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Ordföranden har ordet

V

ilken kappseglingssäsong det blev!
Den som inte märkt att vi satsat stenhårt på regattor denna sommar får byta klubb eller själv
försöka överträffa Janne Furemos gängs fantastiska arbete. Jag deltog själv i fyra av fem kappseglingar och min
bedömning är att våra arrangemang var i svensk toppklass! Som bekant tävlar jag i Sveriges största SM-klass,
Express, så jag har upplevt många arrangemang runt om
i Sverige, men alla dessa ligger långt efter t.ex. vårt RM
i A22 och Rival 22. Där andra klubbars fokus mest tycks
ligga på att tjäna pengar har vi gått in för rättvisa seglingar med bra service till seglarna och trevliga After Sails.
Givetvis har vi en del att lära från KSSS/GSSS i deras
mål och syn, men vi har kommit långt. Tack till alla som
var med och bidrog till detta.

ny kraft. Jag vet att valberedningen jobbar intensivt med
detta, men jag vill ändå uppmana alla medlemmar att
hjälpa till i denna fråga. Någon måste ta ansvaret. Vi kanske ska införa poströstning? Skämt åsido, men du kanske
sitter inne med svaret som valberedningen behöver. Hör
av dig till valberedningen.
Drömmar och torrsegling
Nu stundar ännu en vinter och vi får vi se om förra årets
fimbulvinter har upprepats. Men en sak är säker och det
är att det sedan blir vår igen. Någon sa: ”Om fem löningar seglar vi igen.”
Framåt februari brukar jag börja drömma om smörseglingar i sjöbris, sköna grillkvällar i någon vacker vik tillsammans med familj och goda vänner - och naturligtvis
spännande race på kappseglingsbanan. Hoppas ni också
har många roliga seglingsplaner till sommaren. Halva
tjusningen med segling är ju planeringen, även om det
aldrig blir riktigt som man tänkt sig.

Nya tak och bryggor
Men vi har givetvis också genomfört en massa andra projekt i klubben. Bland annat var bryggorna på Skansholmen totalt utplånade efter vinterns framfart. Vi har även
bytt tak på de omdiskuterade båtskjulen samt uppfört en
friggebod som ska bli miljöcentral. Vid alla projekt som
vi genomför lär vi oss en massa, från beslutsprocess till
genomförandefas, erfarenheter som klubben kommer dra
nytta av i framtiden.

God Jul och Gott Nytt År!
Thomas Ragnarsson

WSS – en stark klubb
Vi har en helt annan styrka som klubb idag än 2004. Då
hade vi aldrig haft utrymme eller kraft att genomföra allt
detta och då talar jag inte bara om ekonomiska möjligheter. Jag har sagt det förut - jag är stolt över alla som
lägger ner stort engagemang för klubben.
Om ni kan dra er till minnes de mål och visioner jag presenterade när jag tillträdde som ordförande vet jag inte,
men jag kan avslöja att vi inte är långt ifrån ”hur jag ville
ha det” och det känns riktigt kul, tycker jag.
Som en del kanske känner till vill jag avgå som ordförande vid nästa årsmöte. Jag behöver fokusera på annat.
Visst känns det lite vemodigt men jag tycker att någon
annan ska ta över rodret nu, det känns naturligt. WSS har
en duktig styrelse, sektionerna fungerar och ekonomin
är under full kontroll. Nu behövs en ny ordförande, en
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Höstmötet 2011
Söndagen 20 november var det dags för höstmöte i WSS.
Klubbens 126:e verksamhetsår! Ordförande Thomas
Ragnarsson höll i klubban och inledde mötet genom att
visa bilder på några av de händelser som han ville uppmärksamma särskilt för 2011; båtskjulet som fått nytt tak,
gästhamnen som slog rekord med 533 gästnätter samt fyra
nya cyklar och en kärra som Biltema sponsrat WSS med.
Han riktade ett extra stort tack till seglingssektionen och
Jan Furemo som tagit seglingsverksamheten till en helt
ny nivå. Läs mer om sommarens alla kappseglingar i Jans
rapport från seglingssektionen! Ordförande uppmärksammade ytterligare tre personer lite extra för särskilda
insatser; Tommy Bovinder, som ansvarat för läggningen
av det nya skjultaket samt Anders Wiberg och Christer
Elmefjord för sitt arbete på Skansholmen.

ägt skjulplats ska få särskilt avtal.
Avgiftsförändringar
På höstmötet togs beslut om några förändringar av avgifter:
•
•
•
•
•

ej genomförd arbetsplikt höjs från 100 kr till 200 kr/
timma
Obemannad båt i gästhamnen höjs från 500 kr till
800 kr/vecka
Gästhamnsavgiften höjs med 20 kr till 170 kr/natt.
Långliggare på land betalar samma avgift som vinterplats plus serviceavgift.
Skjulplats: Vinter (sept-maj): 2.000 kr, sommar (juniaug) 500 kr, helår 2.500 kr

Vilken sektion tillhör du?
WSS är beroende av mycket eget arbete. Vi behöver därför
ta vara på medlemmarnas färdigheter och intressen. Ett
medel för detta är att se till att alla tillhör den sektion där
de känner att de har störst vilja och förmåga att hjälpa till.
Styrelsen kommer därför att göra en satsning för att få med
alla och kanske också premiera de som är sektionsplacerade med lägre medlemsavgift.

God ekonomi
Klubbens kassör Monica Sjöholm redovisade en prognos
för 2011 - en ekonomi i balans och ett gott resultat trots
flera oförutsedda utgifter. Monica presenterade även styrelsens budgetförslag. Inga speciella storsatsningar planeras
under 2012 utan man vill slutföra påbörjade projekt och
bedriva normalt underhåll.
Policy för miljön klar
En miljöpolicy med handlingsplan är nu klar och flera
åtgärder har genomförts under 2011. Bland annat har
sopsortering införts i klubbhuset och en miljöstation införskaffats. Dessutom ska en kemikalieförteckning upprättas
och fönster ska bytas ut för bättre energihantering.

Eftersatta småbåtar
Klubbens småbåtar används ofta som följebåtar och arbetsbåtar. Tyvärr är de dåligt underhållna och det saknas
någon som är ansvarig för detta. Styrelsen är medveten
om problemet och hoppas hitta en lösning.
Blir din bryggplats ledig?
Den som vill lämna sin byggplats 2012 uppmanas att
snarast informera Arne Blomgren.

Uthyrning av plats i båtskjulet
Båtförvaringsskjulet har fått ett nytt tak i år och WSS hyr
från och med nu ut båtskjulplatser halvårsvis. Medlemmarna ska alltså kunna boka sommar- och/eller vintersäsong. Avtalet ska löpa på högst ett år och de som hittills

Annika Boman
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Varvsektionen

år var det mer som skulle utföras än förra året så det
krävdes att fler klubbmedlemmar ställde upp och
gjorde sin arbetsplikt än tidigare. Så blev inte fallet.
Ungefär 8-13 medlemmar ställde upp vid varje tillfälle
och dessa var desamma varje gång. Tack för att NI ställde
upp.

Följande punkter är genomförda:
• Sedvanligt iordningställande av varvet inför sjösättningen samt oljning av bryggorna
• Bytt ut trasiga plank på bryggorna
• Tre stycken sjösättningsdagar på nedre plan
• Städning av varvsområdet efter sista sjösättningsdagen
• Nytt spel till motorkran är monterat
• Två stycken torrsättningar på nedre plan
• Sedvanligt iordningställande av varvet inför vintern
Följande punkter är kvar att göras:
• Uppdatering av el till bryggorna samt belysning på
bryggorna
• Färdigställa miljöstationen

Anders Karlzén

Akterförtöjningen
… har en benägenhet att vilja trilla i vattnet när man kastar loss. Vi har lösningen
på det problemet.
Alla som ligger vid våra bryggor får själva montera 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
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Klubbhus- och materialsektionen

fter vårens stora insats med nytt golv och ommålning av mellanrummet, som veteranerna gjorde
med den äran, har även en del mindre arbeten utförts på vårt klubbhus.

aktiviteter. De har klarat sig hyfsat bra efter
allt slitage de utsatts
för. Våra båtfaddrar
som har till uppgift att
hålla båtarna i ordning,
har skött sin uppgift
bra. Till nästa säsong
kommer vi även att
ha en bränsleansvarig
om allt går som det är
tänkt.

Trappan upp till verandan mot sjön har fått en rejäl ansiktslyftning vilket familjen Julius skall ha ett stort tack
för.
Många av de andra uppdragen på att göra listan i klubbhuset har utförts och det tackar vi särskilt för.
Under hösten ska även fönstren i mellanrummet bytas
ut mot nya varefter vi kan få lister och element på plats
igen.

Håkan Stärner

Våra följebåtar har använts flitigt under säsongen med
många seglingar, frakter till Skansholmen och ungdoms-

J

Gästhamnen
ag vill tacka alla som under den gångna sommaren
ställt upp som gästhamnsvärdar. Det har varit många
positiva kommentarer från gästande båtar. Trevligt!

Farledsprickar har placerats ut och likaså tagits upp.
Nya kvittensblock samt annan information har tryckts
upp.

Resultatet för 2011 blev 533 gästnätter, vilket gav 80 000
kr. Det är en ökning med ca 90 gästnätter.

Ett stort tack för det gångna året till er som har ställt upp
som gästhamnsvärdar. Jag skulle vara tacksam om Ni
som kan ställa upp nästa år, och som vet
när, kan höra av er i god tid.

Under våren fick klubben fyra nya cyklar och en cykelkärra från Biltema. Så totalt har vi nu nio vuxencyklar
och två barncyklar. När vi ställde in cyklarna så upptäckte vi att fyra cykelnycklar hade försvunnit. Så vi får
klippa sönder låsen till nästa sommar.
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Ingvar Arnér

”Stort tack för ett mycket trevligt mottagande av hamnvärd Ulf. Jättefin hamn
och bastu. Rent och fin ordning genom
en löptur fick vi se Västerviks charm. Hit
kommer vi gärna igen.”
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Ungdomssektionen
terigen var man tillbaks som ordförande i ungdomssektionen, det blev bara ett uppehåll på tre
år.

har dock aldrig varit elev där.
Men ett fint minne blev det när instruktörer och kökspersonal överlämnade ett minne sista kvällen, som nu står
i huset på Skansholmen. Ett speciellt tack till Ann Ingemansson Hultquist samt Fredrik och Lena Landen, för
att köket alltid fungerar!

Seglarskolan drog igång i april med ett tak på 15 barn,
för vi hade bara sju ganska oerfarna instruktörer, två från
året innan och fem helt nya.
Vi fick säga ifrån när taket var nått, men sedan visade det
sig att en del av de som anmält sig aldrig dök upp. Tråkigt för de barn som ville men inte fick vara med.

Det blev inget weekendläger. Det var för få anmälda deltagare.
Agnes Hultquist och Kajsa Albinsson, två av våra duktiga instruktörer, var med och seglade SM i 2-krona i
Marstrand. Man hade tre båtar efter sig när resultatet var
klart. Bra gjort med tanke på roderbrott och kapsejsning!

Skolan inleddes med två teoripass, sedan var det dags att
gå ut på vattnet. Bra väder och vindar gjorde att vårterminen blev en bra skola, både för barn och ledare.
Vi har även stått en lördag med en 2-krona utanför Biltema, som tack för att de sponsrar oss.

Höstterminen i seglarskolan började i slutet av augusti
och slutade med korvgrillning sista måndagen i september. Då hade den samlat sju barn och lika många instruktörer.

Skansholmslägret samlade inte så många barn, trots
många annonser både i Västervik och i hela Östergötland.
Tråkigt, men vi hade många hemvändande instruktörer
beroende på att vårt mål var att ha fyrtio barn, eftersom
att det var mitt fyrtionde år som deltagare på lägret. Jag

Mikael ”Tjalle” Albinsson
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Seglingssektionen

år har inte Byxelkroken varit den största kappseglingen
under säsongen, utan vi har tagit på oss ytterligare två
större kappseglingar under året, Klassmästerskap för
Rival 22 och A22-Kryssarpokalen, samt SM för 2.4mR.
Hela seglingssäsongen har därmed varit fulltecknad med
planering, förberedelser och genomförandet av dessa.

landet deltog. Rolf Herrström, Tore Källmark och Östen
Petersson från WSS deltog i A22-klassen och Sofia Ahl
WSS, Stefan Jonsson och Björn Liffner WSSW deltog i
Rival22-klassen. Tävlingarna seglades på kryss-länsbana
på Lusernafjärden, med inledande Tune Up på onsdagen
och efterföljande åtta delseglingar under torsdag-lördag.

Vi tar det hela från början i kronologisk ordning.

Under tävlingarna hade vi förutom start/målfartyget med
tävlingsledaren Patrik Schander från Kalmar, ytterliga fyra
följebåtar, banläggarbåt, linjebåt, säkerhetsbåt och domarbåt på banan, totalt cirka 13 funktionärer på Lusernafjärden
och ytterligare fem till sex funktionärer på land.

WSR-WesterviksShorthandedRace, seglades under
två dagar, helgen 4-5 juni, på cirka 20 M långa banor i
ytterskärgården med start och målgång vid Skansholmen.
Tävlingsledarna Ann-Katrin Moldenius och Bosse Djerf
kunde räkna in 21 båtar vid lördagens rorsmansmöte på
Solbergsudde och seglingarna genomfördes under gynnsamma förhållanden med vindar på 3-6 m/s, soligt och
klart väder.
Under lördagskvällen anordnades grillafton med gemensam samvaro på Skansholmen. Söndagens prisutdelning
hölls i år på klubbhuset Solbergsudde, där den återuppsatta silverkannan, Westerviks Shorthanded Race 2011,
erövrades av Jonas Claesson/Magnus Stålgren, WSS. Per
Dyberg/Peter Carsten från Norrköping tog 2:a-platsen och
Daniel Gross, WSS, kom på 3:e plats.

Efter seglingarna anordnades After Sail med korvgrillning,
spikpriser, regattamiddag med prisutdelning och diverse
andra sociala arrangemang.
Klassmästare A22 blev Rolf Erixon, WSS-Visby. Från
WSS kom Östen Petersson på 3:e, Tore Källmark på 6:e
och Rolf Herrström på 8:e plats. Klassmästare Rival 22
blev Peter Fritz NYSS-Nyköping, Stefan Jonsson WSSW
på 2:a, Sofia Ahl WSS på 10:e och Björn Liffner på 15:e
plats.

KLM A22 – Rival22, klassmästerskap för A22 (Skärgårdskryssarpokalen) och Rival22, arrangerades under
fyra dagar: 6-9 juni med segelcentrum/regattaexpedition på
Lysingsbadet. 37 båtar, 17 A22 och 20 Rival22, från hela
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SM 2.4 mR, Svenskt Mästerskap för 2.4, arrangerades
också under 4 dagar, 28-31 juli, med segelcentrum/regattaexpedition på Lysingsbadet. De 34 deltagande båtarna
sjösattes på Solbergsudde och låg sedan på Lysingsbadet,
där merparten av deltagarna också var inkvarterade. Från
Västervik deltog Hans Asklund och Berndt Svensson
WSSW.

WM-Klubbmästerskapet, genomfördes även i år som
ett samarrangemang, där WSSW i år stod som arrangör.
Lördagen 3:e september ställde 23 båtar, 12 från WSSW
och 11 från WSS, upp till start. De svaga vindarna gjorde
att starten fick skjutas upp en timma innan båtarna kunde
släppas iväg från Notholmen. Den cirka 6,5 M långa banan
från Notholmen – Lusernafjärden – Gränsöudde bjöd på
svaga sydostliga vindar och seglingen kunde genomföras
under relativt odramatiska former.
Vid 14-tiden kunde de första båtarna siktas vid Blockholmshålet och något senare kunde Peter Salomonsson
Wikingarna korsa mållinjen som första båt. Efter omräkning till beräknad tid enligt handikappsystemet-SRS,
kunde följande resultat redovisas:
WesterviksMästerskapen:
1. Mats Ferner		
WSS
2. Peter Salomonsson WSSW
3. Per Larsson		
WSSW

Efter torsdagens Tune Up, följde Skepparbuffé med
invigning och därefter kunde tävlingarna startas. Under
fredag –söndag genomfördes de 10 deltävlingarna på
kryss-länsbanan på Lusernafjärden. Även under detta
arrangemang krävdes minst lika stora insatser vad gäller
följebåtar och funktionärer. Vi fick dessutom låna in cirka
35 meter flytbryggor att användas till förtöjningen.

KlubbMästerskapen – WSS:
1. Mats Ferner
2. Daniel Gross
3. Gert Petersson
Efter mästerskapen förrättades sedvanlig prisutdelning i
Wikingarnas klubbhus på Notholmen

Efter regattamiddagen på lördagskvällen och de två avslutande delseglingarna under söndagen kunde vi förrätta
prisutdelningen i klubbhuset på Solbergsudde.
Svensk Mästare 2011 blev Stellan Berlin, KSSS-Stockholm, med en enastående svit av fem spikar och tre 2:aplatser. Hans Asklund på 4:e och Berndt Svensson WSSW
på 15:e plats. Det var en mycket speciell upplevelse att
få dela ut SM-plaketten till den femfaldige världsmästaren, som sedan i sitt tacktal gav storslaget beröm till
SM-arrangemanget. (Stellan tog sitt 6:e VM, tre veckor
senare i Norge).
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Visbyseglingen, seglades i år traditionsenligt 12-14
augusti med fem båtar på startlinjen vid Skansholmen.
Nordostliga vindar gjorde att fältet kunde sträcka mot
Visby, där sista delen fick genomföras i mycket svaga vindar. Efter gemensam middag i Visby kunde återseglingen
under söndagen genomföras i måttliga nordostliga vindar.
Bosse Djerf kunde efter väl genomförd segling koras till
årets segrare.
Byxelkroken, inför årets segling har vi ytterligare slipat
på organisationen för att kunna genomföra seglingen utan
start/mål-fartyg. Vi har nu istället en startgrupp Västervik/
Byxelkrok och en målgrupp Byxelkrok/Västervik och fasta
start/mållinjer med enslinjer på land. Dessutom inlånat
fiskefartyg Byxelkrok, som i förväg lägger ut gate- och
mål-bojar. Detta fungerade mycket bra och gör att vi kan
genomföra seglingen även under besvärliga väderförhållanden, samtidigt som kostnaderna minskas.

Övriga kappseglingar, några WSS-båtar har dessutom varit
ute och tävlat utanför hemmavattnen:
• Express-SM i Sandhamn, där Thomas Ragnarsson tog
en hedrande 9:e plats.
• Watski Two Star Baltic Race, där Bosse Djerf och
Lennart Jakobsson, tog en 2:a plats i sin grupp och
en total 12:e plats.
• Watski Two Star Baltic Race, där Jonas Claesson vann
sin grupp. Magnus Stålgren och Berton Augustsson
deltog också med sina respektive båtar.
• SM 2-krona i Marstrand, där WSS-tjejerna Kajsa
Albinsson och Agnes Hultqvist deltog
• Gotland Runt, där Jonas Claesson och Magnus Stålgren deltagit

Årets Byxelkrok med 103 deltagande båtar, genomfördes
under mycket gynnsamt väder med undanvindar och moderata vindstyrkor. Söndagsmorgonen bjöd på tät dimma,
varför första starten fick framflyttas och vissa grupper fick
startas trots dimman. Efter överfarten lättade dimman och
seglingen fortsatte genom skärgården på undanvind med
tillfälliga stiltjebälten, vilket gjorde att flera olika klungor
bildades och stora problem för målfunktionärerna uppstod.
Endast preliminära resultat kunde därför redovisas och
prisutdelningen kunde ej genomföras. Efter noggrann
genomgång av målfoton, seglingsförsäkran, m.m. kunde
sedan slutresultatet redovisas och prisutdelningen framflyttades till WSS höstmöte.

SeglingsSektionen
Jan Furemo

Totalsegrade gjorde Jonas Claesson WSS, med Thomas
Ragnarsson WSS på 2:a plats, Jonas och Thomas vann
dessutom i sina respektive grupper.
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Rapport från Skansholmen

fter en härlig vinter med mycket skidåkning både
på hemmaplan, i Alperna och i fjällen kom jag ut
till Skansholmen efter vårens islossning. Plötsligt
var vintern inte lika härlig längre när jag såg dess effekt
på våra förtöjningsanläggningar där ute. I Dassviken var
samtliga förankringar till flytbryggan borta och den fasta
landgången mot Granskär raserad. Den Långa Bryggan
på västra sidan var förstörd. Det var bara Ångbåtsbryggan som klarat vintern.
Långa bryggan efter vintern 2010-2011.

I juni var dykare nere och inspekterade den bottenkätting
som förankrar akterbojarna vid Långa Bryggan. Enligt
dykarna är kättingen och bergöglorna som håller fast kättingen ok. Till nästa säsong skall de vertikala bojkättingarna vara utbytta så att vi kan lita på våra förtöjningar.
Under sommaren har extern arbetskraft anlitats för att
åtgärda takläckage på huset. Klubbmedlemmar har oljat
bryggor och bastutunna, reparerat jolledrag, gjort översyn av möbler, städat m.m. En separat arbetsgrupp med
både klubbmedlemmar och yrkesfolk arbetar med att
iordningställa en ny Lång Brygga.

Dassviken saknar stolpar och sektion mot Granskär.

Eftersom vi i sektionen redan tidigare påbörjat att göra
om den fasta bryggan i Dassviken insåg vi att vi inte
skulle klara av att förutom de årligen återkommande göromålen även orka med att bygga ny Lång Brygga. Vi
inriktade oss på att iordningställa Dassviken.
Nya armeringsjärn för landgången mot Granskär borrades ner i sjöbottnen och samtidigt ökade vi på höjden
över normalvatten. Även nya fästjärn för flytbryggans
vajerförstärkningar sattes på plats. Sedan vi fiskat upp
flytbryggans stolpar från botten kunde bryggan läggas ut
och stolparna slås ner igen. Då bojarna här lagts ut hade
vi åtminstone sju till åtta användbara förtöjningsplatser i
viken med den del av fasta bryggan som var klar. I augusti återupptogs arbetet med att färdigställa den fasta
bryggan och vi hoppas att den skall vara klar till nästa
säsong.

Vem vågar gå på den här bryggan?

På grund av de dåliga förtöjningsmöjligheterna har tyvärr inte Skansholmen kunnat utnyttjas så som holmen
förtjänar. Våra traditionella fester vid midsommar och
kräfttid har förlagts till Solbergsudde. Uthyrningarna har
varit färre liksom klubbmedlemmarnas besök. Vi hoppas
på en bättre säsong 2012.

I samband med farledsfördjupningen in till Västervik
med mycket sprängningsarbete fanns en risk för skador
på skorstenen från öppna spisen. Efter kontakt med platschefen för muddringsarbetena framkom att man missat
att inspektera Skansholmen, vilket man gjort med övrig
bebyggelse i närheten av farleden. Sedan muddringarna
avslutats har sotare rökprovat vår skorsten och som tur är
har den klarat sig utan skador.

Ulf Sjöholm
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Klubbmästeriet och årets festligheter

Å

rets viktigaste fest i ett segelsällskap är väl ändå
Sjösättningsfesten? Att fira att båtarna hamnat
i sitt rätta element. Seglingssäsongen väntar.
Förväntan i luften. Många medlemmar verkade tycka
detsamma och slöt upp med packad matkorg den 7 maj
för att umgås och fira. Festen förgylldes av levande musik
och danslust. Det var ett litet gäng från Hult som spelade
både bra och gärna och klubbmästeriet hade levande musik
även till disken. Vi lärde oss dock att musiken ska vara låg
medan vi äter så att vi kan prata med varandra.

WSR - förberedelser på Skansholmen.

Den 19 augusti var det dags för kräftskiva. Vi pyntade
festlokalen i klubbhuset med girlanger och lyktor alltmedan regnet öste ner utanför huset. Under kvällen tilltog
regnet och vi gissar att det bidrog till att så få vågade sig
ut till varvet. De som samlades hade i alla fall trevligt och
åt riktigt goda kräftor.

Britt-Louis Åberg och Janne Källmark i danstagen.

Kappsegling ska också firas och det gjorde vi den 3:e juni
i samband med att Westervik Shorthanded Race gick av
stapeln. Med Janne Källmark som inlånad grillmästare,
nyinköpt grill och hopplockad gammal dito ordnade vi
grillfest på Skansholmen. Vattnet höll försommartemperatur, men efter en stund i bastutunnan så vågade sig flera
på ett dopp. En riktig sommardag med många seglare,
funktionärer, seglarfamiljer och klubbmedlemmar.
Årets midsommarfirande blev inte alls som vanligt, men
ändå så lyckat. Vintern hade tagit bryggorna på Skansholmen och vi kunde därför inte ha det traditionella firandet
där. Istället restes midsommarstången utanför klubbhuset.
Håkan Stärner, som härmed utnämns till klubbens egen
speleman, skötte musiken. Alla dansade och i pausen bjöds
det på kaffe och jordgubbstårta. Årets frågesport var helt
ny och det krävdes specialkunskaper för att klara av den
bra. Det gjorde en gästande holländare som därmed vann
en WSS-vimpel till sin cykel.

Kräftskivan 2011.

I skrivande stund har vi en festlighet kvar och det är firandet av 2:a advent med kaffe, pepparkakor och glögg i
klubbhuset. Det brukar vara en bra dag för promenad till
Solbergsudde, kanske julpynta sin båt och därefter värma
sig med kaffe, glögg och småprat.
Christina Dunger Petersson för Klubbmästeriet
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Städlista för klubbhuset

iksom tidigare hjälps vi åt att städa klubbhuset på
Solbergsudde. Enligt de riktlinjer som togs 2006 så
är alla medlemmar som har båt på WSS skyldiga
att städa klubbhuset. Att städa går utanför den ordinarie
arbetsplikten.

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.

Klubbmästeriet har tagit fram städinstruktioner, dessa
skickas till varje städansvarig, antingen via mejl eller via
brev. Du hittar dem på hemsidan och instruktionerna 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.

OBS! Glöm inte den toalett som finns bredvid gästhamnsavdelningen, det är viktigt att denna också städas och är
fräsch!
Tack på förhand för din hjälp!
Klubbmästeriet
Anne Karlzén 070-622 21 85
Birgitta Eckerbom 010-486 22 70
Britt-Louise Åberg 073-733 84 57
Christina Dunger Petersson 073-804 75 71

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
Vecka
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

Ansvarig
Anders Karlzén
Andreas Nilsson
Johan Knutsson
Roland Kronvall
Jan Källmark
Tore Källmark
Fredrik Landén
Rikard Nilsson
Anne-Marie Larsson
Sven-Olof Nilsson
Lars-Erik Larsson
Tore Lundström
Lars-Åke Larsson
Bertil Lycke
Lars Ohlman
Staffan Larsson
Iwo Os
Kenneth Ottosson
Johan Liliequist
Anders Peter
Mats Lind
Christer Lundberg
Per Linde
Håkan Linde-Nilsson
Ingemar Lindin
Gert Petersson
14

Telefon
17085
070-7900910
21393
83851
18162
32870
31328
36916
19528
31196
33664
32580
10842
19022
42680
32739
19485
31314
30717
36305
31568
35503
14705
15591
30784
33601

På äventyr med Chilena
Tidigare i år fick jag frågan om jag ville följa med och
segla några veckor på båten Chilena, en fin liten Amigo
23:a. Besättningen bestod av mina vänner Joel & Jonas
och deras mål var att korsa Atlanten. J & J, som normalt
studerar, skulle nu ta ett sabbatsår och alltså ge sig ut på
en riktig långsegling trots liten respektive ingen tidigare
erfarenhet av segling. Stolleprov kan man tycka men då ska
man veta att J & J besitter enorma mängder god energi och
är mästare i positivt tänkande. Så självklart ville jag med,
trots att min egen erfarenhet av segling begränsar sig till
WSS:s optimistjollesegling och till att ha varit en relativt
passiv gast på pappas båt i skärgården mellan Västervik
och Stockholm under några somrar för ett antal år sedan.
När vi hade dragit de sista elkablarna och skruvat åt de
sista skruvarna kastade vi, i början av augusti, loss från
Lagunens småbåtshamn i Malmö och styrde söderut mot
Tyskland. Med på båten fanns då även vår vän Zvantia
som skulle följa med oss till Kiel.

Kökskaos

Den första nattens segling klarade vi med bravur och på
andra dagen rundade vi Danmarks sydligaste udde. Vi fick
nu vinden rakt emot oss och började även kämpa med allt
hårdare vind och vågor. Vårt mål var att nå den tyska ön
Fehmarn, men på natten blåste det så mycket att det inte
längre var möjligt att komma framåt överhuvudtaget och
istället låg vi och slog mellan de två stora farlederna som
går på varsin sida av ön.

Chilena med besättning. Från vänster: Jonas, Zvantia,
Sanna och Joel.

Efter en turbulent start i hård vind, där hink, skurmopp,
bildäck och fendrar flög runt i båten samtidigt som vi
försökte reva, kunde vi sedan segla på stadig bidevind ner
längst den danska kusten.

Vi började nu bli utmattade efter två dagars hård segling
med lite mat, blöta kläder och den förrädiska sjösjukan.
Som tur var hade det investerats i ett vindroder och det
gjorde nu ett lysande jobb medan vi kunde sitta nere i båten
för välbehövlig vila och värme. Med GPS och kompass
höll vi koll på var vi befann oss och när vi kom fram till
en av farlederna fick någon krypa upp i sittbrunnen och
slå om 180 grader, mot den andra farleden. Det gav oss
ungefär en timma inne i båten innan det var dags att gå
ut och slå igen. Så höll vi på ett bra tag, men när vinden
och vågorna inte visade några som helst tecken på att avta
tvingades vi till sist ge upp och vända om.
Nu fick vi istället vind och vågor med oss och vi surfade
fram i en galen hastighet. När gryningen kom kunde vi
också med skräckblandad förtjusning se de enorma vågorna torna upp sig runt omkring oss.
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På morgonkvisten började vi närma oss Gedser på Danmarks sydudde och det var nu läget blev riktigt laddat. Vi
försökte febrilt lokalisera öppningen till hamnen samtidigt
som vi med okontrollerad fart närmade oss land. Genom att
kasta ut vårt bildäck med ett ankare i efter båten lyckades
vi sänka och stabilisera framfarten något. Till sist kunde
vi äntligen se öppningen men för att inte riskera att missa
det och därmed kastas upp på land, så tvingades vi hålla
lite åt väst. Där grundade det hastigt upp och vågorna brusade omkring oss och bröt allt mer aggressivt. Då skakade
plötsligt hela båten till med en smäll. Kölen hade slagit i
botten då båten kastades ner för en våg, men lika snabbt
kom en ny våg och lyfte upp oss och vi var loss igen.
Med adrenalinproduktionen på högvarv lyckades vi ta
oss in genom hamnöppningen, hitta vidare in i den lilla
fiskehamnen, snirkla oss in mellan två båtar och med en
kraftig duns landa rakt in i bryggan.

Navigationsutrustning och Reeds tidvattenalmanacka.

Längs tyska och holländska kusten gick seglingen, som
uteslutande bestod av kryss, bra men inte helt utan dramatik; bland annat tog elen och gasen slut, flaggan försvann i
en stormby, vi hamnade i en flygövning och blev utfrågade
av militären (såg lite extra illa ut då vi inte hade någon
flagga). Dessutom lossnade det inrullade förseglet och föll
ner en blåsig, regnig och åskig natt. Det blev några vändor
in till land för att fixa och hämta nya krafter.

Vi blev kvar i Gedser i tre dagar i väntan på att vädret
skulle lugna ner sig. Flera gånger varje dag gick vi den
långa promenaden till den andra hamnen för att kolla väderleksprognosen, som aldrig var entydig och hela tiden
ändrades. Ett stort antal inblåsta tyskar vandrade otåligt
fram och tillbaks på bryggorna och diskuterade huruvida
man skulle lita på den ena eller andra prognosen. På fjärde
dagen bestämde vi oss till sist för att segla vidare och tidigt
på morgonen gav vi oss iväg. Nu hade vi vinden med oss
och på 17 snabba timmar surfade vi ner till Kiel. Där låg
vi kvar i nästan en vecka för att rusta upp båten, bland
annat med ett inre förstag.
Vi sa hej då till Zvantia och slussade vidare in i Kielkanalen. Efter 10 mil, till större delen bogserade då motorn
inte riktigt ville vara på vår sida, slussade vi ut igen och
befann oss nu i Nordsjön.
Vi fick snabbt en första lektion i hur det här med tidvatten fungerar då vi helt plötsligt såg sandbank efter sandbank resa sig upp ur vattnet runt omkring oss. Vi körde
oundvikligen fast i sanden men lyckades ta oss loss igen
genom att i sann sällskapsresan-anda hänga oss i bommen.
Därefter fick vi snabbt lektion nummer två då vi insåg att
vi efter flera timmars kryssande, med tidvattnet mot oss,
inte rört oss en millimeter framåt. Rätt så slitna efter första
dagens möte med Nordsjön slängde vi i ankaret, lagade
lite mat, öppnade varsin öl och la oss och väntade på att
tidvattnet skulle vända.

Fixar med båten i Stellendam.

Belgien passerades helt utan missöden och vi närmade
oss snabbt den beryktade Engelska kanalen. Vi hade tänkt
åka in till franska kusten för att ladda upp inför överseglingen men när vi på eftermiddagen passerade Calais var
vinden så bra att vi beslutade oss för att fortsätta. Den
fyrfiliga farleden som går i mitten av kanalen ville vi korsa
i dagsljus och med tidvattnet med oss. Så hela kvällen och
natten seglade vi längs med farleden i väntan på att solen
skulle gå upp.
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i Brighton, vårt delmål och mål för dagen. Men så precis
utanför Englands kust dog vinden plötsligt ut och vi blev
omgivna av tät dimma, dessutom vände tidvattnet och vi
började driva i stadig fart tillbaks österut. Så det var bara
att slänga i ankaret igen och vänta på bättre tider. Efter
många timmars guppande beslutade vi oss för att satsa den
sista bensinen på att försöka ta oss till Brighton. Motorn
valde att vara på vår sida och ett par timmar senare började
vi närma oss hamnen.
När vi enligt GPS:en hade mindre än fem minuter kvar
kunde vi fortfarande inte se minsta spår av vare sig land
eller marina, men plötsligt så dök de mäktiga vågbrytarna
upp ur dimman framför oss. Ett par minuter senare tuffade
vi långsamt in i Brightons marina och stämningen ombord
var på topp - efter fyra veckors segling hade vi klarat den
första och kanske svåraste etappen!
I Brighton mönstrade jag av medan J & J fortsatte sitt
äventyr. Du kan läsa mer om hur det går på deras blogg:
http://shiptobarbados.wordpress.com/

Jonas trimmar segel.

Överfarten gick över förväntan: solen strålade och vinden
mojnade så att man till och med kunde ta sig ett dopp från
båten. Det kändes som om vi i princip redan var framme

H

Sanna Blomgren

Nu finns båtbottentvätt i Västervik

avstulpaner och alger är ett gissel för många båtägare. De sätter sig på båtbotten, drar ner båtens
fart och ökar bränsleförbrukningen. För att få
bort havstulpanerna målas de flesta båtar med bottenfärg.
Bottenfärgerna är skadliga, inte bara för miljön, utan
också för hälsan i samband med målning och slipning.
Inför båtsäsongen 2012 kan båtägare i västervikstrakten
avstå från att måla och i stället utnyttja kommunens nya
båtbottentvätt som invigdes i september. I tvätten skrubbas båtens botten med hjälp av stora rullande borstar.
Den fungerar som en biltvätt fast i vattnet och utan kemikalier. Borstarna roterar sakta så att botten inte skadas.
De bortborstade havstulpanerna och eventuella färgrester
samlas upp i en bassäng under tvätten.

sommar. Genom att anmäla sig till Håll Sverige Rents
”Havstulpanvarning” kan man få ett SMS med besked
om när havstulpanerna ”settlar” i området och det är dags
att boka tid för bottentvätt.
Västerviks båtbottentvätt finns i anslutning till sjömacken vid Barlastudden i Västervik. Är du intresserad av att
tvätta din båt? Boka tid via Västerviks kommun på 049025 40 17.
Läs mer http://www.vastervik.se/washyourboat

Båtbottentvätten i Västervik är anpassad till både motorbåtar och segelbåtar upp till cirka 12 meters längd, 4 meters bredd och 2,2 meters djupgående. Tvätten tar cirka
20 minuter och bör i utföras vid tre till fyra tillfällen varje
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Klubbaftnar 2012
Med Ocean Recycling till Mars
Onsdag 18 januari klockan 19.00 i WSSW klubblokal på
Notholmen kommer Fredrik Skogh och Richard Lundgren
att till film och bilder berätta om verksamheten inom
Västerviksföretaget Ocean Recycling.
Med sitt fartyg Pricess Alice på 72 fot fullspäckat med
högteknologisk utrustning för bottenundersökning och
vrakletning samt modern dykutrustning har de redan gjort
sig ett namn inom undervattensforskningen. Ingen har väl
kunnat undgå att höra om deras bedrift att hitta Svenska
Flottans flaggskepp Mars som förliste 1564 vid Ölands
Norra udde.
Vi kommer att få ta del av deras spännande upplevelser
såväl på som under havsytan. Jag kan utlova en unik
klubbafton för hela familjen.
Sjökort och farleder
Onsdag 15 februari klockan 19.00 i WSSW klubblokal på
Notholmen kommer ingen mindre än Lars-Göran Nyström
från Sjöfartsverket att ge oss en inblick i sin verksamhet
som kundansvarig mot Båtlivet inom sjögeografin.
Han kommer att berätta om nyheter från Sjöfartsverket
med inriktning på fritidsbåtlivet. Sjökortskvalitet är ett
område som ligger honom varmt om hjärtat inte minst
som hängiven fritidsseglare. Jag utlovar att efter denna
kväll kommer vi att vara klokare och framför allt förstå
att sjökortet inte alltid ger rätt information och det gäller
såväl papperssjökort som elektroniska sjökort.
Lars-Göran kommer även att berätta om den breddade
och fördjupade farleden in till Västervik och dess nya
utmärkning. Har du några frågor så ta tillfället i akt för
Lars-Göran har svaren.
Alla hälsas välkomna och ta gärna med vänner och bekanta

Tony Wärdig, WSSW
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När latmasken tar över

rets värsta
julklapp
gömmer
sig i den här lådan.
Vad kan dölja sig
bakom luckan? Är
det snyggt staplade
batterier och säkert
förvarad spillolja
månne?
Nej, en hälso- och miljöfara!
Det är hedervärt att så många vill göra rätt med sitt farliga
avfall men det finns ju gränser. Vem ska ta hand om den
här röran? Hälften av behållarna har man ju inte en aning
om vad de innehåller. Vad blir det för spännande cocktail
om olika vätskor blandas, oavsiktligt så klart men i den
här röran inte helt otänkbart?

röran fladdrat förbi, innan latmasken har tagit över.
Med latmasken kommer bortförklaringarna: ”Jag måste
ju bli av med oljan nu med det samma, inte en sekund
senare.” Och med en ack så långsökt ursäkt så gör ännu
en person ett undantag och ställer in en Tetrapak med
spillolja i högen och håller tummen för att den inte ska
välta innan hon eller han har gasat upp för backen på väg
från varvet.
Den som väntar på något gott
Men den som väntar på något gott, eller välbehövligt i
det här fallet, väntar inte i onödan. Som en riktigt fin julklapp får nu alla WSS:are
en miljöbod. Den beräknas
vara klar för invigning i
vår. Och då mina vänner,
då blir det andra bullar av.
För då finns det nämligen
inga ursäkter längre. Det
farliga avfallet MÅSTE tas
om hand på rätt sätt.

SORTERINGSKÄRLEN
Jag vill passa på att påminna om två saker:

Många frågor susade igenom mitt huvud när jag öppnade
det blå skåpet. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam,
att fler har reflekterat över dess farliga innehåll och oordning. Förhoppningsvis har i alla fall en flyktig tanke om

1. Sorteringskärlen är till för förpackningar och tidningar.
2. Det ska vara förpackningar från hushållet, alltså
matförpackningar, diskmedelsflaskor, tandkrämstuber, schampoflaskor osv., inget annat.

Sofia Ahl

Du vet väl att WSS finns på Facebook?

Ny webbplats

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

Arbete pågår just nu med en helt ny
hemsida. Håll utkik på www.wss.nu!
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Bokning av klubbstugor via webben

I

samband med att vi får en ny hemsida planerar vi
att lägga våra klubbstugor (Solbergs udde och Skansholmen) samt bastutunnan för bokning via internet.
Du kommer att kunna gå in på WSS hemsida och se i
en kalender när respektive resurs är ledig. Inledningsvis
så kontaktar du sedan resp. bokningsansvarig när du vill
boka, så småningom är det tänkt att du också kan göra
själva bokningen på nätet. Det hela syftar till att spara
telefonsamtal och underlätta för dem som handhar bokningarna.
Själva bokningsproceduren tillhandahålls av stugsajten
Hyrbo och är en beprövad rutin som varit i drift i många
år.
Roland Kronwall

V

Nya medlemmar
i har många nya medlemmar. Jätteroligt så klart.
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

Här möter du två av dem:
Per-Inge Nilsson återvänder
till Västervik efter att ha bott
i Sörmland. Båten, en Vindö
40, hoppas han snart ska
kunna flytta med den också.

Ulf och Eira Fornlund
Stefan, Kristina och Jonathan Aronsson
Jan-Erik Eriksson
Peter Hollertz
Per-Inge och Carina Nilsson
Staffan och Lisbet Skobe
Casper Rosén
Berton Augustsson
Johan Petersen
Krister Andersson
Anders Helgée och Inger Fröberg Helgée
Lars Blomgren
Johan Sjökvist

Petter Hollertz har nyligen
flyttat till Västervik från
Linköping, där han studerat.
Längtan till havet blev för
stor – Petter är uppvuxen i
Umeå och Oskarshamn. Petter hyr en IF-båt.
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Mem – Sjötorp t o r

ag gillar kanallivet. Det kanske inte är helt rumsrent
att säga med så många seglare runt om kring sig som
man har i WSS, men det ena utesluter ju inte det
andra. Att få glida fram i 5 knop genom landskapet med
trivsamma avbrott för slussning är väldigt avkopplande
och samtidigt en rejäl nypa kulturhistoria. Och man hamnar på platser som man kanske inte valt som semestermål
i andra sammanhang. Lyrestad och Forsvik till exempel.
Småorter på västgötaslätten som får besök av små och
stora båtar från både när och fjärran.

Frankrike, så slussningen var inget jag oroade mig för.
Men någon dag innan vi skulle åka gick bogpropellern
sönder och dessutom hade min man tänkt montera nya
vinschar inför resan, men de kom inte på plats förrän i
Sjötorp. Så slusstrapporna i Berg och Borenshult blev
riktiga träningspass. Det var dessutom under sommarens
varmaste dagar när solen gassade för fullt.
Det finns mycket att se och göra längs kanalen också och
vi turistade flitigt. Vi besökte industrimuseet i Forsvik,
hembygdsmuseum i Lyrestad, Göta Kanal i miniatyr vid
Norrkvarn och åt rökt vätternfisk i Sjötorp. Men favoriterna blev två utflyktsmål vid Vättern. Karlsborgs Fästning
hade ett nytt äventyr för barn och vuxna där man gick på
guldjakt. Det var film, skådespel och dataspel där man
själv fick delta. Många häftiga effekter.
Från Karlsborg gjorde vi en avstickare till Vadstena. Det
blåste och gungade rejält på Vättern och vi var ganska vimmelkantiga när vi kom fram till gästhamnen. Men vilket
mottagande vi fick. Hamnkapten vinkade oss genast till
sig och visade oss till fina platser precis vid slottet. När vi
hoppade i land blev vi bjudna på snittar och information
om staden. Vilken service - en riktig wow-upplevelse!
Vadstena är förresten ett märkligt ställe. Oerhört vackert
och fridfullt, men det känns som att kliva in i en annan tid.
På den idylliska affärsgatan fanns två knypplingsbutiker
och en broderiaffär. På kvällen mötte vi en nunna som
gick stavgång.

Vi hade gärna gått hela sträckan till Göteborg och runt landet, men en begränsad semester gjorde att vi valde att åka
Mem – Sjötorp tur och retur. Det tog oss nästan exakt två
veckor exklusive trippen fram och tillbaks från Västervik.
Vi var lite oroliga att det skulle bli tråkigt
att gå samma sträcka två gånger, men
vi valde olika hamnar nästan varje natt
och på något sätt kändes det annorlunda
att åka tillbaka. Slussningen var ju ned i
stället för upp från Tåtorp…
Vi var två familjer i var sin båt som åkte
tillsammans. Vår motorseglare Finnsailer 35 och vår kompisbåt, en Saga 35, är
ungefär lika stora och lika snabba (lika
långsamma menar jag) så det passade
bra att slussa tillsammans och tuffa fram
över sjöarna.
Vi har åkt delar av Göta Kanal tidigare
och även gått kanaler i Tyskland och
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Ett tips om man vill göra Göta Kanal light är att slussa in
vid Mem och gå till Söderköping. Det var förresten den
enda hamn där vi låg två nätter. Söderköping är oerhört
charmigt och lämnar man glasstråket vid slussen hittar man
mysiga, medeltida kvarter och mycket historia. Turistbyrån
hade dessutom gjort ett par enkla tipsrundor för barn som
gjorde det intressant för de tre barn mellan fem och åtta år
som var med på resan att titta på gamla kyrkor och gränder.
I Söderköping finns också en trevlig tapasrestaurang på
torget och när vi var där hade de underhållning.
Sammanfattningsvis var vi väldigt nöjda med kanalresan.
Lite väl dyrt kanske, drygt åttatusen spänn är rätt häftigt,
men då ingick visserligen alla gästhamnsavgifter (utom
Vadstena och vänernhamnen vid Sjötorp). Och det funkade
bra att ha med barn, även om några dagsetapper blev lite
väl långa enligt de yngsta passagerarna.

Några tips:
Rejält med fendrar och gärna en boll eller två är bra att ha.
Ha gott om tid – det går inte att stressa på kanalen.
Ladda ner Göta Kanals app.

Annika Boman

Varför har vi inga eskaderseglingar i WSS?

P

å 1990-talet anordnades ett antal eskaderseglingar
inom WSS. Eskadermålen varierade mellan Ventspils, Rügenområdet, danska Smalandsfarvattnen
m.m. Eskadrarna var omtyckta och samlade mellan 10
och 20 båtar.

måttliga, cirka 30 M, och lämnade gott om tid för social
samvaro på kvällarna. Under seglingarna skötte varje båt
sig själv men det är trevligt att se andra båtar i närheten.
Man lär sig alltid något nytt i en eskader, man kan få nya
vänner och man stärker sammanhållningen inom gruppen.

Monica och jag har deltagit i flera eskaderseglingar i
Svenska kryssarklubbens regi. Sommaren 2011 var vi
med i rikseskadern till Århus. ”Vår” deleskader startade i
Stockholm och vi anslöt här i Västervik. Sedan gick seglingen söderut runt Skåne, upp genom Öresund, norr om
Själland och över Stora Bält till Århus. Dagsetapperna var

En för oss ny erfarenhet var stjärnankring. Båtarna ligger
förvånande stadigt och man får fin kontakt mellan deltagarna trots att alla sitter i egen sittbrunn.

Ulf Sjöholm
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Julpyntartävlingen

Kort sagt

Nu är det dags att börja
förbereda er för seglarårets
populäraste tävling, nämligen båtpyntningen!
Förra årets tävling utkämpades ju i meterdjup snö,
oberäkneliga vindar och
låg temperatur. Trots dessa yttre besvärligheter ställde
många pyntentusiaster upp med sina vackert dekorerade
ögonstenar.
Så, dyk ner i era gamla pyntkartonger och leta fram era
favoriter eller shoppa loss bland varuhusens dignande
julpyntsmontrar. Och glöm inte att det finns många varianter på julgodis som det går utmärkt att dekorera med
och bjuda på. För juryns del är det alltid gott att ha något
att mumsa på när den utför sin kvalificerade och grannlaga
bedömningsuppgift och dessutom kan det löna sig att juryn
blir på extra gott humör.
I mellandagarna avgörs det!
Juryn

Fototävlingen
I förra numret av WSS-nytt utlyste vi en
fototävling med temat ”ljus och vatten”.
Tyvärr har inga bidrag kommit in till
redaktionen. Orsaken till detta kan vara
ett datorhaveri och en ny e-postadress
hos undertecknad. Skulle det vara så
att ni, någon gång under de senaste
veckorna, har skickat ert tävlingsbidrag
till den angivna e-postadressen ber vi
er att skicka ert bidrag igen till följande adress: torsten.
blomgren@gmail.com.
Torsten Blomgren
Bensinansvarig sökes till följebåtarna.
Fyll ditt arbetspliktskonto genom att fylla
bensindunkar!
Kontakta Håkan Stärner
Skansholmssektionen vill framföra ett
stort tack till Richard Nilsson på
Vattenreningsservice för det trevliga
och givande informationsmötet.

Billiga segel

För att möta efterfrågan på billiga segel har vi parallellt med vår ordinarie svenska produktion
börjat importera mycket prisvärda segel från Asien. Du kanske fnyser åt importerade segel?
Gör inte det! 90 % av alla segel som säljs i Sverige tillverkas utomlands! Nästan alla svenska
segelmakare tar hela eller delar av sin produktion från utlandet! Så har du hittat en leverantör
som är billig, utgå från att det handlar om importsegel. Nu erbjuder vi detsamma! Nu kan du
köpa segel från Royal Marine till samma pris som från etablerade svenska lågprissegelmakare.
Flertalet av dem tar sina Segel från China Sail Factory, som bara tillverkar segel till andra
segelmakare. NU gör vi det också. Skillnaden då? Jo, vi designar även importseglen och skapar
den datafil som används vid tillskärningen. Vi är övertygade om att vi vet bättre hur ett Maxi,
Vega eller S-30 segel skall se ut än någon på andra sidan jordklotet.
Så du som är på jakt efter riktigt prisvärda segel, nu behöver du inte gå över ån efter vatten.
Nu finns de att köpa i Västervik.

ROYAL MARINE AB

Tändsticksvägen 8, 593 38 Västervik. Tel. 0490 177 00 eller 177 14. www.royalmarine.se

DIN DÄCK-OCH BILVERKSTAD I VÄSTERVIK
DÄCK FÄLGAR HJULINSTÄLLNING
DÄCKHOTELL BILSERVICE
0490-446 850
WWW.MEBILODACK.SE
WWW.FACEBOOK.COM/MEBILODACK

www.wimmerby.se

