar är i omlopp, 0 A-nycklar och 14 
B-nycklar finns i lager. 

Klubbhuset har varit uthyrt vid fyra tillfällen. 
 

Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 

  Joy Christensen   

  vakant   

  Christina D Petersson   

  Ann Karlzén   

 
Aktiviteter som anordnats under året 2015 
 

• 28 februari hölls en föreläsning av forskare från Göteborgs 
Universitet på Solbergsudde om bottenfärger samt 
fördelar/nackdelar med spolplatta. Klubbmästeriet anordnade fika. 

• Klubbmästeriet bjöd på fika i samband med årsmötet den 15 
mars. 

• Arbetsdag på varvet den 23 maj. Klubbmästeriet höll i 
storstädningen av klubbhuset samt bjöd på sopplunch.   

Sjösättningsfest anordnades på kvällen. 

• Midsommarfest hölls på Solbergsudde p.g.a. dåligt väder. På 
kvällen dukades det upp för kvällens grillfest i klubbstugan. Stor 
uppskattning av gästande båtar som också var med och firade.
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• Arbetsdag på Skansholmen. Klubbmästeriet stod för lunchen och på 
kvällen dukades det upp för kräftskiva i stora salen. 
”Skeppsgossarna” stod för underhållningen, vilket är mycket 
uppskattat! Premiär på WSS-sången, en nyskriven låt för WSS, text 
och musik av Håkan Sterner. Detta år slog vi nog rekord sedan 
mycket länge sedan med 50 personer på kvällen. Som vanligt bjöds 
det på kaka till kaffet. 

• Höstmöte med fika. 

• 2:e advents fika med glögg på Solbergsudde 

Därutöver har sektionen: 

• Städat och rensat i köket på Solbergsudde. 

• Köpt in förbrukningsmateriel till klubbhuset tillsammans med 
gästhamnen. 

• Iordningsställt och uppdaterat städlistor med städinstruktioner 

• Hyrt ut klubbhuset 
 

Marknadssektionen Jan Källmark Ordförande 

  Torsten Blomgren   

  vakant   

  Annika Boman   

  vakant   

 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 

 Ann Ingemansson   

 Christer Andersson  

 Fredrik Holmberg  

 Rolf Herrström  

 Bo Djerf  

 Tore Källmark  

 
Årets seglingssäsong är avslutad och hög tid för en summering, där vi i år 
endast satsat på de traditionella kappseglingarna. 
Säsongen startade i början på juni med WSR-Westerviks Shorthanded 
Race och avslutade med Byxelkroken under september. 
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WSR – Westerviks Shorthanded Race, 6 – 7 juni  
Under sista veckan före vårt för 6:e året i rad planerade tävlingen 
Westerviks Shorthanded Race var endast 6 båtar anmälda, 
varför vi i sista stund fann oss nödgade att ställa in tävlingen. 
Tävlingsformen med endast 2 man i besättningen har sedan starten 2010 
med över 20 startande båtar alltmer minskat och lyckas vi inte vända 
trenden till kommande säsong  tappar vi en mycket spännade och lärorik 
tävling. 

VisbySeglingen gick i år av stapeln helgen 7-9 augusti 

8 båtar kom till starten på Skansholmen på fredag eftermiddag kl 16:00. SV 
vind ca 5-7 m/s och solsken, som övergick i månsken. Första båtarna kom i 
mål i Visby strax före Kl 23:00. 

Lördagen innehöll besök på medeltidsmarknaden och sen eftermiddag / 
kväll intogs gemensam middag. 

Söndagens segling innställdes pga utebliven vind 

Resultat: 1:a Jan Källmark S 30                     3 poäng 

                2:a Stefan Jonson Rival 22              5 poäng 

               3:a Lars Gigård                                8 poäng 

               4:a Arne Bernström Crown 39  11 poäng 

               5:a Ingemar Olofsson Contrast 38 12 poäng 

 

WesterviksMästerskap / KlubbMästerskap, 5 september 

 
Arrangerades i år av Wikingarna även här noterades en klar minskning av 
antalet båtar. Endast 10 båtar på starlinjen, 6 från Wikingarna och 4 från 
WSS. 
 
WM/KM avgjordes under lördag f.m på Skeppsbrofjärden samt 
Lucernafjärden 
Tävlingsledningen hade tur med vädret, friska vindar och inget regn gjorde 
seglingen till en trevlig och utslagsgivande tävling 
 
Vann och därmed Westerviksmästare tillika klubbmästare för Wästerviks 
segelsällskap Wikingarna gjorde Per Larsson,Klubbmästare för WSS blev 
Erik Ragnarsson. 
 
Tävlingsledningen tackar för en väl genomförd tävling och gladdes extra 
mycket åt att ungdomar från respektive klubb placerade sig så bra, snyggt 
jobbat. 
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Resultat: 1. Per Larsson  BB10 WSSW 
 2. Bengt Janssen 2-Krona WSSW 
 3. Mikael Albinsson Scampi WSSW 
 4. Kaj Heed  Mustang Jr WSSW 
 5. Henning Lindeberg 2-Krona WSSW 
 6. Erik Ragnarsson 606 WSS 
 7. Håkan Lerman Linjett 35 WSSW 
 8. Fredrik Norberg Comfort 26 WSS 

 9. Björn Liffner Rival 22 WSSW 

 
WSS Klubbmästare: Erik Ragnarsson med besättning & pappa Thomas 

 
Byxelkroken, den 47:e årgången seglades den 19 – 20 september 
 
Årets Byxelkroken blev en mycket växlande historia med varierande 
väderförhållanden, friska SW-vindar på 10-12m/s under lördagen och 
svaga vindar med spinnakersegling under nästan hela söndagen. 

Totalsegrare blev Johan Larsson Linköping i sin Inferno 29. Tvåa Roffe 
Eriksson OneOff från Visby och trea blev Jonas Claesson WSS J-105. 

 
Lördagens segrare: Jonas Claesson med besättning 
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Totalsegraren Johan Larsson Linköping 
 
Externa seglingar, några WSS: are har dessutom varit utanför klubben 
och kappseglat: 
 
 
Bosse Djerf  Seapilot Two Star Baltic Race 
  Hyundai Cup 
  Navigare Race Week 
 
Lars-Gunnar Ahl Seapiot Two Star Baltic Race 

 
Hans Asklund 2,4 mR 
 
Östen Petersson 2.4mR 

 
Jonas Claesson Fastnet Race 
  Seapilot Two Star Baltic Race 
 
Magnus Stålgren Fastnet Race 
 
Thomas Ragnarsson Seapilot Two Star Baltic Race 
    

 

Skansholms-

sektionen 
 Vakant Ordförande 

 Peter Eckerbom  

  Jan-Olov Andersson   

  Tommy Albinsson   

  Ingemar Wihlstrand   

 Christer Elmerfjord  
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Från april 2015 har vi fortsatt med förbättringsarbetet på Skansholmen. Räckena runt 
huset är på plats men fortfarande saknas ”kryssen”. Allt virke grundmålades och 
monterades vilket var ett tidsödande projekt eftersom ingen vinkel är den andra lik. Till 
detta kom det årliga arbetet med storstädning på våren, flytbryggor renskrapades, 
oljades och sjösattes.  Bojar placerades ut på respektive plats . Rivningsvirket 
samlades ihop och transporterades till varvet.  Sjövattenpumpen till köket gick inte att 
laga, så en ny är på plats.  Tack var alla frivilliga krafter fick vi klart ovanstående till det 
årliga midsommarfirandet på Skansholmen. (Stort tack till alla Er som hjälpte till) 

Dagarna innan midsommar införskaffades en grill med bänkar och tak som placerades 
i Dassviken. Dessvärre blåstes midsommarfirandet på Skansholmen av på grund av 
blåst och ihållande regn. Istället firades midsommarafton i Klubbhuset på 
Solbergsudde. 

2015-08-22 hade vi den  årliga arbetsdagen på Skansholmen  vilken avslutades med 
en trevlig kräftskiva på kvällen.   Följande arbete blev utfört under arbetsdagen: 
altanräcken runt uteplatsen skrapades och målades, bastun oljades in med 
terpentin/tjära, jollerampen lagades och flytbryggan sjösattes inför seglarlägret, några 
träd fälldes, vattbrädan och sidobräderna vid loftgången monterades, dasset  och 
redskapsboden målades,  bänkar hämtades från varvet och lagades  och oljades in, 
bord och stolar skrapades  och målades mm.                                                                        
Klubbmästerit bjöd på korv med bröd. Eftermiddagen tillbringades vid båtarna med 
bad under klarblå himmel och avkoppling inför kvällens fest.  På Kräftskivan underhöll 
trubadurerna Håkan S, Tore K, Jan F med sång och musik. (dom är fantastiskt 
duktiga, stämningen var på topp!) Det var en bra uppslutning, 12  segelbåtar vid 
långbryggan och 6 segelbåtar i Dassviken. 

2015-09-22 var Räddningstjänsten på Skansholmen och gjorde brandsyn. (Tillsyn 
enligt 2 kap 2§ Lagen om skydd mot olyckor).                                                                           
2015-10-16 Tillsynsprotokoll  från Räddningstjänsten.  Kort sammanfattning av 
innehållet i protokollet: Brandskyddsansvarig måste utses och minst en till ur 
organisationen bör utbildas. Vägledande nödutrymningskyltar saknas, 
handbrandsläckare ska kontrolleras eller bytas, utrymningsvägar  ska ses över och 
utrymningsplaner ska tas fram. Verksamheten har en fast gasolanläggning vilken är 
tillståndspliktig enligt Miljö- och byggnadskontoret (klubben har idag inget tillstånd för 
gasolanläggningen).  Automatiskt brandlarm ska vara installerat och vid övernattning 
bör utrymningslarm för tidig varning vara installerat. Utrymningslarmet bör kunna 
utlösas manuellt. Fönster får inte finnas under utrymningsplattformen. Lösning: 
Brandklassat glas samt bör fasadstegen ersättas med en riktig trappa.                                                                               
Dessa åtgärder måste göras om vi ska kunna använda Skansholmen som klubbholme 
och för eventuell uthyrning. 

 

Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 

 Thomas Ragnarsson   

  Jan Töregård   

  Vakant   

  Vakant   

Ungdomssektionen har det gånga året bedrivit seglarskolan tillsammans med 
Wikingarna. Basen har varit Notholmen, mycket för att det finns mer öppet vatten att 
tillgå i direkt anslutning till sjösättningsrampen. 
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Totalt har vi haft 29 barn och ungdomar med mycket högt deltagande. Utöver detta 
har vi bedrivit sommarläger med totalt 36 deltagare under tre veckor. 

Vi har haft 10 stycken instruktörer till vårt förfogande. 

För det mesta har det rullat på mycket bra! Det ända större bekymret har varit våra 
säkerhetsbåtar. Från WSS har vi haft tre stycken båtar. WSS1, WSS3 samt WSS4. 
Båt WSS1 fick för året en ny motor vilken varit toppen, tyvärr hamnade den på en båt 
som redan innan sjösättningen borde varit utdömd! 

Motorerna på WSS3 och 4 har också haft lite bekymmer. De har gått ojämnt och varit 
svårstartade. Vi hade båtarna en sväng till Huges Marina för service men de verkade 
inte vilja hjälpa oss. De höll båtarna under en mycket lång tid, vi fick själva ringa och 
kolla hur det gick för dem och tillslut fick vi tillbaka dom, dock med samma bekymmer! 

Det har varit skönt att kunna dela ansvaret för seglarskolan med Mikael "Tjalle" 
Albinsson som är ansvarig på Wikingarna. 

Under senhösten har Thomas Ragnarsson varit till stor hjälp med att hålla ihop 
gruppen genom att han hållit i olika teoritillfällen som lockat allt ifrån yngre 
optimistseglare och upp till instruktörer.  

Vi ser med spänning fram emot kommande år! 
 

Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 

  Tommy Bovinder   

  Per-Inge Nilsson   

  Anders Viberg   

  Christer Lundberg   

Intresset för att hålla varvet i gott skick har varit stort hos medlemmarna. Det har varit 
lätt att samla kamraterna till arbetsdagarna och allt väsentligt har blivit gjort. 

Tack alla som jobbat! 

Detta utfördes under 2015: 

• Olja brygga 1 och 2 före sjösättningarna.  

• Arrangera två arbetsdagar. 

• Se till att alla y-bommar förses med trekantiga trädäck bl.a. av säkerhetsskäl.  

• Bygga en elstolpe vid bryggan nedanför klubbhuset. 

• Byta en flaggstångslina. 

• Måla slipvagnarna.  

• Förbättra säkerheten på bryggorna samt på Skansholmen. (Frälsarkransar, kastlinor, 
båtshakar placerades ut på lämpliga ställen.) 

• Genomföra ett försök att hålla båtbottnar rena utan användning av giftfärg.  

• Personliga projekt – diverse målning. 

• Bygga ut trädäcket bakom klubbhuset med handikappramp.  

• Bygga två trappor i slänten vid bensinskjulet.  
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• Köpt in en 9,9 hk motor till WSS 1 för ungdomssektionens räkning.  

• Mastkran och lyftkran har besiktats av expert och befunnits vara pålitliga. 
 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 

  Arne Blomgren   

  Lennart Rundberg   

  Tore Lundström   

 

Sektionen har arrangerat regelbundna tisdagsträffar i klubbhuset där ett antal, tyvärr 
bara män umgåtts över lite kaffe och samtalat om än det ena och det andra. Kunskap 
och erfarenheter har de närvarande fått ta del av. 

Vid ett tillfälle så träffades vi i Västerviks Skyttegilles Luftvapenhall och där fick vi 
tillfälle att skjuta luftgevär. 

Vi har fått lära oss att göra sjömansarbeten som att tränsa flaskor, slå knopar och lite 
annat nyttigt för sjöfolk. 

Antalet deltagare vid varje träff har varit mellan 10 – 15.  
 


