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Thomas Ragnarsson Ordförande 0490-334 72
Elisabeth Stärner Vice ordförande  013-297 961
Lars-Åke Larsson Sekreterare 0490-108 42
Monica Sjöholm Ekonomiansvarig 0490-190 67
Arne Blomgren Ledamot 
Jan Källmark Ledamot 
Lars-Gunnar Ahl Ledamot 0490-129 12

Marknadsektion
Annika Boman ordf. 
Torsten Blomgren  0490-316 81
Mats Robertsson  0490-145 14
Roland Kronvall   0490-838 51
Sofia Ahl  0739-41 02 56

Varvsektion
Anders Karlzén ordf. 0490-170 85
Tommy Bovinder övre plan 0490-333 25
Per Linde  
Anders Viberg  
Christer Lundberg

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

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

Ungdomsektion
Mikael Albinsson  ordf. 0490-140 31
Anders Viberg  0490-214 92
Ann Ingemansson  0122-411 90
Lars Hultquist  0490-233 02

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

Klubbmästeri
Britt-Louise Åberg ordf. 
Christina D. Petersson  0490-336 01
Leif Nachtweij  0490-171 93
Birgitta Eckerbom  
Ann Karlzén  

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

Veteransektion
P-O Frodig ordf. 0490-145 75
Arne Blomgren  0490-327 64
Tore Lundström  0490-325 80
S-A Nilsson  0490-311 96

Nyckelansvarig
Christer Andersson 0490-180 57 070-98 08 686

Mastskjulsansvarig
Arne Blomgren  0490-327 64

Lyftkransansvarig
Tore Lundström  0490-325 80

Båtbesiktningsman
Rolf Jacobsson  0490-281 70

Arkivansvarig
Monica Sjöholm  0490-190 67

Ansvarig för medlemsmatrikel
Curth Ragnarsson  0490-328 51

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

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

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
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Ordföranden har ordet
Vilken vargavinter det 
blev igen! Nog kan 
man undra om alla kli-
matutredningar som 
presenteras stämmer. 
”Varmare klimat, högre 
temperatur och högre 
vattenstånd”. Fast det 
är väl som meteorolo-
gerna säger – blanda 
inte ihop vädervariatio-
ner och klimat. 

Klubbens anläggningar påfrestas mycket av kyla 
och snö och leder tyvärr till högre kostnader. 
Tack till alla som tittar till och skottar vår an-

läggning på vintrarna. 
   I år har vi bytt besättning på en del platser i styrelsen. 
Det känns riktigt kul att få in lite friska vindar som rör 
om i grytan. Välkomna alla nya och ett jättetack till er 
som tagit en tillfällig paus i styrelsearbetet.

Alla måste hjälpa till
Mycket gläds jag åt i vår verksamhet, men för några hel-
ger sedan kallade varvschefen till arbetslördag. Bara 6-8 
mycket tappra samlades till en solig och varm arbetsdag! 
Vi är mer än 136 båtägare och vi vill väl alla ha en fin och 
välfungerade klubb? 
   Ta er nu själva i örat och kom och hjälp till nästa gång 
om vi ska kunna hålla hög standard på vår anläggning. 

Och faktum är att man har riktigt kul samtidigt man job-
bar. Det finns förslag på att höja arbetspliktsavgiften. Låt 
oss inte behöva göra det.

Förbättringar och kappsegling
Ett gäng som jobbat i vinter är veteransektionen. Den 
äldre delen av klubbhuset är ommålad inomhus och vi 
har lagt in ett nytt golv. Fönstren är också utbytta mot 
treglasvarianter. Tack till veteranerna. Veteransektions 
ordförande söker fler till sin sektion, anmäl er redan idag. 
   En sak är säker, våren är här och bryggorna är nyol-
jade och där ligger våra skönheter igen. Sektionerna har 
som vanligt många roliga projekt och arbetsuppgifter att 
ta tag i. Genomför vi allt i vår verksamhetplan kommer 
vi slå rekord. 
   2011 kommer att bli ett riktigt seglingsår, fem stora 
kappseglingar är inplanerade och det kommer bli riktigt 
kul. Start med double-handed och Byxelkroken som av-
slutning. Kan det bli bättre? 
   Själv kommer jag att försöka ta två SM guld i år, Ex-
press SM som vanligt och Rival 22 SM på hemmaplan. 
Jag tänker varje år: ”Nu får jag nog lägga flytvästen på 
hyllan och ägna mig mer åt vanlig semesterkappsegling.” 
Men sen när våren gör entré kommer suget igen.
 
Till sist vill jag önska er en riktigt skön sommar och här-
liga seglingsturer. 

Thomas Ragnarsson 
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Nyheter i och från marknadssektionen 
1973 kom det första numret av WSS-nytt. Då var jag 
fyra år och gillade redan då att vara på sjön. ”Sjön” var 
Åsunden, en cirka två mil lång insjö vid Ulricehamn i 
Västergötland. Vi hade en liten ruffad träbåt som tuffade 
fram i 5 knop. Den norra delen av Åsunden har två öar, 
ibland åkte vi till Lillön, men oftast åkte vi bara ut och 
metade, drog gös eller gädda.

38 år senare tuffar jag fram i lite större vatten, 
den här gången med en motorseglare - en 
Finnsailer 35. Nu är yngste sonen 5 år och 

både han och 7,5-åringen längtar nu efter sommarens 
båtliv. Och det är de inte ensamma om att göra! 
   Gissar att det är en och annan WSS-medlem som just 
nu sitter och planerar sommaren… Och lagom inför båt-
säsongen kommer årets första WSS-nytt ut och det är nu-
mera undertecknad som är redaktör. Gert Pettersson har 
lämnat budkaveln vidare efter många års imponerande 
arbete som ordförande i marknadssektionen! 
   I samband med överlämnandet satt Gert och jag och 
diskuterade idéer om hur man kan utveckla marknads-
föringen och informationen till er medlemmar framöver. 
Idag ser det ut på följande sätt:

• WSS-nytt skickas med posten två gånger om året. 

• Kort, snabb information från WSS får du via www.
facebook.com/westerviksss. Om du inte redan gillar 
WSS på Facebook, gå in och gör det nu! Även du 
som inte har ett facebookkonto kan gå in och ta del 
av information, dock inte skriva något.

• WSS har en webbplats www.wss.nu med massor av 
information för medlemmar och andra intresserade. 
Vi har beslutat att ge hemsidan en ny layout och 
även delvis bygga om den. Och här behöver vi 
hjälp! Visst finns det någon av alla er WSS:are 
som kan göra detta för klubben? Ett utmärkt sätt 
att göra arbetsplikten! Det kan vara olika perso-
ner som gör hjälper till - en som gör layout, en 
annan som bygger upp sidan; t ex i Wordpress 
och en tredje som lägger in bilder, text och annan 
info. Hör av dig och du kan hjälp till eller vet någon 
som kan bygga hemsidor!

• Du kan få nyhetsbrev via mejl från WSS också. An-
mälan gör du via www.wss.nu

Hur ser du på den information som skickas ut idag? Hur 
vill du att informationen ska se ut i framtiden?
   Mejla gärna idéer och synpunkter på annika.boman@
vastervikframat.se.

Trevlig båtsommar önskar vi i marknadssektionen alla 
WSS:are!

Annika Boman
Ordf. marknadssektionen
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Årsmötet 2011
Söndagen 13 mars. Det finns faktiskt en antydan av vår i 
luften och de första fåglarna kvittrar. Det ska bli årsmö-
te och vi glädjer oss åt att ca 40 medlemmarna samlats i 
klubblokalen. Årsmöten tillhör väl inte de tillställningar 
dit man går för att roa sig, så det måste betyda att in-
tresset för WSS är betydande.

Thomas Ragnarsson hälsar välkomna och ber medlem-
mar som inte tidigare varit på medlemsmöten träda 

fram och presentera sig.
   Jonas Persson från Stensjön hade rest hela vägen hit. 
Han blev medlem i höstas. Seglar en Mamba 29.

Tyst minut
Två medlemmar har gått bort under året och hedrades med 
en tyst minut. Det var Lars-Olov Larsson och Per Ström. 

Mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Curth Ragnarsson som 
tackade för förtroendet. Justeringsmän blev Lars Jillehed 
och Christer Andersson. 

Årsberättelsen
Thomas Ragnarsson power-point-presenterade det vikti-
gaste som gjorts under 2010. Ett trevligt och överskådligt 
sätt att med bilder levandegöra fjolåret. 
   ”Jag vill tacka alla som engagerat sig i sällskapets ak-
tiviteter.” sa han.  

Ekonomin
Så var det dags för Monica Sjöholm att presentera den 
ekonomiska situationen. 
   ”Ja, vi har bra koll på våra kostnader. Bokslutet ligger 
mycket nära budget. 
   Söderväggen på Skansholmen blev 50 000 billigare 
och det har räckt till både en ny motor till kranen och en 
golvbalja till miljöstationen som ska byggas i år.” 
   Gästhamnens intäkter gav ett viktigt bruttotillskott: ca 
20 000 kr över budget. 
   Bryggor och vinterplatser har varit fullbelagda och gav 
intäkter väl över budget. 
   Ungdomssektionen erhöll ett stipendium, 50 000 kr, 
från Tjustbygdens Sparbanksstiftelse och kunde köpa en 
ny Tvåkrona och en begagnad optimist. 
   Resultat före avskrivning blev 237 500 kr, varför sty-
relsen föreslog att utöver ordinarie avskrivningar om 123 
000 kr (klubbhus, bryggor, väg och y-bommar) skriva av 
100 000 kr extra för y-bomsprojektet, och göra en extra-
amortering av brygglånet med samma summa. 
   Årets resultat efter avskrivningar blev då dryga 13 000 kr. 

Jonas Persson

Monica Sjöholm
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Satsningar 2011 
”Vi måste räkna med ökade räntekostnader, både på brygg-
lånet och blivande lån för att kunna byta tak på det gamla 
båtskjulet på övre plan. Skansholmssektionen upptäckte 
hål i taket nära skorstenen i samband med vinterstäng-
ningen. Det är oklart hur omfattande reparationen behöver 
bli och därför även kostnaden”, menade Monica. 
   Varvet satsar för miljön med en friggebod för miljöfarligt 
avfall. En översyn av elförsörjningen är planerad inför 
sommaren. Elen på bryggorna håller inte. Spänningsfallet 
är för stort. 
   Taket på båtskjulet måste ha en genomgripande renove-
ring. Kostnaden beräknas till bortåt 200 000, men det är 
ännu ovisst hur renoveringen ska göras. 
   Klubbhus – och materialsektionen har i stort sett redan 
intecknat sitt anslag på 48.500 kr. Tidigare på nyåret sprang 
den gamla varmvattenberedaren läck, sönderrostad, och 
behövde omgående bytas. 
   ”Mellanrummet” och toan bredvid är renoverade med 
ny golvbeläggning och ommålade väggar. Före sommaren 
ska också nya fönster sättas in. Arbetet har till stora delar 
utförts av Veteransektionen. 

Sophantering 
Monica beskrev styrelsens förslag för sophantering: 
   ”WSS har FNI (Fastighetsnära insamling) precis som 
hushållen i Västervik, dvs vi källsorterar förpacknings-
material som hämtas av kommunens sopbil. 
   I köket finns nu kärl för sortering av brännbart hushålls-
avfall, glas, plast och metall, avsedda för sådant avfall 
som vi åstadkommer i klubbhuset. 
   Ute vid vägen finns flera sopkärl där ”inomhuskärlen” 
ska tömmas vid behov. Ovan nämnda sopkärl töms enligt 
schema som hushållen i Västervik fått. 
   På detta sätt hoppas styrelsen att vi ska slippa sopor på 
marken utanför kärlen. 
   För miljöfarligt avfall föreslår styrelsen att en friggebod 
med sorteringsanvisningar ska sättas upp under våren. 

Prisutdelning
Mötet ajournerades för 
prisutdelning och fika.
   Tore Källmark överläm-
nade till Sofia Ahl en vand-
ringspokal avsedd för den 
WSS:are som lyckats bäst 
på 2010 års Byxelkroken. 
Hon blev totalfyra och tvåa 
i Rival 22-klassen. 

Taket på båtskjulet
Höstmötet beslutade att de gamla båtskjulen ska få ett 
nytt tak samt att kostnaden ska tas av sällskapet. Ägandet 
av alla skjulen ska övergå till sällskapet. 
   Tommy Bovinder har utrett och redovisade två meto-
der - en med gamla eternittaket kvar och en där eterniten 
tas bort. Priset blir i båda fallen ca 170 000 kr. Tommy 
förordar alternativ 1 där det finns kvar ett tak även under 
byggtiden. Mot alternativ 2 talar att det verkar vara svårt 
att hitta en byggfirma som har tid att göra rivningen un-
der 2011. 

Styrelsen förordade emellertid det alternativ som innebär 
att eterniten tas bort. Ett helt nytt tak ansågs vara den i 
längden bästa lösningen.  
   Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fatta beslut om reno-
veringsmetod. 

Stöttor istället för vaggor?
”Vi har haft några farliga incidenter som berott på dåliga 
vaggor/vagnar eller felaktigt beteende vid upptagningen 
av båtarna.” menade Thomas Ragnarsson. 
   Styrelsen föreslog därför att sällskapet på sikt övergår 
till stöttor, gemensamt ägda av klubben. Hyra av stöttor 
skulle kosta den enskilde 600-800 kr per år. 
   Anders Karlzen informerade om att 21 båtvaggor blev 
underkända förra våren och att några fortfarande inte är 
åtgärdade. 

Sofia prisas

Tommy Bovinder
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Alla var dock inte särskilt förtjusta i idén. 
   ”Det blir tex svårare att åstadkomma en bra täckning 
och underlaget behöver vara stabilt och plant.” menade 
S-A Nilsson som misstror säkerheten med stöttor. 
   Gunte Ahl hävdade att säkerheten är garanterad med 
stöttor och förordade en övergång.
   Tommy Bovinder föreslog att vi efterforskar mera erfa-
renhet innan beslut fattas.
   Gert Petersson och Tore Källmark påtalade att det finns 
många riktigt bra vaggor/vagnar som rimligtvis bör få 
vara kvar. 
   I höstas var ett annat problem: Truckupptagning tar 
ca 20 minuter i genomsnitt per båt. Emellertid var några 
vaggor bristfälligt klargjorda eller också saknades pall-
materiel. Upptagningen kan då ta orimligt lång tid, me-
nade varvschefen Anders Karlzén. 

   Styrelsen föreslog dubbel avgift när tiden överskrider 
30 minuter om detta beror på att vaggan inte är rätt juste-
rad eller att materiel saknas.
   Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

Underkända vaggor får icke användas!
Årsmötet fastställde att varvschefen har befogenhet och 
skyldighet att besiktiga båtvaggor och båtvagnar. Under-
känd materiel får absolut inte användas vid båtupptag-
ning på Solbergsudde. 
   Årsmötet bordlade frågan om övergång till stöttor till 
höstmötet. 

Vågbrytare på Skansholmen 
Tore Källmark har undersökt förutsättningarna för att 
bygga en stenpir mellan St Skansholmen och grundet 
mot L Skansholmen. 

”Många tilläggningsplatser blir oanvändbara vid flera 
vindriktningar. Problemet skulle lösas med en vågbry-
tare mellan Skansholmarna”, menar han. ”Vi borde passa 
på nu när man spränger och vidgar inloppet till Lucerna. 
Sprängsten från farledsmuddringen skulle kunna använ-
das.”
   Tore har fått positiva besked från kommunen och mudd-
ringsfirman. Länsstyrelsen är dock tveksam beträffande 
stenpir, men har lovat vattendom beträffande strandskyd-
det inom två veckor. Muddringen fortgår under april och 
maj månad. 
   Då finns som alternativ flytande vågbrytare. 
Om vi skulle fastna för det senare alternativet skulle in-
köp och förankring av sådana kosta 0,5-1 miljon kronor. 
Till detta kommer underhållskostnader för kättingbyten. 
   Gunte Ahl uttryckte oro för miljöpåverkan av en stenpir 
men Tommy Bovinder påtalade att miljöpåverkan också 
kan vara positiv - t ex genom ökad biologisk mångfald. 
   Elisabeth Stärner ville ha kostnaderna omräknade till 
utgifter för medlemmarna. En halv miljon kronor i an-
nuitetslån kostar ca 40 tkr per år. 

Anders Karlzén

Tore argumenterar
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Text och bild: Gert Petersson

   Ulf Sjöholm ansåg att antalet besökande icke-klubb-
medlemmar skulle komma att öka och befarade ökat sli-
tage på holmen och fastigheten.
   Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att projek-
tera en lånefinansierad stenpir på Skansholmen under 
förutsättning av nödvändiga tillstånd och inom ramen för 
300 tkr. 

Årsmötet avslutas
Mötesordföranden Curth Ragnarsson överlämnade så 
ordförandeklubban till Thomas Ragnarsson, som tackade 
för fortsatt förtroende. 

Avtackning 
Thomas tackade till sist avgående styrelseledamötena 
Elisabeth Stärner, Lotta Bäckström och Tore Källmark 
samt Gert Petersson för bl a 29 nummer av WSS-nytt. 
   Han har under femton års tid dessutom varit ordförande 
i ungdomssektionen, marknadsansvarig och vice ordfö-
rande. 

Far och son

Gert Petersson avtackas

… har en benägenhet att vilja trilla i vattnet 
när man kastar loss. Vi har fixat det. Alla 
som ligger vid våra bryggor får själva mon-
tera Y-klykor att hänga tamparna på när ni 
lämnar bryggan. 

Klubben har köpt in så det räcker till alla. 
Finns att hämta i garaget under klubbhuset. 
Din klubbnyckel passar. 

Var så god!

Varvschefen   

Akterförtöjningen
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Klubbhus- och materialsektionen
Klubbhus
Som de flesta nog redan lagt märke till så har vi fått en 
uppfräschning med nymålade väggar och nytt golv i 
mellanrummet och köket samt på toaletten i klubbhuset. 
Veteransektionen har stått för en stor del av arbetet och 
är värda ett stort tack för sin insats. Nya fönster är också 
planerade och kommer att sättas i inom en snar framtid.
På anslagstavlan I klubbhuset finns en lista med vad 
som behöver göras . Vet du inte vad du skall göra för 
arbetsplikt? Kolla listan så finns det saker att ta itu med.  
Vid frågor kontakta mig eller någon i sektionen.

Material
Båtfaddrar 2011 är:
WSS1  Mats Ferner  0490-35703 
(Båten saknar motor)
WSS2  Joel Bergström  073-68 92 757
WSS3  Anders Viberg    0490-21492 
WSS4  Staffan Larsson   0490-32739

Staffan Larsson samordnar båtfrågorna. Vid frågor som 
rör specifik följebåt kontaktas respektive båtfadder.

 OBS! alla medlemmar kan och får gärna ösa båtarna 
vid behov.

Håkan Stärner

Bilder från sjösättningen, tagna av Jan Furemo
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Jag Mikael ”Tjalle” Albinsson är nu återigen tillbaks 
som ordförande i ungdomssektionen, det känns inte som 
man var borta så många år- 

Vi har nu startat upp seglarskolan inför 2011. Maxgräns 
är satt till 15 barn, beroende på antal instruktörer. Vi har 
6 st instruktörer, som är unga, därför har jag satt gränsen 
där. 

Vi kör måndagar som vanligt, mellan 18.00-20.00. Av-
slutningen blir måndagen innan skolavslutningen, då vi 
brukar segla ut till Skansholmen för grill och lite skoj. 

Planering inför lägret pågår med utskickad inbjudan och 
målet är i år 30 barn, pga mitt egna 30 års jubileum på 
lägret. Till dags datum, har vi 5 gamla instruktörer som 
har tagit semester för att vara med om detta ”unika” till-
fälle. Det är kul att ”Skansholmsandan” hålls levande. 

Vi ses i sommar/ Tjalle

Ungdomssektionen
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Gästhamnsvärdar 2011
  
Vecka  Namn    Telefon

V 21   Jonas Törngård   0490-30583

V 22   Monica Ohlman   0490-42680
 
V 23   Göran Andersson   0490-18569

V 24   Christer Reinefelt   070-8523345

V 25   Folke Bergström   070-670 44 33

V 26   Hans Gustavsson   0490-14471

V 27   Anders Ullman   0495-10925

V 28   Lars-Erik Larsson   0490-33664

V 29   Ulf Österdal    0490-83924

V 30   Hjalmar Åselius   0490-15397

V 31   Mats Lind    073-9410177

V 32   Roland Josefsson   070-668 32 78

V 33   Bo Axelsson    0140-16366

Gästhamnen
Gästhamnssektionen har satt ut de gröna 
prickarna och det kommer att sättas upp 
en el-stolpe på bryggan framför klubb-
huset. Därefter kommer septisugen att 
monteras upp.

Vi kommer även att få nya gästhamns-
cyklar som Biltema sponsrar (se artikel på sidan 21).

Under första gästhamnsveckan kommer gästhamnsvär-
den att måla rödmarkeringar, som skall stämma överens 
med y-bommarna.

Listan på gästhamnsvärdarna finns nedan.

Mvh/Ingvar
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Seglingssektionen

Som en av hemvändarna har jag, efter 40 år på några 
olika orter i Sverige, sedan 2004 flyttat tillbaka till 

Västervik som pensionär och medlem i WSS. Jag har 
seglat sedan 70-talet och de senaste 25 åren som medlem 
i Hudiksvalls Segelsällskap. Där var jag under ca 10 år 
ordförande i FritidsbåtSektionen.
   Som hängiven seglare och amatörmässig kappseglare har 
jag nu påtagit mig rollen som ordförande i SeglingsSek-
tionen. Att efterträda Tore Källmark och Bosse Djerf blir 
ingen lätt uppgift, men jag kommer att göra mitt yttersta 
för att fullgöra uppdraget på bästa sätt och både Tore och 
Bosse finns tack och lov kvar i sektionen.
   Verksamheten i SeglingsSektionen är nu i full gång och 
vi har sedan årsskiftet haft ca 5 sammanträden, där pla-
nering och förberedelser för årets seglingsprogram pågår. 
   Arbetet i såväl ShortHanded-gruppen som Byxelkroks-
gruppen är också igång med planeringen av WSR och 
Byxelkroken. Självklart hoppas vi på stort deltagande.

WSR, Westerviks Shorthanded Race, 4 - 5 juni

KLM – A 22-Skärgårdskryssarpokalen, 7 - 9 juli

KLM – Rival 22   - ” -

SM – 2-4    30 - 31 juli

Visbyseglingen    12 - 14 augusti

WM/KM    3 september

Byxelkroken   24 - 25 september

EskaderSeglingar  ännu ej tidsplanerade

Som synes har vi tagit på oss ett ganska så digert program, 
med både stora Klassmästerskap och Svenskt Mästerskap. 
Det kräver en hel del frivilliga insatser och vi uppmanar 
medlemmarna att ställa upp som funktionärer. 
Anmäl Dig gärna till SeglingsSektionen!

Både Klassmästerskapen och SM kommer att förläggas 
på Lysingsbadet, med stora möjligheter till olika sociala 
aktiviteter. Både medlemmar och övriga intresserade 
hälsas hjärtligt välkomna.

Förutom trevliga arrangemang och trivsam samvaro, tror vi 
att detta gynnar såväl seglingssporten som segelsällskapet.

SeglingsSektionen
Jan Furemo

Totalvinnaren Jonas 
Claesson t.h. och hans 
gast Magnus Stålgren. De 
seglade en Humphry 30.

Westerviks 
Shorthanded 

Race

Daniel Gross blev trea 
med sin Wasa 30.
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Vintern som gick var kanon för oss som 
gillar ordentliga vintrar. Tyvärr har vin-
tern även gått hårt åt anläggningarna ute 
på vår klubbholme. Isen har helt knäckt 
den ”Långa Bryggan” och delvis raserat 
landfästena för flytbryggan i ”Dassviken”. 
Förankringsstolparna för flytbryggan är 
borta. Några träd har vält och många grenar 
har brutits av.

Den fasta bryggan i ”Dassviken” är under 
reparation och f.n. ej brukbar. För tillfäl-
let är alltså förtöjningsmöjligheterna vid 
Skansholmen mycket begränsade.

Vi arbetar för att få bryggorna i ”Dass-
viken” användbara och kommer att meddela 
här på hemsidan då viken 
är brukbar. Den ”Långa 
Bryggan” kommer troli-
gen ej att kunna använ-
das denna sommar.

Ulf Sjöholm

SKANSHOLMENKALENDARIUM 2011

JUNI

4-5  Kappsegling (Short-hand)
14  Styrelsens våravslutning
18-23   Seglarläger
24   Midsommarfirande

JULI

6-8  SM Rival m.fl.
15-17  Uthyrt

AUGUSTI

13  Uthyrt (Bullerby Båtklubb)
19  Kräftskiva
28-29  Weekendläger ungdoms-
  sektionen 

SEPTEMBER

3  KM

Rapport från Skansholmen
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Rapport från Klubbmästeriet
Klubbmästeriet består detta år av Anne Karlzén, Birgit-
ta Eckerbom, Christina Dunger Pettersson, Leif Nacht-
weij och Britt-Louise Åberg.

Målsättning och ansvar 
Vi  i Klubbmästeriet  vill vara ett redskap för medlemmarna 
för  att skapa trivsel och gemenskap i klubben. Vi känner 
också att det är viktigt att vi hjälps åt att vårda vårt fina 
klubbhus. Det ska vara hemtrevligt att komma till klubben, 
och klubbhuset ska vara en naturlig mötesplats.
   Har du idéer eller synpunkter på vår verksamhet så hör 
av dig till oss i Klubbmästeriet.
   Klubbmästeriets ansvar är att anordna fester och andra 
trevligheter, som främjar gemenskapen bland medlemmar-
na.  Vi ansvarar också för att det blir städat i klubbhuset, 
både veckostädning och storstädning på våren. Detta för att 
det ska vara trivsamt och att alla ska känna sig välkomna 
till Solbergsudde.
   Vi ansvarar också för inköp av inventarier till klubbhuset, 
samt för uthyrning av klubbhuset.

Aktuellt
Vi kommer att skicka ut en städlista för sommaren och 
hösten. Alla medlemmar som har sin båt på WSS är skyl-
diga att hjälpa till att städa klubbhuset. Denna städning 
ligger utanför arbetsplikten.
   Vi har hängt om tavlorna och möblerat om i stora salen. 

Vi har sett till att den båtmodell som skänktes av Anne-
Marie Ekwall har fått en fin hemmahamn i mellanrummet 
på Solbergsudde.

Fester
Boka in festerna nedan i era almanackor! Vi återkommer 
med mera information på vår hemsida och på anslagstav-
lorna på varvet:

Om ni har önskemål eller tips om andra aktiviteter eller 
om ni vill hjälpa till så tar vi tacksamt emot era förslag. 
Varmt välkomna till Solbersudde!

Britt-Louise Åberg

24 juni  Midsommarfest  Skansholmen  
Traditionellt Midsommarfirande. Gemensam fest med egen matkorg

19 augusti   Kräftskiva   Skansholmen 
Gemensam fest medtag egen mat och kräftor.

3 september Klubbmästerskap  Skansholmen/Solbergsudde

4 december  Adventskaffe  Solbergsudde
Kl. 11-15
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Det är en vårdag i slutet av april. Havsviken ligger tyst 
i den tidiga morgonen. Allt andas frid och stillhet. När 

solen går upp kommer en ensam seglare in. Båten gör en 
lov och ankrar upp mitt i viken. Skepparen iakttar noga allt 
på strandkanten. Han ser en bergknalle stupa ned i vattnet, 
lagom hög så att man kan gå iland direkt från båten. Han 
ser en flat berghäll en bit därifrån som kan vara en bra plats 
att grilla på, han ser en liten sandstrand en bit bort som 
säkert är en utmärkt badplats för barnen. Han funderar en 
stund. Skulle nordan ligga på så är här skyddat för den 
också. Det kan bara inte bli bättre! Han går ner i ruffen 
och kommer upp på däck med en megafon. Han sätter den 
till munnen och tar i så det hörs långt ut till havs: 
-”Hör upp alla snedseglare. Den här viken ska jag ha 
för mig själv hela sommaren så håll era fula båtar borta 
härifrån.”
 
Snart är en annan seglare på väg in i viken, skrikande och 
gormande på långt håll:
-”Vad i glödheta h:e! Den här viken hade jag förra som-
maren och den ska jag ta mej tusan ha i år också. Ta din 
j:a skorv och stick iväg snabbt som f:n”. 

Ytterligare några båtar anländer. Alla hävdar högljutt sin 
ensamrätt till den härliga viken. Med manövrar försöker 

man mota bort alla andra, till och med ramningsförsök 
förekommer. Några damer kommer in med en båt och 
beskådar på håll det hela. Från en av båtarna kommer 
genast höga lockrop: 
-”Kom flickor! Kom över hit! Här finns det finaste skrovet 
och den största masten!”. 

En annan båt tar dock genast upp kampen: 
-”Tro honom inte! Det är här som de bästa resurserna finns! 
Kolla här, vilken häck och vilket bogspröt!”
 
Hotelser, svavelosande eder och oblyga förslag till damer 
ekar över viken. 

Ett koltrastpar som är ute på sin morgonrunda slår sig ned 
en stund och lyssnar. 
-”Hör älskling! Alla seglarna har redan kommit! De är nog 
glada för att det är vår!”  
-”Ja, det är en fröjd för öronen. Skönt att de inte bara 
twittrar på nätet.” 

Text: Roland Kronvall

Vårstämning
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Pigga veteraner

WSS gamla garde har varit i farten igen. Den här 
gången gav de sig på den äldre delen av klubbhuset. 

Inomhus alltså. Alla furulister plockades bort för att slipas 
och lackas, väggarna spacklades och målades, samtidigt 
passade man på att laga några grejor på toaletten.
   ”Vi har tänkt att det ska vara klart till årsmötet så att 
medlemmarna möts av ett fräscht klubbhus”, berättade 
P-O Frodig som är bas för pensionärerna. 
   ”På onsdag kommer Bergs Golv och lägger in en ny 

matta och senare i vår får vi nya fönster från Vimmerby 
Fönsterfabrik.”
Undertecknad deltog också i arbetet och kunde konstatera 
att det här är gubbar som vet hur man gör. Och de jobbade 
så effektivt att kafferasterna kunde göras extra långa. 
Passa på att titta in och se hur fint resultatet blev.

Text och bild: Gert Petersson

Fr. v. Rolf Jakobsson, Åke Nilsson, S-A Nilsson, P-O Frodig (med vice varvschefen Balder i 
famnen) samt Tore Lundström.

Du vet väl att WSS finns på Facebook?

Kolla in vår sida:

http://www.facebook.com/westerviksss
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Pyntkampen 2010
Som den initierade läsaren redan vet består juryn se-

dan förra året av tre medlemmar: Torsten Blomgren, 
Gert Petersson samt vice varvschefen Balder Petersson 
(dvärgschnauzer).
   Medan du, ärade medlem, satt hemma i skinkdoften och 
glöggade, pulsade den tappra juryn i snö upp till midjan 
ned till varvet. Det är annandag jul, snön ligger meterdjup 
och det är med fara för liv och lem de tre hopkurade, frusna 
gestalterna är på väg att fullborda sitt grannlaga uppdrag. 
   Många pyntarvänner måste ha avskräckts av de vidriga 
väderförhållandena, vilket medförde att årets startfält inte 
blev så stort som förväntat. Man bör därför kunna påstå 
att det var de verkliga entusiasterna, den yppersta eliten 
som i år tävlade. 
   Men var befann sig t ex Sjöholms demonstrerande huli-
ganer? Var blev det av fjolårets ”rookie”, familjen Stärner? 
Juryn hade ju stora förhoppningar. Och Ingemar Lindins 
julgodis, vart tog det vägen? Till och med ordförandens 
el-slingor lyste med sin frånvaro!

Giganternas kamp

Det kändes tryggt att inspektera L-G Gustafssons urtomte. 
Sedan juryn förra året äntligen insett Gustafssons pion-
järgärning (Denna tomte utgjorde startsignalen för vår 
berömda pyntregatta) var det med stor värme och igenkän-
nandets glädje som vi betraktade tomten hängande från 
det frostiga drevet. Vackert som ett julkort!

Vid klubbhuset hälsade Gert Peterssons H-båt med bud-
skapet ”God Jul och Gott Nytt År” målat på presenningen. 
Hade vi inte sett det förut? Förmodligen visste han att det 
var en repris på ett uppskattat grepp men för säkerhets 
skull hade Gert tillfört en dekoration bestående av en 
guldbandsbehängd malmbjällra kombinerat med ett hjärta. 
Allt stabilt monterat med kraftig ståltråd. Plinge-lingeling, 
ljöd bjällran i isvinden. Redan här kände juryn att något 
stort var på gång. 

N-E Hollander förvarade 
förra året sin Great Dane 28 
vid infarten till nedre plan. 
Denna plats låg nu tom 
och öde så när som på en 
gåtfull tomte. Han stod där 
ensam i snön som om han 
ville framföra en julhäls-
ning från Kapten Sjöskum. 
Balder rusade glatt fram, 
lyfte på benet och visade 
sin uppskattning genom 
att ge tomten ”4 vov av 5 
möjliga”. 
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Vidare mot Herrströms hangar. 
Förra året bevisade han att han 
hade tagit till sig av kritiken 
och uppgraderat installations-
monteringsanordningen till 
superdyr Tesa-tape. Vi hade 
nu förväntningar på nya ex-
klusiva upphängningsmaterial, 
men till vår besvikelse var 
det med största besvär vi ens 
kunde öppna upp så att kunde 
få en skymt. Men se där, en ny 
garntomte! Glädjande! Här har 
vi ett exempel på en givande 

kommunikation mellan utställare och jury. Den gamla 
enögda tomten är ett minne blott. Tyvärr var det dock för 
skumt för att juryn skulle kunna få en uppfattning om 
upphängningsanordningens material och konstruktion. 
   Det här är ju inte ett bidrag som sticker ut på något sätt, 
men juryn gläds ändå åt att utställaren tagit till sig av kri-
tiken för att utveckla sin konst. Bra jobbat, Rolf!

Vi pulsar vidare mot den trogne 
kämpen Göran Thoréns Linjett 32. 
Men där hängde bara en julhäls-
ning från Karibien! Den värmde 
men samtidigt saknade vi de sega 
skumtomtarna. Här emotser vi en 
rejäl satsning för revansch nästa 
jul. 

Så har vi kommit fram 
till Torsten Blomgrens 
installation. Seriöst, 
strindbergskt, äkta! 
Framför oss uppenba-
rar sig ett konstverk 
skapat av naturmaterial 
i vacker kombination: 
en garnkottetomte upp-
buren av kvistar, siden-
blomma och granris.
   Överjordiskt vackert! 
En verklig topprestation 
av Blomgren! Juryn 
skakades av våldsam-
ma känslokonvultioner 

men släpade sig, med hjälp av Balder, bort till Österdahls 
tävlingsbidrag. 

Redan förra året hade Österdahls sitt bidrag väl förbe-
rett och klart, men på grund av ett beklagligt missför-
stånd kunde det inte presenteras. Till juryns enorma glädje 
fick vi, tack vare en kurir, ta del av stor (skräck-)konst. 

Mot bakgrunden av ett romantiskt vattenfall visas ett 
hånglande par på en motorcykel övervakat av en tomte 
med släde. 

Kontrasteffekterna i konstverket träffar som rallarsvingar! 
Här vill juryn speciellt uttrycka sin förtjusning över flick-
ans läckra attribut, men också över den avantgardistiska 
kompositionen med de skilda inslagen sammanfogade till 
en enda subtil enhet. 
   Ett riktigt konstverk som bjuder in betraktaren i en värld 
av symbolik och mystiska budskap. 
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Resultat
1:a  Ingrid och Ulf Österdahl för att de höjt nivån på vår 
tävling med ett genuint konstverk av högsta kvalitet. Nå-
got för framtida deltagare att begrunda och inspireras av. 
Detta är ett bidrag värdigt Museum of Modern Art. Man 
bara ryser!

2:a  Torsten Blomgren för hans enträgna, medvetna och 
konsekventa satsning på miljövänliga material kombinerat 
med utsökt känsla och stil.

3:a  Gert Peterssons vackra julinstallation och tillika 
genomtänkta och gedigna upphängningsanordning impo-
nerade på juryn. Ett bidrag som kommer att låta tala om 
sig lång tid fram över.

4:a  Rolf Herrströms nydesignade garntomte, som säkert 
kommer att hänga med i många år framöver. Hur Rolf kom-
mer att fästa upp tomten nästa år eggar redan vår fantasi.

Delad 5:a  Nils-Erik Hollander och Thoréns för sina trev-
liga julhälsningar. Kommande tävling räknar juryn med 
enastående pyntningar från dessa herrars sida. 

Hedersomnämnande till Lars-Gunnar Gustafsson för hans 
stilbildande ”urdrevtomte” som fått så många efterföljare.

Epilog
Juryn hade nu ideligen kastats mellan högsta eufori och 
lugubraste förtvivlan. Att betrakta, ta in och bedöma konst-
verk som dessa är omskakande. Frusna och dränerade på 
alla krafter vände så juryn hem för att inta något värmande 
och lugnande. Tur att julen 
inte var över. 

Till slut ett stort tack till 
alla tappra deltagare denna 
bistra vinter.

Text och bild: Gert Petersson och Torsten Blomgren

marinaman.se
Båttillbehör by webbutiken för båtälskare

Marinaman bedriver försäljning av båttillbehör och 
marina märkeskläder i sin butik i Linköping och 

via sin hemsida www.marinaman.se. 
   Syftet med samarbetet är för Marinaman att synas 
med bra erbjudanden gentemot WSS’s medlemmar och 
för WSS att kunna erbjuda sina medlemmar ett mer-
värde i medlemskapet samt att få bidrag till prisborden 
på sina kappseglingar. 

Handla båtgrejor och kläder
WSS marknadsför samarbetet via sin hemsida, eventu-
ella utskick och medlemstidning. Marinaman erbjuder 
rabatterade priser och riktade erbjudanden till WSS 
medlemmar. Rabattens storlek varierar beroende på 
kategori, men utgår från 10% rabatt. På vissa produkt-
grupper kan rabatten vara lägre och på vissa produkt-
grupper kan rabatten vara högre. På kläder erbjuder vi 
20% rabatt på ordinarie priser. Rabatten gäller ej redan 
nedsatta varor. 

Rabatter direkt
Marinamans webshop möjliggör för medlemmarna 
att få sin rabatt direkt vid beställning, besöker man 
Marinaman’s butik i Linköping erhålls rabatten i sam-
band med köp. Beställningar på minst 2000 kr skickas 
fraktfritt till Västervik, vid lägre belopp är fraktkostna-
den 29 – 149 kr. 

Marinaman sponsrar
Utöver detta ställer Marinaman upp och sponsrar pris-
bord vid WSS kappseglingar efter överenskommelse. 
___________________________________________ 
Marinaman Sweden AB, Niklas Borg, vd 
Westerviks Segelsällskap, Thomas Ragnarsson, ordf. 

WSS skapar samarbete med Marinaman AB
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Tack Biltema och varuhuschef Pelle Ericsson för att 
ni sponsrar med cyklar och cykelkärror som våra be-
sökare i gästhamnen kan använda! Vad har Biltema 
att erbjuda oss seglare mer än cyklar?
För seglare kan jag speciellt rekommendera vårt utbud av 
LED-belysning. Ett tips är att byta ut gamla lampor, som 
drar mycket el, till energisnåla LED-lampor både ut- och 
invändigt i båten. Vi har såväl lanternor som läslampor 
och taklampor med LED-ljus. 
 
Och det finns ännu mer för oss båtägare?
I Biltemas varuhus i Västervik har båtavdelningen fått 
extra stort utrymme och nu under april och maj har för-
säljningen från båtavdelningen dragit igång rejält. Under 
våren har vi sålt mycket båtfärg, men även mycket tillbe-
hör. Ibland talar vårt namn emot oss Biltema är så mycket 
mer än ”bil”... 
 
Och för oss som är bekanta med Biltemas sortiment 
sen tidigare - några nyheter i år?
Självklart! Våra nya däckstolar och camping/däckbord 
med kompass har redan sålt en del.

Text och bild: Annika Boman

Nya cyklar till gästhamnen

Biltema sponsrar med sex nya cyklar och två cykelkärror.

Under våren har Västerviks Gästhamn fått ny ägare. 
ProMarina, som driver gästhamnar runt om i Sverige, 
har tagit över verksamheten och Andreas Nilsson, 
WSS:are, har anställts som hamnchef. WSS-nytt bad 
Andreas berätta om verksamheten: 

Tanken var att vi skulle köra på den här säsongen, utan 
större ingrepp eller förändringar vare sig i gästhamnen eller 
i butiken. Men nu när man jagat runt här i några veckor 
springer man hela tiden in i situationer där man måste åt-
gärda eller förbättra saker och ting för att det ska flyta på. 

Vi försöker fylla butiken ur ett åretruntperspektiv och kom-
mer ha sortiment från minsta lilla skruv eller riggbult till 
originaloljor, filter och impellrar. Detta kommer ju dock ta 
sin tid och jag hoppas att Västerviksborna har överseende 
med detta och ger oss en chans när vi hunnit bygga upp 
sortimentet till upptagningen i höst! 

Något som är nytt för säsongen men ändå kommit igång 
lite smått är Watskis ”ship to store” där du som kund kan 
beställa din specifika vara på watski.se och sedan hämta 
ut paketet fraktfritt i butiken. 

Vi kommer ha öppet i butiken vardagar 12-18 och helger 
10-14 fram till midsommar och därefter 08-21. 

Förslag om förbättringar, eller tyck och tänk, tas tacksamt 
emot då vår butik ska vara ett självklart val vad man än 
behöver till båten. Ett samarbete mellan sällskapet och 
butiken är på gång och kommer förhoppningsvis gynna 
oss alla.

Andreas Nilsson, ProMarina

Andreas är ny hamnkapten i Västerviks gästhamn
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Sorteringstipset

KLM - A 22 Skärgårdskryssarpokalen och KLM - Rival 22
7-9 juli

SM - 2-4
30-31 juli

Byxelkroken
24-25 september

Missa inte det här i sommar 

Är det inte konstigt, att så 
fort saker och ting blir 

avfall så blir det genast svårt att 
hitta någon bra plats för dem?

Innan båten packas för avfärd 
är bryggan full med väskor, 
matpåsar, andra påsar och lite 
fler påsar. ”Det är inte klokt, 
ska vi få plats med allt det här 

i båten?” Men plats får man, alla utrymmen utnyttjas 
maximalt och kölsvinet är så välpackat att durklapparna 
nästan inte går att lägga på plats. 

Så har man då ätit upp yoghurten, druckit upp vinet och 
använt all lampolja. Vad händer då? ”Jag kan minsann 
inte sopsortera på båten, det får helt enkelt inte plats, det 
är knappt jag har någonstans att göra av ankaret.” 

I mina öron är resonemanget fruktansvärt motsägelse-
fullt. Det är klart att man inte vill ha utsköljda mjölk-

kartonger under huvudkudden men nog måste det finnas 
något utrymme där man kan ha en kasse med sopor som 
ska återvinnas?

Finns det hjärterum så finns det stjärterum brukar man 
ju säga. Det kanske är något man kan använda även när 
det gäller miljöengagemanget. För mig är det viktigt att 
hushålla med naturens resurser. Därför ser jag också till 
hitta en plats för konservburkarna, där de kan ligga i 
väntan på sortering och återvinning. 

Så mitt tips till alla godhjärtade seglare är att lägga 
allt som ska återvinnas i en och samma påse. Sortera i 
rätt kärl kan du göra när du kommit i land. Det sparar 
utrymme. Om du dessutom låter förpackningarna torka 
lite innan du lägger ner dem i påsen så slipper du den 
värsta lukten.

Sortera lugnt!
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Besök en skärgårdskrog i sommar
Tjust skärgård har många fantastiska naturhamnar och 
visst är det oslagbart att sitta på en solvarm klippa och 
äta nygrillat, men ibland är det lyxigt att bara få sätta 
sig vid ett dukat bort och avnjuta middagen på någon av 
skärgårdens krogar. Här kommer några tips på utflyktsmål 
utan fast förbindelse.

Idö
Idö Skärgårdsliv är närmast från Solbergsudde och blir 
en perfekt dagsutflykt. Utsikten från den vackert inredda 
restaurangen är svårslagbar! Dessutom är det mysigt att 
promenera runt på ön och kanske klättra upp i Lotsutkiken. 
Idö har en egen gästhamn, så det är lätt att lägga till. 

Hasselö
På Hasselö finns både kaféet vid Hasselö sand, där gäst-
bryggan ligger, och Restaurang Sjökanten någon kilometer 
därifrån. Kafé Hasselö är numera mer än kafé och man kan 
få både varma och kalla rätter med fullständiga rättigheter. 

Riktigt genuin skärgårdsmiljö får man om man tar en 
promenad (eller beställer skjuts av öns remmalag) till 
Slågaudden och restaurang Sjökanten. Här kan man båda 
sitta i solen och äta den goda lunchbuffen och klättra upp 
på sjöbodens loft kvällstid och njuta av stämningen och 
god, bordsserverad mat.

Rågö
Rågö har blivit en favorit de senaste åren. Länsstyrelsen 
har byggt en fin gästhamn och härifrån är det en kort 
promenad till Rågöbyns servering. Fiskrätterna är lokalt 
fiskade och rökta på grannön. De rökta räkorna  är vis-
serligen inte lokalt fiskade, men helt otroligt goda!

Grindö
Ytterligare en pärla, som dock kräver förbokning, är 
Laxboa på Stora Grindö i norra skärgården. Här serverar 
Håvmästaren lax från eget rökeri. En riktig idyll! 

Text: Annika Boman Bild: Johnny Franzén

Restaurang Sjökanten på Hasselö.
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Sommarplaner

Jan-Evert och Birgitta Magnusson vaxade och vårstädade 
sin Hallberg Rassy 26. 
-Vi har inga bestämda planer inför sommaren, sa Jan-Evert 
och berättade att han fått boken ”I stiltje och storm” av 
fotografen Johnny Franzén i present. Boken, som är en 
hyllning till Tjust skärgård, har inspirerat mig och Birgitta 
till att utforska vår vackra hemmaskärgård. Dessutom ska 
vi visa vår skärgård för vår sons svärföräldrar.

Peter Eckerbom stod och vaxade sin Albin Delta.
-Vi planerar att segla norrut till Stockholm och göra ett 
besök i Vasahamnen. Där tänker vi ligga ett par dagar och 
gå runt i stan. En seglats till Byxelkrok är också inplane-
rad. Vi tänkte hyra cyklar och trampa runt på norra Öland 
och koppla av.

Ulf och Monica Sjöholm var i stort sett färdiga med vår-
rustningen av sin Linjett 33 och tänkte ta en fikapaus.
-Vi har inga planer alls. I sommar kommer vi att följa 
minsta motståndets lag och segla dit vindarna bär, så vi 
slipper att kryssa.

Christer Elmerfjord kopplade in batterierna på sin Cont-
rast 36.
-Vi har inga direkta segelplaner för sommaren. Vi seglar 
mycket tillsammans med sonen Jacob och hans familj. Vi 
får se vad det kan bli.

Så var det dags, efter en rekordlång vinter, att äntligen lyfta på presenningen och börja vårrusta båten. Spännande 
och intressanta färdmål börjar planeras inför sommarens härliga seglatser. 
   WSS-nytts utsände gick runt bland putsande, målande och fikande båtägare och frågade vilka seglingsplaner de 
hade inför sommaren.
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Roland Johansson fixade en massa smådetaljer på sin 
Compis 28 inför sjösättningen.
-Jag har inga direkta planer för sommaren. En eskader-
segling med Dackekretsen är inplanerad, men sen blir det 
blir nog mest turer runt i Västerviks skärgård. 

Asbjörn och Cecilia Klyver vaxade sin Elan 344.
-I sommar tänkte vi segla söderut, till Blekinge skärgård 
med ett besök på Utklippan och kanske vidare till Born-
holm. Gotland hägrar också.

Håkan och Elisabeth Stärner var färdiga med sin Finngulf 
31 och höll på att packa bilen för hemfärd.
-Tyvärr har vi bara ett par veckors semester i år. Vi kommer 
förstås att segla mycket på helgerna och då gärna eskader-
segling. Vi kommer att segla till Visby i midsommar och 
hälsa på bekanta. Det vore kul om någon vill haka på. Vi 
seglar iväg midsommardagen och seglar hem påföljande 
måndag eller tisdag beroende på vädret.

Lars-Gunnar Ahl slipade vattenlinjen på sin 16 meter 
långa Swede 55.
-Jag och min dotter Sofia ska, tillsammans med Thomas 
Ragnarsson, segla SM för Rival 22 här i Västervik den 
6 – 9/7. Vi kommer att segla med Sofias Rival 22. 
   För övrigt blir det nog mest segling i hemmavattnen. 
En segling till Visby blir det nog också. Det är en gammal 
tradition att segla dit som jag hållit varje år sedan 1978.

Text och bild: Torsten Blomgren
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Barn på sjön
Våra grabbar (5 och 7 år) älskar att vara ute med bå-

ten och vi gör både korta och långa turer med vår 
motorseglare. Ibland kommer vi inte längre än till Skans-
holmen, förra sommaren tog vi oss till Stockholm och för 
fem år sedan var vi nere och rundade Europaparlamentet i 
Strassbourg… Oavsett längd på resa krävs det sysselsätt-
ning för aktiva barn.

Jag har inte gjort någon statistisk säkerställd analys, men 
jag har noterat att jag ser allt fler barnfamiljer i skärgår-
den. För WSS är återväxten en prioriterad fråga och våra 
sponsorer framhäver ungdomsverksamheten som viktigast 
att satsa pengar på och då är det ju inte fel om barnen får 
en positiv upplevelse av båtliv med sig från början. Här 
kommer några tips som vi har haft nytta av:

• Ta med håv och hink! Det finns massor av spännande 
att håva upp när man lagt till vid en klippa eller brygga.

• Gör inför säsongen iordning en överaskningspyssel-
låda med papper och pennor, pysselböcker och annat 
kul som passar åldern.

• Met- och kastspö! Våra barn har dragit upp åtskil-
liga abborrar och mörtar med ett billigt litet plastspö. 
Allra flest fick de på Rågö förrförra sommaren. Ibland 
hinner vi knappt lägga till innan de hoppar i land och 
kastar i flötet.

• En kikare är kul att ha med också. Titta på fåglar, öar 
man seglar förbi och även till att upptäcka sjömärken 
och följa med på sjökortet.

• Spel är också roligt. UNO och Geni har varit mest 
poppis hittills.

• Böcker, tidningar och varför inte en Ipod med ljud-
böcker och musik. Funkar ju för vuxna också…

• Att sitta på en klippa och tälja med morakniv blir ett 
mysigt sommarminne.

• Vi har en gummijolle med både åror och en liten el-
motor. En vik är perfekt att utforska!

• Flytväst är ett måste – även för simkunniga barn! Förra 
sommaren plurrade båda våra grabbar och kompisen i 
grannbåten när vi lagt till. Flera gånger och inte alltid 
när vi hade full uppsikt.

• Måste erkänna att Nintendo DS och DVD har varit 
bra tidsfördriv emellanåt också…

Text och bild: Annika Boman



Kort sagt
Ny fototävling

Var med i vår nya fototävling. Denna 
gång är temat ”ljus och vatten”.

Tänk på det i sommar eller leta bland 
dina bilder.

Skicka in bilden till WSS-nytts redak-
tion så kanske du får den publicerad i 
tidningen. Juryn består av marknads-
sektionens medlemmar.

Skicka till torsten.blomgren@swipnet.se

Vi hälsar nya medlemmar 
välkomna!

Peter Edman
Susanne Niord
Mikael Sundheden
Bengt Hultqvist

TACK!
till Fredrik Landén som skänkt en dammsugare till 
Skansholmen

Kiosken
Kiosken öppnar veckan efter midsommar (v.26) 
och kommer att ha öppet till slutet av augusti. 

Målsättningen är att ha öppet vardagar mellan 
kl. 09.00 och 20.00. 

Välkomna!

Smarriga potatisar
Du behöver:

Kokt, kall färskpotatis
25 g smör
Rivet skal från en citron
2 vitlöksklyftor
1 dl persilja
1 tsk havssalt

Lägg allt i en folielåda på grillen. När det har fått 
gottat till sig en stund är det bara att äta och njuta. 
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