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Styrelse
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e-mail till redaktionen 
annika.boman@vastervikframat.se

Anders Karlzén Ordförande 0490-170 85
Elisabeth Stärner Vice ordförande  013-297 961
Lars-Åke Larsson Sekreterare 0490-108 42
Monica Sjöholm Ekonomiansvarig 0490-190 67
Arne Blomgren Ledamot 0490-327 64
Jan Källmark Ledamot 0490-181 62
Lars-Gunnar Ahl Ledamot 0490-129 12

Marknadsektion
Annika Boman ordf. 0490-875 07
Torsten Blomgren  0490-316 81
Roland Kronvall   0490-838 51
Fredrik Reuterskiöld  0490-692 45
Sofia Ahl  0739-41 02 56

Varvsektion
Gert Petersson ordf. 0490-336 01
Tommy Bovinder övre plan 0490-333 25
Per Linde  0490-147 05
Anders Viberg  0490-214 92
Christer Lundberg  0490-355 03

Klubbhus- och materialsektion
Håkan Stärner  ordf.  013-297 961
Thomas Strömberg  0490-173 11
Mats Lindh  0490-315 68
Östen Petersson  0490-216 16
Staffan Larsson  0490-327 39

Skansholmsektion
Ulf Sjöholm ordf. 0490-190 67
Jan-Olov Andersson  0490-103 40
Tommy Albinsson  0490-161 53
Ingmar Wihlstrand  0490-199 10

Ungdomsektion
Mikael Albinsson  ordf. 0490-140 31
Lars Hultquist  0490-233 02
Kajsa Albinsson  0490-140 31
Ann Ingemansson  0122-411 90
Jakob Elmerfjord  0702-22 62 60

Seglingsektion
Jan Furemo ordf. 0490-345 35
Rolf Herrström  0490-140 60
Bo Djerf   0490-330 71
Tore Källmark  0490-328 70
Ann-Katrin Moldenius  0490-123 32

Klubbmästeri
Britt-Louise Åberg ordf. 0490-181 62
Joy Christensen  0490-291 40
Karin Wester  0490-198 83
Christina D. Petersson  0490-336 01
Anne Karlzén  0490-170 85

Gästhamssektion
Ingvar Arnér ordf. 0490-345 02
Håkan Linde-Nilsson  0490-155 91
Stefan Westberg  0490-145 36

Veteransektion
Arne Blomgren ordf. 0490-327 64
Per-Inge Nilsson  0707-38 99 20
Vakant

Nyckelansvarig
Christer Andersson 0490-180 57 070-244 45 44

Mastskjulsansvarig
Arne Blomgren  0490-327 64

Lyftkransansvarig

Båtbesiktningsman
Rolf Jacobsson  0490-281 70

Arkivansvarig
Monica Sjöholm  0490-190 67

Ansvarig för medlemsmatrikel
Monica Sjöholm  0490-190 67

Ansvarig för uthyrning av brygg- och  uppläggningsplatser 
Arne Blomgren  0490-327 64

Valberedning 
Maths Andersson sammank.  0490-311 71
Gunnar Boman   0490-344 77
Sven-Olof Nilsson   0490-311 96

Revisorer
Bruno Blomberg ordf. 0490-196 46
Ingemar Hellberg ordinarie 0490-151 20
Bertil Lycke suppleant 0490-190 22
Mats Hasselqvist suppleant 0490-348 84

Bokning av lokal
Ulf Sjöholm Skansholmen 0490-190 67
Lars-Gunnar Ahl Solbergsudde 0490-129 12
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Ordföranden har ordet

Hej!
Jag heter Anders Karlzén och valdes till ny ord-
förande för Westerviks segelsällskap på årsmö-

tet i mars, efter att ha varit varvschef under ett antal år. 
Mitt medlemskap startade i juni 2002 då jag anlände med 
min Malö 50. Flytten till Västervik var annars ett knappt 
år tidigare och i mars 2003 kom hustrun och dottern hit. 
Förutom dottern har vi två söner, som hade flyttat hemi-
från när vi flyttade i Västervik. Mitt intresse för båtlivet 
väcktes tidigt och har nu haft båt i 46 år, den första en 
GKSS-eka och nu har vi en HR 41:a. Hustrun Anne och 
jag har seglat tillsammans i 37 år så vi kan varandras 
styrkor och svagheter på sjön.

Dagligen åker jag till Vimmerby, där vi köpte en föns-
tertillverkare i december 2005. Jag har under mitt yrkes-
verksamma liv i stort sett bara arbetat med träbaserade 
produkter, de senaste 20 åren som företagsledare. Min 
ålder undrar kanske någon och då kan jag konstatera att 
jag är 60+.

Hur ser jag på Westerviks Segelsällskap och på fram-
tiden? 
WSS har en mycket god ekonomi och det är grundläg-
gande för alla företag och föreningar och det måste vara 
prioritet nr 1 att ha det i fortsättningen också. I övrigt 
vill jag inte nu prioritera något men naturligtvis är ung-
domsverksamheten viktig och det är roligt att vi har 26 

ungdomar i seglarskolan. Hoppas att Skansholmslägret 
också blir välbesökt i år. 

Kappsegling är en stor del av ett segelsällskaps verksam-
het och här har vi de senaste åren varit arrangör för flera 
intressanta kappseglingar, vilket jag hoppas vi kan fort-
sätta med. Vi är ju ett segelsällskap inte ett kappseglings-
sällskap så den sociala delen i övrigt är också viktig. Jag 
tänker på eskaderseglingar, att hålla anläggningen fin, 
trevliga fester som exempel. Lär vi känna varandra bättre 
ser vi snabbare om någon eller några obehöriga är på var-
vet. I vår verksamhetsplan står det att WSS ska vara en 
”naturlig mötesplats” och det skulle kunna vara det 12 
månader om året, inte som nu i bästa fall 7 månader. Vi 
måste kunna utnyttja vårt fina klubbhus året runt. 

En annan fråga som vi bör behandla är vad vi vill med 
WSS på sikt: ska vi göra plats för 50 båtar till, ska vi 
utvidga uppställningsplaner för vinterförvaring eller ska 
vi behålla den storlek vi har? Jag har inget svar på frågan 
och den löses inte snabbt men alla bör fundera på den så 
vi kan ta beslut om ett år eller så.

Jag hoppas vi får en varm och skön sommar och önskar 
er alla en riktigt skön seglarsemester!

Hälsningar
Anders/ordförande

Sommaren 2011 seglade jag och 
Anne genom Göta Kanal och 
runt sydkusten med växlande 
väder. I år har vi bara 2 veckor 
semester tillsammans, planen 
var Finland men det får anstå till 
ett annat år. Vi hoppas dock att 
komma till Roslagen.
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Rapport från årsmötet
Söndagen 11 mars höll WSS årsmöte i klubbhuset på 
Solbergsudde. Ett femtiotal medlemmar var på plats och 
mötesförhandlingarna leddes i år av Bruno Blomberg. 

God ekonomi
Monica Sjöholm, som varit kassör under året, informe-
rade om sällskapets ekonomi. Några specifika händelser/
kostnader under året:
- Under 2011 har segelbåtsskjulet och ”Tores skjul” fått 
nya plåttak. 
- Bryggorna på Skansholmen tog mycket stryk under 
föregående vinter. Reparationsbehovet var så stort att vi 
fått ta hjälp av extern arbetskraft. 
- Klubbhusets äldsta del, ”mellanrummet” har fått en or-
dentlig ansiktslyftning med ny golvbeläggning, målning 
och nya fönster. 
- Varvet har skaffat en miljöstation, en ”friggebod” som 
skall hysa vårt miljöfarliga avfall.
- Gästhamnen har åter slagit rekord i antal gästnätter och 
fått inkomster över budget.
- Seglingssektionen har också, tack vare ett gott arbete av 
sektionen, gjort ett överskott
Efter avskrivningar har WSS gjort ett resultat om 1 201 kr. 
Revisorerna var nöjda med resultat- och balansräkningen 
och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Några avgiftsförändringar
På styrelsens förslag fastställde höstmötet några avgifts-
förändringar.
• Höjning av avgift för ej genomförd arbetsplikt från 

100 kr i timmen till 200 kr.
• Obemannad båt i gästhamnen höjs från 500 kr till 

800 kr/vecka.
• Gästhamnsavgiften höjs med 20 kr till 170 kr/natt.
• Långliggare på land (godkända efter styrelsebeslut) 

föreslås betala samma avgift som vinterplats plus 
serviceavgift.

• Skjulplats: vinter (sept-maj): 2.000 kr, sommar (juni-
aug) 650 kr, helår 2.500 kr.

Verksamhetsplan fastställdes
Thomas Ragnarsson gick igenom verksamhetsplanen. Du 
kan läsa den i sin helhet på www.wss.nu under Medlems-
info och Dokument.

Bryggelen ska renoveras
I en första etapp ska föreningen i år byta matarledningarna 

fram till bryggorna till en kostnad av ca 110 tkr. I ett kom-
mande steg föreslås installation av en säkring per stolpe, 
vilket ska projekteras under året.

Ny webbplats
WSS har fått en ny hemsida som är under utveckling. 
Sektionsansvariga delar ansvaret för att uppdatera sidan.

Regler för båt på WSS område
En ny sammanställning av regler för bryggplats, säkerhet 
och ordning har tagits fram. Informationen finns på www.
wss.nu under Sektioner och Varvet.

Anders Karlzén är ny ordförande
WSS har fått en ny ordförande. Anders Karlzén har tagit 
över ordförandeklubban från Thomas Ragnarsson. En del 
förändringar blev det också i övriga styrelsen och sektio-
nerna. Se sidan 2 i WSS-nytt!

Förslag att göra Skansholmen mer tillgänglig
Jan Källmark rapporterar att allmänna arvsfonden skulle 
kunna bidra med pengar för att göra Skansholmen mera 
tillgänglig för funktionshindrade. Det skulle t ex kunna 
gälla vatten och el. Ett krav är dock en levande ungdoms-
verksamhet. Styrelsen ska utreda ärendet.

Thomas Ragnarsson hedersmedlem
I samband med avtackningen utsågs avgående ordförande 
Thomas Ragnarsson till hedersmedlem i WSS för att han 
på ett utomordentligt sätt främjat sällskapets syften.
 
Du kan läsa hela protokollet på www.wss.nu.

/Annika Boman, som gjort en sammanfattning av 
protokollet 
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Varvsektionen - Jobb att göra

Alla WSS medlemmar är placerade i en sektion 
efter intresse och färdigheter. Alla nya medlem-
mar får välja tillhörighet. Vi är ca trettio perso-

ner i varvssektionen. Det är en ansenlig styrka. Av vana 
och tradition försöker vi driva klubben med ideella kraf-
ter. Det är så varvet har blivit till.
”1954 röjs tomten (Solbergsudde) på träd, buskar och 
sten. Ett eldrivet spel har köpts billigt från Tannin-fa-
briken (där Windy ligger numera). Man bygger slip och 
slipvagn. 60 m räls läggs ut. En väg från Mariebergs gård 
till slipen röjs och en mastkran byggs direkt på slipbryg-
gan. Tore Johansson bekostar slipskjulet och senare ett 
mastskjul, Tores skjul. Budgeten på 5000 kr överskrids 
inte. Stora arbetsinsatser av medlemmarna.” (ur WSS-
nytt nr 2 2010).

Respekt
Det inger respekt att tänka på hur mycket jobb som lagts 
ner i Westerviks segelsällskap under alla år. Allt ideellt. 
Utan ersättning. Vi ska fortsätta i den andan. Arbete ska-
par gemenskap och trivsel. Klubbanda kallas det också. 
Arbetsdagen 14 april var ett bra exempel. 23 medlemmar 
jobbade och mycket blev gjort.
Jag har för avsikt att ordna med flera sådana arbetsdagar, 
men jag vill också att projektgrupper bildas, grupper som 
tar ansvar för att t ex några träd fälls och tas om hand, 
slipskjulet repareras och målas, Y-bommarna vid småbåt-

skajen får nya bojar etc. Vi har många medlemmar som 
har lång väg till sina båtar och de vill gärna ha jobb som 
de kan göra när det passar dem. 
Du vet förstås att du har tio timmars arbetsplikt om du 
har din båt på varvet både sommar och vinter? 200 kr i 
timman ”betalar” vi. 

Mera jobb på varvet
• Städa efter sjösättning
• Byta flaggstång
• Bygga en ramp till miljöboden
• Reparera slipskjulet
• Fälla träd
• Reparera bakre väggen på stora skjulet 
• Måla dörrarna på stora skjulet
• Rensa spåret på övre plan
• Sköta varvområdet, gräsmattor, slänter

Väl mött på varvet!

Gert Petersson, varvschef

SORTERINGSKÄRLEN

Två saker som är viktiga att kom-
ma ihåg:

1. Sorteringskärlen är till för för-
packningar och tidningar.

2. Det ska vara förpackningar 
från hushållet, alltså matför-
packningar, diskmedelsflaskor, 
tandkrämstuber, schampoflas-
kor osv., inget annat. 

Vi WSS:are sopsorterar

Kan man verkligen sopsor-
tera i båten? Javisst, varför 
inte?

Kanske är det lite besvärligare än 
där hemma, men mest är det nog 
en vanesak. Man kan ha några oli-
ka kärl eller soppåsar för brännbart 
hushållsavfall, förpackningar av 
glas och metall. 

Och tänk på att septitanken kan du 
tömma vid vår slipbrygga. Det är 
lätt att lägga till där så det är snabbt 
gjort. 

Varvschefen
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Klubbhus- och materialsektionen

Gästhamnsagendan sommaren 2012

Den 15/5 var det informationsmöte för gäst-
hamnsvärdarna på Solbergsudde. Samma vecka 
träffades gästhamnsektionen för planeringen in-

för sommaren. Punkter på agendan var bland annat:
• Utplacering av septisug, enligt önskemål ska den 

flyttas till motsatta sidan av bryggan.
• Prickar placeras ut som vanligt.
• I ordningställande av cyklar.

Uppmaning
Kan vi hjälpas åt med följande, enligt styrelsebeslut:
• Tänker man lämna båthamnen i fler än tre dagar, upp-

manas båtklubbsmedlemmarna att informera gäst-
hamnsvärdarna, så att vi kan grönmakera platsen.

• Ser vi att en plats har varit tom fler än tre dagar, kom-
mer den automatiskt att grönmakeras.

 

Samtidigt ber vi båtmedlemmarna att informera gäst-
hamnsvärden om man har tänkt komma hem tidigare. 
Meddela i god tid, senast en eller två dagar innan.

Tänk att förra året tog vi in, utslaget på våra båtplatser, 
ca 650:-/båtplats.

Vem blir sommarens gästhamnsvärd? Ulf Österdahl ut-
nämndes 2011 av gästbåtarna.

Trevlig sommar önskar 
gästhamnssektionen!

/Ingvar Arnér 

Här kommer en liten uppdatering från klubbhus- 
och materialsektionen:

• Vi har köpt in två nya (men begangnade) motorer till 
följebåtarna, en Suzuki 20 och en Yamaha 15.

• Stoppet i klubbhusets toaletter och avlopp berodde 
på ett avrostat rör i pumpgropen, som nu är åtgärdat.

Mvh
Håkan

I år är WSS seglarskola populär - hela 28 barn deltar. 
Åtta instruktörer finns på plats måndagskvällar tillsam-
mans med tre äldre ledare, där Lasse Hultqvist håller 
ihop det hela. 

I skrivande stund är 13 barn anmälda till Skansholmslä-
gret, som i år genomförs midsommarveckan 16-21 juni.

Seglarskolan vill tacka Lysingsbadet så jättemycket, som 
lånat ut två stycken 2-kronor!

Mikael ”Tjalle” Albinsson

Ungdomssektionen

En av de första 
kvällarna var det 
byig vind. Då 
passade vi på att 
träna på knopar. 
Här har Carlanton 
Boman gjort en 
egen knop...
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Seglingssektionen

Nu är båtarna i sjön och förberedelserna inför som-
marens seglatser pågår som bäst.

Inom Seglingssektionen ligger vi inte heller på latsidan, 
utan vi är i full gång med planeringen inför årets kappseg-
lingar, där vi nu har olika arbetsgrupper som jobbar med 
de olika seglingarna.

WSR-gruppen med representanter från Klubbmästeriet 
och Wikingarna, som förbereder Westerviks Shorthanded 
Race, som vi i år genomför för tredje gången. Mycket trev-
lig segling, som seglas på havsbana med en eller två man 
i besättningen och pågår under två dagar, lördag-söndag.
Vi utgår från Skansholmen, där både start och målgång 
sker. Under lördagskvällen anordnas festligheter med bl 
a grillmiddag och underhållning av vår egen Byxelkrok-
strubadur Roger Carlsson.

Visbyseglingen, som förr i tiden lockade 20-30 båtar, har 
på senare år alltmer minskat i antal deltagare varför vi nu 
försöker få nytt liv i seglingen. Kanske genom att vi kan 
gå samman i olika båtbesättningar, ordnar seglingen lite 
mer eskaderlik, eller andra former som kan vara attraktiva, 
tips och råd mottagets tacksamt.

Förra årets SM-seglare i 2.4mR, trivdes tydligen med 
arrangemangen i Västervik och vill komma tillbaka för 
Rankingsegling 2.4mR i slutet av augusti. Vi genomför 
detta under två dagar, lördag-söndag och använder i 
år WSS som bas för seglingarna. Vi kommer också att 
under sommaren få låna två stycken 2.4-or och hoppas 
därigenom kunna locka minst två WSS-are att ställa upp 
på tävlingarna. Rankingseglingen är sista tävlingen före 
VM i Italien några veckor senare, varför vi räknar med ca 
30 båtar under tävlingarna. Under lördagskvällen kommer 

vi att anordna traditionsenlig kräftskiva i klubbhuset, till 
vilken vi hälsar alla hjärtligt välkomna.

I år är det WSS tur att tillsammans med Wikingarna ordna 
Westerviks-/Klubbmästerskapen, som vi också i år kom-
mer att segla på Lucernabana, lördag 1 september. Under 
lördagskvällen kommer vi att ha gemensam middag med 
prisutdeling och dans i klubbhuset.

Byxelkroksgruppen har under de senaste åren  brottats med 
alla de olika problem som kan uppstå under en kappsegling 
med så pass många deltagare och under så skiftande väder-
situationer. Vi har efter hand kommit fram till en lösning 
med dubbla organisationer och olika banalternativ, där vi 
idag slipar på detaljer som storlek på gatebojar, flaggor, 
start i dimma, målgång för 30 båtar i klunga, mm. När 
starten går på lördags-morgonen den 15 september hoppas 
vi vara förberedda på allt.

Seglingssektionen
Jan Furemo
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Nyheter för er som funderar på att kappsegla
2011 ersattes handikappsystemet LYS med SRS (Svenskt 
RespitSystem). 2012 gjordes ytterligare förändringar bl a 
tillkom en decimal. Tar vi S-30 som exempel så har hon 
1,197 med spinnaker och 1,155 utan undanvindssegel. 
Det innebär att alla båtar har ett specifikt SRS-tal utan 
undanvindssegel.

De flesta båtar har tilldelats ett SRS-tal som gäller för 
just den båttypen och gäller då standardbåt. Har du dä-
remot gjort förändringar som påverkar båtens prestanda,  
ska du söka mätbrev där du anger förändringarna som är 
gjorda. SSF tilldelar dig då ett nytt SRS-tal (mätbrev). 
SRS-brevet gäller ett år i taget, 1/1-31/12, och måste där-
efter förnyas.

SRS-tabellen kan du hitta på SSF:s hemsida. Ansökning 
görs även den direkt på SSF:s hemsida under Kappseg-
ling-SRS. SRS-tabellen hittar du också där, den innehål-
ler 703 båttyper. 

Tabellerna innehåller flera hundra båttyper som inte fö-
rekommit på kappseglingsbanorna de senaste fem åren. 
De båttyper som inte återkommer i statistiken kommer 
successivt att tas bort.

Seglingssektionen
Bosse Djerf
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Sommarplaner

-Först blir det Skans-
holmen där jag ska fixa 
färdigt båten och bada 
bastu. Sen blir det seg-
latser i den härliga skär-
gården kring Rågö. På 
Rågö finns en bra hamn 
med flytbryggor där man 
ligger jättebra och så har 
de en fin restaurang där. 
De har också ett trevligt 
skärgårdsmuseum på ön. 

Senare i sommar seglar vi upp till Fångö, Harstena och 
Gubbökupa.

-Först på listan över seg-
latser står en helgsegling 
till Byxelkrok med några 
kompisar. Vi har känt 
varandra sedan vi var 
sådär sju, åtta år. Den här 
seglingen har blivit lite 
av en tradition för oss. 
Sedan kommer familjen 
att ta kortare turer med två 

till tre övernattningar här i 
Västerviks skärgård.

-Vi hade tänkt oss att seg-
la söderut till Bornholm 
och Rügen. Vi har varit 
på Rügen en gång tidigare 
men hade då tyvärr dåligt 
väder, så det blev inte att 
vi såg så mycket av ön 
den gången. Sedan brukar 
vi ju segla till Gotland och 
Byxelkrok varje år och 

det blir det nog i år med.

-Vi har inga större 
planer inför somma-
ren, vi tar det som 
det kommer. Det blir 
förmodligen någon 
vecka norrut till om-
rådet kring Laxvarp 
och Bondekrok. Sen 
blir det såklart en del 
turer här hemma kring 

veckosluten.

-Vi tänker segla norr-
ut till Håskö, Broken 
och Aspö där vi ska 
träffa goda vänner 
och vidare till Stock-
holms skärgård och 
Biskopsön där vi ska 
möta vår son som har 
en A 22:a som heter 
Condoren. Vi seglar 
sedan tillsammans 

från Stockholm tillbaka till Västervik. 

-Vi kommer nog mest 
att segla omkring i 
hemmaskärgården. 
Eventuellt blir det 
någon tur till Öland 
och Byxelkrok med 
familjen. 

-I sommar blir det 
mycket  tu rer  t i l l 
Skansholmen där vi 
ska bo in oss i den 
nya båten. Men det 
är klart, några turer 
söderut blir det väl 
också.

Göran Andersson vaxade sittbrun-
nen på sin Tetis.

Michel Asplund pysslade nere i ruf-
fen på sin Albin 78.

Jan och Inger Furemo höll på att 
fixa masten till sin Gecco 39.

Efter en ovanligt kall och ostadig vår så börjar ändå hoppet om en fin sommar med härliga seglatser att väckas 
till liv bland medlemmarna i WSS. Drömmen om fjärran färdmål börjar ta form och iordningställandet av 
familjens ögonsten inför kommande kryssningar känns lite lättare i den varma vårsolen.

WSS-nytts utsände gick runt bland de vårrustande medlemmarna några dagar under Kristi himmelsfärdshelgen och 
frågade vilka seglingsplaner de hade inför sommaren.

William Magnusson stuvade 
in en massa prylar i sin 
nyinköpta Nordship 28.

Ingmar Wihlstrand sjösatte sin Maxi 
68 med hjälp av kranen vid mast-
bryggan.

Rolf och Maggie Herrström mastade 
på sin A 22:a med hjälp av vännen 
Britt-Marie Gustafsson.

Magnus Stalebrant polerade däcket 
på sin Havsfidra.
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Skansholmen

Vintersmutsen har jagats bort från husen på Skansholmen av städgänget bestående av Ulf, Anne-Marie, Göte, 
Peter, Staffan och Monica. Det har såpskurats både högt och lågt och varenda liten fönsterruta är putsad. 
Vädret var perfekt för en fikapaus i gröngräset.

Text: Monica Sjöholm
Foto: Ulf Sjöholm

Anne-Marie och Göte. Peter och Monica.

Fika behövs. Staffan
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Rapport från klubbmästeriet

Årets besättning i klubbmästeriet består av Anne 
Karlzén, Christina Dunger Pettersson, Joy Chris-
tensen, Karin Wester och Britt-Louise Åberg 

Festligheter och god samvaro
När detta skrivs har just årets första festlighet på Sol-
bergsudde gått av stapeln. I samband med sjösättningen 
brukar vi ju ha Sjösättningsfesten. Årets upplaga blev en 
trivsam samvaro under ledning av Christina Dunger med 
hjälp av Anne Karlzén och frivillig medhjälpare Gert 
Pettersson.

Nästa evenemang som vi redan nu vill göra reklam för 
är vårt Midsommarfirande på Skansholmen. Firandet 
går av stapeln på midsommarafton den 22 juni kl 14 på 
Skansholmen. Vi, alla intresserade, samlas för att hjälpas 
åt att klä midsommarstången och sedan dansar vi runt den. 
Klubbmästeriet brukar bjuda på tårta till kaffet på eftermid-
dagen. På kvällen samlas vi i huset och där njuter vi av 
medhavd mat och dryck och varandras sällskap.

På eftersommaren närmare bestämt den 1 september är det 
dags för Klubbmästerskap tillsammans med Wikingarna. 
Det är i dagsläget inte bestämt om vi kommer att vara 
på Skansholmen eller på Solbergsudde. Det är i alla fall 
planerat en gemensam fest med egen matkorg och klubb-
mästeriet bjuder på kaffe och kaka.

Inte bara festligheter utan även ansvar 
Det är viktigt att vi alla medlemmar hjälps åt att vårda 
vårt fina klubbhus. Det ska vara hemtrevligt att komma till 
klubben, och klubbhuset ska vara en naturlig mötesplats. 
Därför måste vi alla hjälpas åt att städa, både storstäda på 
våren och veckostäda under hela året.

• Veckostädning
Alla medlemmar som har båt på WSS är skyldiga att 
veckostäda. Under höst, vinter och vår är det medlemmar 
som är bosatta i Västervik med omnejd som blir uppsatta 
på städlistan. Under sommarperioden är det medlemmar 
bosatta på annan ort som blir uppsatta på städlistan. Denna 
veckostädning ingår inte i arbetsplikten.

• Vet du inte hur du ska fullgöra din arbetsplikt?
En bra idé kan då vara att vara med och storstäda klubb-
huset på Solbergsudde. På anslagstavlan i mellanrummet 
sitter en städlista. Se vad som behöver göras, utför detta 
och anteckna på listan vad som är gjort och av vem. Anmäl 
sedan till Monica Sjöholm den tid som ska dras av från 
din arbetsplikt.

• Uthyrning Solbergsudde
Som medlem har du möjlighet att hyra Solbergsudde för 
privat fest. Styrelsen har dock beslutat att klubbhuset inte 
ska hyras ut under sjösättningsperioden eller under upp-
tagningsperioden, dvs. från mitten av april till mitten av 
maj eller mitten av september till mitten av oktober. Vill 
du hyra så tag kontakt med Lars-Gunnar Ahl.

Vi i klubbmästeriet vill anordna fester och andra trevlig-
heter, som främjar gemenskapen bland medlemmarna.  
Vi vill att det ska vara trivsamt i klubben och att alla ska 
känna sig välkomna till Solbergudde. Har du idéer eller 
synpunkter på vår verksamhet så hör av dig till någon av 
oss i klubbmästeriet.

Varmt välkomna till Solbergsudde!

Klubbmästeriet genom
Britt-Louise Åberg

Städning av klubbhuset
Liksom tidigare hjälps vi åt att städa klubbhuset på Solbergsud-
de. Enligt de riktlinjer som togs 2006 är alla medlemmar som har 
båt på WSS skyldiga att städa klubbhuset. Att städa går utanför 
den ordinarie arbetsplikten. 

Klubbmästeriet har tagit fram städinstruktioner, dessa skickas 
till varje städansvarig, antingen via mejl eller via brev. Instruk-
tionerna finns även uppsatta i städskåpet i klubbhuset och på 
anslagstavlorna. I städskåpet hittar du också en lapp där du har 
möjlighet att anteckna om det saknas något, om något är sönder 
eller om något behöver bytas ut, eller så kan du höra av dig på 
telefon eller mail till någon i klubbmästeriet. 

När du/ni städat färdigt signerar du städlistan som finns uppsatt 

på städskåpets framsida. 

Städning sker en gång varannan vecka och ansvaret delas mellan 
två familjer. Första namn respektive vecka tar kontakt med familj 
nummer två och gör upp om när under perioden städningen 
genomförs och vem som ansvarar för vad. Vår förhoppning är 
att det ska gå fortare och bli lite roligare att klara av städningen 
på detta sätt. Om ni inte kan städa den period ni är uppsatt på 
så kontakta någon annan på städlistan och byt. Men meddela 
samtidigt klubbmästeriet att ni bytt.

OBS! Glöm inte den toalett som finns bredvid gästhamnsav-
delningen, det är viktigt att denna också städas och är fräsch!

Tack på förhand för din hjälp!
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Lyckad arbetsdag

Lördagen 14 april blev det mycket gjort på varvet. 
Efter en vecka med kyla och nederbörd lyste solen 
på alla de 23 medlemmar som frustande av arbets-

vilja kastade sig över sina uppgifter. 

Ungdomssektionens flytbryggor gled ned i sjön med våra 
gemensamma krafter, slipers vid gräsmattan byttes ut, 
trappan vid klubbhuset lagades, markplattor rätades upp 
och ogräs rensades bort.

Ny miljöstation
Miljöboden blev målad och inredd med tunnor för spillolja, 
gamla oljefilter, tomma färgburkar och penslar, och utanför 
finns nu en stor plastlår för blyackumulatorer. Vid boden 
finns också fyra sopkärl för brännbara hushållssopor, samt 
kärl för glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar. 

Borta är det gamla blå plåtskåpet där giftiga grejor brukade 
stoppas in huller om buller. 

Renare miljö
Klubben har nu satsat mycket pengar på en förbättrad miljö 
på Solbergsudde. Nu är det upp till dig och alla andra att 
sköta sig ordentligt.

Och septitanken tömmer du väl vid slipbryggan? Där finns 
en pump som vi medlemmar får använda gratis!

Gert Petersson, varvschef

Jollebryggorna åker i sjön.

Miljöstationen och 
tunnorna.
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Sjösättning

Söndag 22 april 2012. 
Under gårdagen hade regnet öst ner. 
-”Vilken tur vi hade ändå!” hörde man folk yttra. 

Det blir alltid lite gladare miner när man inte har vädret 
emot sig. 

Pelle Linde, som basar för nedre plan, hade förberett sjö-
sättningen så att det skulle flyta på bra. Alla vaggor hade 
fått en inplastad lapp så att ägaren inte skulle missta sig 
på datumet. En annan bra grej var att det fanns anslag som 
visade i vilken ordning båtarna skulle i sjön. Det innebar 
att de som låg långt ner på listan inte behövde vara på 
plats så tidigt. Bra!

Säkerheten!
När man varit med om många sjösättningar och upptag-
ningar är det lätt att man glömmer de faror som är för-

knippade med en båt som endast hänger i två sling högt 
över marken. Skulle något brista eller trucken gå sönder 
är olyckan ett faktum på bråkdelen av en sekund. 
Det får inte hända! 
Därför har styrelsen beslutat att det är förbjudet att gå 
in under båten för att t ex justera målningen när båten 
hänger fritt. 

Ett trettiotal båtar fann sitt rätta element denna dag. Stäm-
ningen var god och samarbetet fungerade. Där fanns 
också tid för prat och skratt. 

Varvschefen

Lymers Cumulus.

Jan-Evert Magnussons HR26.

Iwos Ohlson 22 snart i hamn.

Vaggorna ska undan.
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Välkomna till kiosken

Guntes Sk55a tar plats. Rudbergs Maxi 77 stod på övre plan.

Kiosken har fått ett lyft med ny panel och färg.
Den öppnar veckan efter midsommar och har öppet 
fram till vecka 32.

Öppettiderna är:

Måndag - Fredag   kl. 09,00 - 18,00

Välkomna!
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Världsomseglare?

Sven Yrvind (f.d. Lundin med Brisbåtarna) är nu-
mera Västerviksbo. För inte så länge sedan kom 
han hem från en Atlantsegling, men är redan i far-

ten med att nytt projekt. Han ska bygga en ny båt som 
endast blir 3 
meter lång. 
Med denna 
lilla båt pla-
nerar Sven att 
genomföra en 
världsomseg-
ling utan att gå 
i land någon-
stans. Färden 
beräknas ta ett 
år och om han 
lyckas sätter 
Sven världsre-
kord i klassen 
”Minsta båt 
jorden runt”.

Innan han börjar bygga sin båt ville Sven få hjälp att testa 
en skalenlig modell på havet och inte enbart i badkaret 
hemma. WSS-medlemmarna Fam. Ohlman är gamla be-
kanta till Sven, och Monica Ohlman har sytt seglen till 
modellen. Jag blev ombedd att hjälpa till vid testningen 
och en dag åkte Sven, Monica och jag ut mellan Borgö 
och Skansholmen för att segla modellbåt. Det var kul att 
se hur modellen uppförde sig helt efter konstruktörens 
intentioner. Enligt Sven är det svåra att få båten att vara 
kursstabil på undanvind och fungera bra här. Gör den det 
blir den bra även på andra bogar.

Sven Yrvind är en udda person bland seglare jag mött. 
När vi andra strävar efter större och större båtar med mer 
och mer bekvämlighet och utrustning gör han tvärtom. 
Många säger att hans senaste projekt är omöjligt, men 
så har man sagt om en del av hans tidigare projekt också 
och dem har han genomfört. Om Sven lyckas med sina 
planer kan WSS skryta med att vi har gett honom ett litet, 
litet, litet handtag på vägen.

Ulf Sjöholm

Båtbyggare Sven Yrvind.

Båtkonstruktör och segelsömmerska.

Kanske världsomseglare?
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Sven Yrvind provseglar nya projektet

WSS-seglarna Lars Ohlman och Jan Furemo 
har hjälpt Sven Yrvind med provseglingen av 
hans senaste projekt, Yrvind Ten. 

Båten mäter 3 x 1,9 m och väger 1,5 ton, den är utrustad 
med sk balanserade loggert-segel på 2 flyttbara master, 
som kan monteras i 4 olika genomföringar i däcket.

Sven har nu byggt en helt skalenlig modell i skala 1:8, för 
att kunna bedöma fartresurserna, och uppförandet i sjön.

Måndagen den 21 maj, i strålande väder med ca: 2-3 m/s 
vind genomfördes provseglingarna, där Sven mäter far-
ten på undanvind och studerar uppträdandet i sjön. Mo-
dellen loggar ca: 1,5 knop i den lätta vinden och Sven 
verkar mycket nöjd med resultaten. 

Enligt hans beräkningar innebär modellens 1,5 knop att 
den riktiga båten loggar 1,5 x roten ur 8, vilket innebär 
ca: 4 knop.

Vid genomgången efter provseglingarna konstaterar 
Sven nöjt att modellen uppvisar såväl goda fartresurser, 
som förnämliga sjöegenskaper.

Vi önskar Sven lycka till med det fortsatta projektet och 
den årslånga seglatsen jorden runt.

Text och foto: Jan Furemo

Du vet väl att WSS finns på Facebook?

Kolla in vår sida:
http://www.facebook.com/westerviksss

Ny webbplats

www.wss.nu!
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Pyntarregattan 2011

Traditionsenligt vandrade juryn ut till Solbergsud-
de i mellandagarna för att beskåda och bedöma 
årets upplaga av Pyntarregattan, en av klubbens 

mest ansedda och älskade tävlingar. Vädret var i år grå-
kallt och mulet men trots detta kände vi oss tvungna 
att genomföra vår grannlaga uppgift. Vårt rättvisepatos 
manade oss att ännu en gång rangordna bidragen för att 
kunna kora den mest värdige vinnaren.

Det var med vördnad ju-
ryn närmade sig L-G Gus-
tafssons ur-tomtepyntade 
Rival 22:a. En slitstark 
veteran, liksom de flesta 
av oss WSS:are utsatt för 
en ofrånkomlig patinering. 

Med barnslig förtjusning 
begav vi oss till Ingmar 
Lindins Laurinkoster. 
Se, då den stora dörren 
öppnades lyftes locket 
till en skattkista och 
medelst en avancerad 
lyftanordning blottades 
en stor mängd julklappar 
i en skattkista! När WSS-fotografen brände av en blixt lät 
det: ”Ho, ho, ho! Merry Christmas! från en tomte uppflu-
gen på väggen, allt till hunden Balders stora förskräck-
else, som just hittat en bortglömd tub lim att sniffa på. 

Som vanligt rotade juryn i 
skattkistan för att om möj-
ligt hitta något gott, men 
förgäves! 

Örboms H-båt - en lovande 
debut särskilt med tanke på 
pyntets innehåll, som stop-
pats ned i en klassisk jul-
strumpa. Hälsningen ”Tom-
tefars Äkta Domarglögg” 

tolkades som en uppskattning och uppmuntran till en 
hårt arbetande jury. Ett starkt och välsmakande julbud-
skap som verkligen föll oss på läppen. Redan här anade 
man en topplacering! 

Staffan och Lisbet 
Skobe debuterade i år 
med tomtar som vak-
tade över både för-och 
akterdäck på den lilla 
snipan. Dessutom upp-
täckte den vaksamma 
juryn att samtliga öl-
jetthål prytts med röda 
flugsvampar. Fint! 
Men tyvärr hade Sko-
bes förmodligen satsat 
på lågbudget eftersom 
flertalet svampar mer 
påminde om champin-
joner. Som rookies bor-

de Skobes snegla lite åt sin granne Örbom som förstått 
att väcka juryns smaklökar. Men Balder gillade inte alls 
svamparna. 

Ungdomssektionens 
606:a hade kom-
mit upp ur vattnet 
lagom till tävlings-
dags. Tomte insvept 
i en plastpåse! Är 
”Tjalle” Albinsson 
själv ansvarig? För 
att komma till viss-
het ringde juryn upp 
honom varvid han 
bestämt förnekade 
någon som helst in-
blandning. Hela hans 
familj tvådde sina 

händer! ”Det måste vara tomten själv”, mumlade Tjalle 
och la hastigt på luren. 
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Medan S-O och Ulla 
Nilsson var på kryss-
ning i sydliga farvatten 
hade de anställt en tomte 
att måla propellern (all-
deles säkert med RUT-
avdrag). Sådana tomtar 
borde vi ha flera av på 
varvet. Jättetrevligt! 

Thoréns strävsamma 
tomtar klättrade oför-
trutet vidare upp mot 
drevet på Linjett 32:an. 
”The same procedure as 
last year” var hälsningen 
från Eva och Göran som 
befann sig på annan ort. 
Trevligt, men den frusna 
juryn hade gott kunnat tänka sig något mera värmande.

Efter förra årets vinnande kitschsuccé hade juryn stora 
förväntningar på Österdahls bidrag. Men när juryn när-
made sig Scampin möttes den av en påträngande vanilj-
doft som kom från en Wunderbaum placerad mitt i en 
julmobil bestående av en flamencodansös flankerad av 
en etniskt svensk tomte. Flamecodansösen var väl OK, 
men doftgranen! Balders luktsinne, bedövat av limmet i 
Lindins båtskjul, märkte dock ingenting. Quo vadis, Ulf 
och Ingrid?

Maths Andersson 
gick ut hårt med en 
tjock, flinande flod-
häst i tomtedräkt 
omgiven av två röda 
julgranskulor och en 
röd girlang. Spän-
nande, originellt och 
stilsäkert. 

Förre chefre-
daktörens H-båt 
var sparsmakat 
utsmyckad med 
en mycket li-
ten flugsvamp i 
klara färger och 
av hög kavalitet 
(till skillnad från makarna Skobes lågprisvariant). Tänk 
att så lite kan vara så stort! Redan här tycktes han pressa 
in en fot på prispallen. 

Blomgrens installation bestod i år av en julgransfot på 
bricka med gran, tomte och kulor. Allt symboliskt sam-
manfogat med båtens drev via en guldgirlang! Blomgren 
är ju som bekant ingen större kappseglare men en jul-
pyntare i elitklass. Det här kan räcka hur långt som helst! 
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Juryns motiveringar och resultat
Intryck från årets tävling: Juryn har väl sett mer inspi-
rerade bidrag men ändå måste slutintrycket bli att årets 
upplaga får ses som en av de starkaste. 

Plats 6-11:
Thoréns trevliga tomtar klättrar på men de kommer inte 
högre. 
   Maths Anderssons flinande flodhäst vars rondör åter-
speglas i de tre kulorna form är ett genomtänkt och stilsä-
kert bidrag. Men flodhästens höga placering strax under 
pulpit skapade dock ett onödigt avstånd mellan betrak-
tare och konstverk. 
   Österdals julmobil borde ha haft potential genom sin 
flamencodansös men tyvärr förstörde granens vämjeliga 
vaniljdoft hela julhelgen! ”Rrrrrrrrrrrrrr”, morrade Bal-
der. 
   Det enligt Tjalle Albinsson anonyma bidraget till pynt-
ning av 606:an Miraculix förvirrade juryn, men det posi-
tiva var silvergirlangerna och kulorna. En tomte fjättrad 
vid ankartampen och dessutom insvept i en kvävande 
plastpåse ingav dock en smått olustig känsla. 
   Skobes vaktande tomtar och flugsvampar var en trevlig 
debut som lovar gott inför framtiden. För att nå en topp-
placering måste de vara mera jurytillvända. 
   L-G:s urtomte gör aldrig bort sig. Den hänger som van-
ligt på drevaxeln. 

Plats 5: 
Juryn känner direkt igen sig i S-O Nilssons hårt arbe-

tande tomte där under båten. Ett jättetrevligt inslag!

Plats 4: 
Juryn är alltid förväntansfull när den närmar sig lucka 
24, Lindins och Bettans skattkista, i år kompletterad med 
en skrattande tomte. En kostsam installation som tyvärr 
inverkade menligt på juryns presenter.

Plats 3: 
Bronsmedaljen utdelas till Nils Örbom för hans starka 
bidrag. En häpnadsväckande talangfull och fantasirik de-
but som kan sammanfattas i ”Snille, styrka och smak”.

Delad 1:a plats: 
Juryn kunde i år inte särskilja de två utmärkt briljanta 
bidragen från Blomgren och Petersson. Petersson excel-
lerade i minimalistisk elegans med sin sparsmakade flug-
svamp. ”Less is more”, så är det bara. 

Som en utmanande kontrast väcker Blomgrens myllran-
de mångfald beundran, förvåning och nyfikenhet. Juryn 
menar att de båda bidragen på ett magiskt, konstnärligt 
sätt kompletterar varandra och motiverar en brakmiddag 
på valfri restaurang i Västervik. 

Bra jobbat grabbar! 

Text och bild: ”Helan och Halvan”

V 21   Jonas Törngård   0490-30583 
V 22   Lars-Olof Karlsson   0490-21895 
V 23   Folke Bergström   070-6704433 
V 24   Monica Ohlman   0490-42680 
V 25   Anders Ullman   0495-10925 
V 26   Göran Andersson   0490-18569 
V 27   Hjalmar Åselius   0490-15397 
V 28   Mats Lind    073-9410 177 
V 29   Ulf Österdal    0490-83924 
V 30   Lars- Erik Larsson   0490-33664 
V 31   Jan-Evert Magnusson   070 496 69 94 
V 32   Roland Josefsson   070-6683278 
V 33   Bo Axelsson    0140-16366 

Gästhamnsvärdar 2012

Meddela gästhamns-
värdarna om du lämnar 
båthamnen i fler än tre 
dagar, så att de kan 
grönmakera platsen.
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Besök en skärgårdsidyll i sommar

Västervik har en levande skärgård. Passa på i som-
mar att besöka några av alla de öar som erbjuder 
aktiviteter, besöksmål och matställen. Här kom-

mer några tips hämtade från www.tjustskargard.se 

Hasselö 
Hasselö ligger mitt emellan Västervik och Loftaham-
mar och är en av de större öarna i skärgården. Tillsam-
mans med grannön 
Sladö, som numera har 
broförbindelse med 
Hasselö, sträcker den 
sig drygt nio km från 
norr till söder. Naturen 
är omväxlande, med 
lummig innerskärgård 
i norr, tallskogsdomi-
nerad storskog och 
sandstrand på mitten 
och karaktäristisk yt-
terskärgård med ängs-
mark och kala klippor 
mot öppna horisonten 
i sydost. 

Hasselö är en levande idyll med många mysiga utflykts-
mål och gömda smultronställen att upptäcka. Den nio km 
långa grusvägen, med hårt packat underlag, gör Hasselö 
perfekt för utflykter på cykel. Vill man prova guppigare 
framfart finns skogsvägar, stigar och vandringsleder kors 
och tvärs över ön. På Hasselö och Sladö finns inga bilar 
men flakmopeder och fyrhjulingar är desto vanligare och 
med Görans remmarlag kan du boka din egen tur med 
fyrhjuling eller traktor och vagn runt ön. 

På Hasselö finns skärgårdens längsta sandstrand, Hasselö 
Sand. Intill den finns lanthandel med kafé och måltids-

servering, gästhamn, uthyrning av cyklar och kajaker. 
Några kilometer bort ligger Restaurang Sjökanten och 
ytterligare en bit bort finns Sundet med en träbro till gran-
nön och naturreservatet Sladö. I fiskeläget på Sladö säljs 
färsk och rökt fisk. 

Hasselö får till midsommar en ny, fin gästbrygga. 

Björkö 
Sveriges vackraste ö har den kallats, denna grönskande 
pärla i innerskärgården. Björkö har ett aktivt jordbruk 
och atmosfären är som en blandning mellan Saltkråkan 
och Bullerbyn. Ön är naturreservat och på utkiksberget 
Qvarnberget finns en liten informationsstuga med en 
utställning om Björkös natur och historia. Dagsbesökare 
rekommenderas att ta med sin egen fikakorg. 

På Björkö finner man verkligen en levande skärgård. Här 
bor idag tre bofasta familjer och på ön bedrivs skärgårds-
jordbruk, skogsbruk, snickeri och turismverksamhet. 1980 
blev Björkö naturreservat.

På Björkö bedrivs också turismverksamhet och besökare 
erbjuds bland annat guidade turer med kaffekorg, bastubad 
och sjöfågeljakt.

Rågö 
I skydd av Hallmarelandet i norr och Hasselö i söder lig-
ger Rågö med sin fantastiskt vackra natur. Terrängen är 
kuperad och vegetationen typisk för den här delen av skär-
gården. Här finns idag inga bofasta, de sista tre familjerna 
lämnade ön på 50-talet och sedan 1960-talet ägs Rågö av 
staten. Rågö är naturreservat. 
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På Rågö finns Hultbergs måltidsservering, ett litet museum 
med utställningar om livet i skärgården och det omväxlan-
de landskapet genomkorsas av rösade vandringsleder. Du 
hittar också fina badmöjligheter på stränder och klippor. 

Stedsholmen
Längst ute i havsbandet ligger den före detta lotsplatsen 
och fiskeläget Stedsholmen. Här verkar öns ende bofasta, 
som guidar och berättar om livet på ön.

Idö
Utanför inloppet till Västervik ligger Idö, som från 
1600-talet och fram till mitten av 1980-talet var lotsplats. 
Från lotstornet, som fortfarande är intakt, har man en 
storslagen utsikt. Här visar Västerviks Museum det forna 
lots- och skärgårdslivet genom historiska bilder och före-
mål. Sommartid är ön en välbesökt idyll med kafé, uthyr-
ning av kajaker och fina promenadvägar. Och längst upp 
på höjden en skärgårdskrog med hänförande utsikt över 
skärgården och segelleden.

Annika Boman

WSS har drygt 400 medlemmar och klubben 
har fått flera nya medlemmar under den se-
naste tiden.

Två av dessa är Ulrika och Lars Gigård som nu flyttar till 
Västervik från Stockholm. ”Vi har blivit förtjusta i den 
vackra skärgården och när vi hittade ett hus, som passade 
oss slog vi till och bytte liv”, berättar Ulrika och Lars. 
Paret seglar en Arcona, som de ska ta ner till Västervik 
och hoppas få en båtplats för så snart som möjligt.

Fler nya medlemmar som hälsas välkomna till WSS: 

Olle Ulmner
Anders Hjalmarsson
Ulf och Susanne Tornert m 2 barn
Hans Askluind (dubbelansluten)
Jonas Gabrielsson

Nya medlemmar

Lars och Ulrika Gigård



Kort sagt

Skicka gärna in bidrag till oss!
Har ni några härliga båtbilder och/eller 
en spännande, intressant händelse att dela 
med er av, tar vi tacksamt emot bidrag 
till WSS-nytt. 

Det är ju en medlemstidning, så vad 
passar bättre än att ha med berättelser och 
bilder från just våra medlemmar.

Skicka era bidra till:
annika.boman@vastervikframat.se

Squashplättar
Gott och enkelt till lunch eller som liten fin förrätt, bero-
ende på tillbehör.

Ingredienser:
(4 portioner)
1 st  squash (800-1 000 gram)
3 st ägg
3 dl  vetemjöl
1,5 tsk salt

Gör så här:
1. Tvätta och riv squashen grovt. Den behöver inte skalas. 
Lägg rivet i en stor bunke.

2. Blanda med ägg, mjöl och salt till en smet. Tillsätt mjöl 
tills den blir ganska trögflytande. Mjölmängden beror på 
hur vattnig squashen är.

3. Stek plättar på medelhög till hög värme i panna med 
mycket matfett. Låt plättarna landa på lite hushållspapper 
innan de serveras.

4. Ät nygräddade med salta eller söta tillbehör.

Serveringsförslag: 
Kan kompletteras med måga olika tillbehör. Prova rom-
lök-gräddfil eller räkor. Eller lingon och bacon. 



Kalendarium
Juni

9-10/6	 	 WSR,	Westervik	Shorthanded	Race
16-21/6	 Skansholmslägret.	Seglarläger	för	barn	och	ungdomar
22/6	 	 Midsommarfirande	på	Skansholmen,	klockan	14.	Vi	klär	midsommarstången	
	 	 och	dansar.	Sedan	är	det	gemensam	fest	med	egen	matkorg,	sång	och	musik.
25/6	 	 Öppnar	kiosken	vid	Solbergsudde	och	håller	öppet	till	och	med	vecka	32

Augusti

10–12/8	 Visbyseglingen
25–26/8	 Rankingsegling	2.4mR.	Kräftskiva	planeras	i	samband	med	detta.
	
	
September

1/9	 	 Klubbmästerskap.	Gemensam	fest	med	egen	matkorg.	Klubbmästeriet	bjuder	på	
	 	 kaffe	och	kaka.
15-16/9	 Byxelkroken.
	
	
November

18/11	 	 WSS	höstmöte	på	Solbergsudde
	

December								

9/12	 	 Adventskaffe	klockan	11-15	på	Solbergsudde

På	www.wss.nu	hittar	du	aktuell	 information	om	de	olika	aktiviteterna	och	där	läggs	också	in	datum	för		
arbetsdagar	på	varvet,	upptagning	m.m.


