Verksamhetsberättelse 2014
Västerviks segelsällskap
Nedan förtecknas vilka som ingått i styrelsen och sektionernas
ledningsgrupper samt redovisas vad som uträttats under året.
Styrelsen

Gästhamnssektion

Anders Karlzén
Jan Källmark
Lars-Åke Larsson
Monica Sjöholm
Bo Axelsson
Richard Nilsson
Nils Ulmner
Ingvar Arnér
vakant
Stefan Westberg

Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Ekonomiansv
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande

Cyklar gjordes i ordning av två ungdomar som arbetade på campingen
men bodde i båten på wss.
I rapportering till olika register meddelades vad som hade ändrats.
Information med gästhamnsvärdarna gjordes i maj inför sommarsäsongen.
Nya röd/gröna skyltar monterades på bryggorna.
Resultatet blev 85 000:- vilket stämmer väl med budget.
Klubbhussektionen

Thomas Strömberg
Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Kenneth Hansson

Ordförande

Duschutrymmen har mögelsanerats, en spolslang för rengöring av
duschar har installerats.
Ett lås till toalett, dimervred för lampor och kökskran har bytts ut.
På arbetsdagen målades friggeboden, rengjordes altantak, och
hängrännor rensades.
Anticimex har förnyat skadedjursskyddet med nytt gift utlagt i
källarutrymmen.
Trettio nya B nycklar har införskaffats. Totalt finns nu 25 A och 160 B
nycklar varav 28 B nycklar i lager.
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Klubbmästeri

Cecilia Klyver
Joy Christensen
Stina Ege
Christina D Petersson
Ann Karlzén

Ordförande

Under 2014 har vi anordnat ett antal fester och inspirationskvällar på
Solbergsudde.
Vi började året med två ”temadagar”, en fotokväll där vi samlades och
visade semesterbilder som inspiration inför sommarens
semesterplaneringar.
I april månad innan sjösättningen anordnades en eftermiddag med
gemensamt fika på Solbergsudde, för att sedan ta oss till Erlandssons
brygga för ett studiebesök.
Vi samplanerade varvsdagen med varvssektionen och klubbhussektionen.
Klubbhuset blev storstädat och vi bjöd alla på sopplunch. Dagen avslutades
med den årliga sjösättningsfesten på kvällen.
Midsommarfirandet hölls på Skansholmen med dans kring midsommarstången och tipspromenad. På kvällen dukades det upp i klubblokalen för
grillfest.
Vid arbetsdag på Skansholmen i augusti ordnade vi med lunch för alla som
deltog. På kvällen dukades det upp i klubblokalen för kräftskiva med live
musik.
I november anordnade klubbmästeriet tillsammans med segelsektionen en
festkväll på Solbergsudde med mat och dans till husbandet
Skeppsgossarna.
Förutom dessa tillfällen har klubbmästeriet även ordnat med fika vid
årsmötet och höstmötet under året.
Den andra advent stod klubbmästeriet för adventsfika på Solbergsudde.
Marknadssektionen

Fredrik Reuterskiöld
Torsten Blomgren
Roland Kronvall
Annika Boman
Sofia Ahl

Ordförande

Seglingssektionen

Jan Furemo
Ordförande
Rolf Herrström
Bo Djerf
Tore Källmark
Ann-Katrin Moldenius
Årets seglingssäsong - där vi i år endast satsat på de traditionella
kappseglingarna - är avslutad.
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Säsongen startade i början på juni med WSR-Westerviks Shorthanded
Race och avslutade med Byxelkroken under september.
WSR – Westerviks Shorthanded Race 2014, 14 – 15 juni
Under helgen genomfördes för 5:e året i rad, den av de båda
segelsällskapen, WSS och WSSW-Wikingarna, instiftade tävlingen
Westerviks Shorthanded Race.
Tävlingsformen med endast två man i besättningen har under senare år
blivit alltmer populär och lockar ofta många deltagare då utmaningen att
hantera båt och segel på endast två man kräver både stor skicklighet och
gott samarbete.
Tävlingen omfattar 2 etapper med första etappen under lördagen och den
avslutande etappen under söndagen, där sedan de båda tävlingsdagarna
sammanräknas enligt handikappsystemet-SRS och en totalvinnare utses.
Westerviks Segelsällskaps klubbholme Skansholmen används som
tävlingshamn, där både start och målgång sker.
Vid lördagens samling på Skansholmen rådde ganska tuffa förhållanden
med kulingvarning utfärdad, nordliga vindar på 12-13 m/s och byar på 18
m/s, varför seglingsledaren Christer Andersson beslutade om banändring.
I stället för den ursprungliga havsbanan runt Kungsgrundet, valdes nu en
bana runt Västerbådan och Gudingen.
9 båtar kom till start vid Skansholmen kl 11.00 och avgick i den friska
nordliga vinden mot Västerbådan – Gudingen. Den ca: 25 M långa banan
seglades sedan under varierande förhållanden på både kryss och
undanvindsbogar.
Vid 14.30 kunde de första båtarna siktas från Skansholmen och strax före
15-tidan passerade snabbaste båten, Dynamic 35 med Bosse
Fransson/Sandor Moldo mållinjen, tätt följda av Rival 22 med Stefan
Jonsson/Johan Wintzell och X99 med Patrik Svensson/Folke Isaksson.
Strax efter 16-tiden hade samtliga 9 båtar passerat mållinjen och
tävlingsledningen kunde andas ut.
Efter omräkning av handikapp fick Dynamic 35 med Bosse Fransson
/Sandor Moldo se sig slagna av Rival 22 med Stefan Jonsson/Johan
Wintzell som erövrade förstaplatsen, tätt följda av Express med Bengt
Jannsen/Ulrik Brandin på 2:a plats och Dynamic 35 med Bosse
Fransson/Sandor Moldo på 3:e platsen.
Framåt lördagskvällen tändes grillarna i lä för den friska vinden och under
kvällen avnjöts middagen med prisutdelning, skepparhistorier och bildandet
av gastarnas riksförening, GRF.
Vid söndagens rorsmansmöte rådde betydligt behagligare förhållanden
med strålande sol och löfte om ostliga vindar på 4-6 m/s. Den ursprungliga
havsbanan på ca: 17 M, kunde nu användas och vid starten kl: 10.00 kunde
de 9 besättningarna se fram emot betydligt lugnare förhållanden.
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Framåt 12.30 kunde Dynamic 35 med Bosse Fransson/Sandor Moldo få
målskott som första båt. Efter ytterligare 7 minuter kom X99 med Patrik
Svensson/Folke Isaksson och 5 minuter senare Wasa 30 med Nils &
Marcus Ulmner.
Efter omräkning av handikapp erövrade Expressen med Bengt
Jannsen/Ulrik Brandin förstaplatsen, X99 med Patrik Svensson/Folke
Isaksson 2:a platsen och Dynamic 35 med Bosse Fransson/Sandor Moldo
på 3:e plats.
Vid den avslutande prisutdelningen på Skansholmen sammanräknades
resultaten från de båda dagarna och totalsegraren utsågs.
Den åtråvärda silverbucklan erövrades i år för första gången av Rival 22
med Stefan Jonsson/Johan Wintzell med endast 4 sekunders marginal till
Expressen med Bengt Jannsen/Ulrik Brandin och snabbaste båten
Dynamic 35 med Bosse Fransson/Sandor Moldo fick nöja sig med 3:e
platsen och 2 målskott.
Samtliga besättningar var mycket nöjda med sina insatser under helgen
och lovordade tävlingsledningen för ett väl genomfört arrangemang och
återkommer gärna nästa år , då vi förhoppningsvis kan locka hit ytterligare
Ostkustseglare.
Resultat :
1 Stefan Jonsson Johan Wintzell Rival 22 WSSW

6 Magnus Ringborg ÖrjanTire NF

2 Bengt Jannsen Ulrik Brand Express WSSW

7 Fredrik Björklund Kent Sko Albin Nova WSS

3 Bo Fransson Sandor Moldo Dynamic 35 WSSW

8 Helena Tumlin Erik Högberg IF

4 Patrik Svensson FIsak X-99 WSSW

9 Tor Blommegård Jan Eriks Dehler 34 D

5 Nils Ulmner Marcus Ulmner Wasa 30 WSS

10 Thomas Ragnarsson Ebba Express WSS

VisbySeglingen 2014, gick i år av stapeln helgen 8-10 augusti.
Starten gick fredag eftermiddag kl 16:00 från Skansholmen, SV vind ca 5-7
m/s och solsken som övergick i månsken. Första båtarna kom i mål i Visby
strax efter kl. 23:00. Stefan Jonsson med besättning fick byta båt då första
båten gick sönder några hundra meter efter start i Västervik. De anlände till
Visby några timmar senare efter att troligen ha seglat i lite svagare vindar.
Lördag: Soligt och varmt i Visby med besök på medeltidsmarknaden. På
eftermiddagen fortsatte tävlandet med "Hästskokastning". Trots dribblande
med regler och resultat lyckades inte tävlingen vinnas av tävlingsledningen
utan av Maxi 95:ans besättning. Priset som tilldelades vinnarna var fri
startavgift vid 2015-års Visbysegling. Kvällen avslutades med gemensam
middag på Rosengården där det även förrättades en liten prisutdelning.
Priset för första etappen tilldelades Jan Källmark. Stefan Jonsson
tilldelades flitpriset, för en besättning som aldrig ger upp.
Söndagens segling startade i NV 8m/s som avtog och vred mot sydost.
Endast två båtar gick över mållinjen efter drygt 9 timmars segling.
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Resultat: 1:a Bosse Djerf Eloge 38
2:a Patrik Svensson X99
3:a Jan Källmark S30
4:a Ragnvald Larsson MAXI 95
5:a Per Lindhe X99
6:a Stefan Jonsson Rival 22

3 poäng
5 poäng
8 poäng
11 poäng
12 poäng
13 poäng

WesterviksMästerskap / KlubbMästerskap, 6 september
Mats Ferner WSS seglade hem Westerviksmästerskapen för 3:e gången
då seglingarna under lördagen avgjordes på Luzernafjärden.
18 båtar kom till start under lördagsförmiddagen, 9 från Wikingarna och 9
från WSS.
Seglingarna genomfördes med jaktstart, där båtarna startar individuellt efter
handikapp, långsammast båt först och snabbast båt sist. Detta innebär att
första båt över mållinjen vid Skansholmen vinner oavsett storlek och
snabbhet.
Under seglingarna rådde relativt svaga syd-ostliga vindar på 0-4m/s och
den 10,8M långa banan avverkades på ca: 3 timmar.
Vid prisutdelningen på Skansholmen korades så de båda klubbmästarna,
Per Larsson Wikingarna och Mats Ferner WSS.
Westerviksmästare : Mats Ferner Mustang (totalt)
1 Klubbmästare Wikingarna

Per Larsson

BB 10

2

Dennis Fagerudd

Chess

3

Ulf Johansson

Dehler 33

4 Klubbmästare WSS

Mats Ferner

Mustang

5

Thomas Ragnarsson

Express

6

Tore Källmark

A 22
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Byxelkroken 2014, den 46:e årgången seglades den 20–21 september
Årets Byxelkroken blev en mycket dramatisk historia med nyckfulla
väderförhållanden där Claes Falk från Valdemarsvik vann i sin X35:a.

Claes Falk från Valdemarsvik håller upp segerbucklan i Byxelkroken 2014.
Vädrets makter bjöd på stiltje och dimma på startplatsen vid Skansholmen
på lördagsmorgonen, varför det 87 båtar stora startfältet fick gå för motor
eller bogseras genom den södra skärgården till Vinö Bredhäll vid utloppet
till Kalmarsund. Först vid 14-tiden kom vinden, men den relativt svaga
sydvinden gjorde att målgången i Byxelkrok drog ut på tiden. Först vid 18–
20-tiden på kvällen, i dimma och mörker, kunde båtarna passera mållinjen,
vilket försvårade tidtagningen.

Dimma vid målgång Byxelkrok
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Nästa dag var dimman tillbaka och starten fick återigen skjutas upp. Ny
startplats blev Kälmö över sundet, varifrån båtarna kunde ge sig iväg runt
15-tiden.
Målgången hade flyttats ut till Idö på grund av tidsbrist och osäkra
väderförhållanden, och passerades runt 17-tiden.
Totalsegrare blev Valdemarsviks Claes Falk i sin X35:a. Tvåa och trea blev
Westerviks Segelsällskap Wikingarnas Bo Fransson i sin Dynamic 35
respektive Lars Gigård i en Arcona 400. Bäste WSS-båt blev Magnus
Stålgren på femte plats i en J105.
Segrarna i grupp1 blev Wikingarnas Michael Alamaa i sin One off.
Klubbkamraterna Stefan Jonsson, Rival 22, i grupp3, och Per Larsson,
BB10, i grupp4.
I doublehand vann Magnus Ringberg från LSS med sin NF. Kjell Nilsson,
SYS, vann spinnakerfria klassen i sin Gaffelrigg, och Göran Marström vann
flerskrov med sin M32:a.
Många av deltagarna fick sen i tilltagande vind med kraftigt regn, mörker
och dålig sikt segla hem till sina respektive hemmahamnar.

Total 2:an Bosse Fransson väljer pris
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Total 3:an Lars Gigård mot prisbordet

Externa seglingar: några WSS:are har dessutom varit utanför klubben och
kappseglat:
Bosse Djerf
Seapilot Two Star Baltic Race
Hyundai Cup
Navigare Race Week
Höstpokalen WSSW
Wiking Race
Hans Asklund

2,4 mR

Mats Ferner

Höstpokalen WSSW

Thomas Ragnarsson

Seapilot Two Star Baltic Race
Tjörn Runt med Blur
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Utbildning Seglingsledare, 27-28 september

Från vänster: Christer Andersson, Patrik Schander, Ulf Andersson, Jan
Furemo, Ulf Johansson, Lars Gigård och Per-Martin Andren, (Fredrik
Holmberg frånvarande)
Under helgens rankingseglingar för 2,4mR avslutades Svenska
Seglarförbundets utbildning av licensierade Seglingsledare.
Utbildningen startade med den teoretiska delen under november 2013 och
avslutades med den praktiska delen, där de 7 kandidaterna både fick agera
seglingsledare och praktisera som funktionärer, under ledning av Patrik
Schander, Kalmar.
Vi har nu 7 licensierade seglingsledare i Västervik:
WSSW

WSS

Ulf Andersson

Christer Andersson

Per-Martin Andren

Fredrik Holmberg

Lars Gigård

Jan Furemo

Ulf Johansson
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Skansholmssektionen

vakant
Peter Eckerbom
Jan-Olov
Andersson
Tommy Albinsson
Ingemar Wihlstrand
Christer Elmerfjord

Ordförande
adjungerad

2013 fastställdes hur omfattande skadorna på huset var och vad det
skulle kosta att åtgärda. Det gällde t ex bärande stolpar, bjälklag/syllar
under altangolvet. PEAB Byggservice erbjöd sig att utföra
entreprenaden.
Virket anlände v 46 till Solbergsudde. Det grund- och färdigmålades före
frakten till Skansholmen. Peab bytte under jan-mars 2014 18 st halva
stolpar som bär upp taket på Skansholmens klubbhus samt syllar vid 4 st
hörn på verandan där det var murket. Ytterligare virke har fraktats till
Skansholmen och frivilliga från varvet har fraktat bort rivningsmaterialet.
Arbetet med övriga syllar och loftgolven har sektionen och frivilliga utfört.
I augusti hade vi en arbetsdag då vi utförde diverse renoveringsarbeten.
Dagen avslutades med en kräftskiva.
Altangolven är nu färdigskruvade och oljade. Räckena är på plats men
fortfarande saknas ”kryssen”. De kommer att monteras under våren
2015.
Eftersom sektionsstyrelsen är liten önskas flera tillfällen när många kan
engageras i arbetet på Skansholmen - gärna i form av en arbetsdag med
avslutande fest.
Ungdomssektionen

vakant
Lars Hultquist
Johan Liljekvist
Jakob Elmerfjord

Ordförande

Seglarskolan har detta år haft 16 glada elever som också haft en mycket
bra närvaro under både vår- och höstsäsong. De har utvecklat sin
seglingsförmåga med hjälp av våra duktiga instruktörer.
Lägret som planerades att hållas fick ställas in i då för få barn var anmälda.
Då höstens seglingar skulle starta flyttade två instruktörer pga jobb och
studier. Även andra instruktörer som tidigare varit engagerade började
svaja och droppade av en efter en. Det var med nöd och näppe att vi kunde
ta hand om våra ungdomar som ville segla!
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Varvsektionen














Gert Petersson
Tommy Bovinder
Per-Inge Nilsson
Anders Viberg
Christer Lundberg

Ordförande

Styrelsen följer noga utvecklingen gällande kommande regler för
renspolning av båtbottnar. Bl.a. har ett studiebesök hos Pukaviks
Båtklubb och deras spolplatta och reningsanläggning gjorts. (Anders
Karlzen, Richard Nilsson och Gert Petersson)
Reparationen av mastkransbryggan färdigställdes. Nya järnbalkar,
syllar och gångvirke.
Slipbryggan oljades.
Sjö- och torrsättningsrutinerna har förbättrats och förtydligats. (PerInge Nilsson)
El installerad på bensinskjulets yttervägg. (Per Linde)
606-an blev färdigreparerad och överlämnades till
Ungdomssektionen. (Gert Petersson)
Arbetsdagar genomfördes 17 maj, då 46 medlemmar deltog, samt
25 okt då 19 personer kom.
Ris efter fällda träd samt skrotvirke från Skansholmen bortkört.
Nedre vägen grusad, 15 ton.
Elen på bryggorna besiktad.
Miljöfarligt avfall från miljöboden har tagits om hand av Stena.

Varvschefen tackar alla WSS:are som hjälpt till att hålla varvet snyggt och
fungerande!
Veteransektionen

Per Inge Nilsson
Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Tore Lundström

Ordförande
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