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Höstseglingen med bl.a. familjen Johan Wijk
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Sandvikens Segelsällskap

Telefonnummer

Kansli
Hamngatan 27, 811 61 Sandviken

SSS kansli 026-27 08 73
Hamnpersonal 070-210 05 64
Hamnpersonal 072-226 97 95

Telefon 026-27 08 73

Huvudstyrelse

Öppettider

Henrik Jakenberg ordförande
Kjell Bergström vice ordf. och ledamot hamnsektionen
Jan Nord kassör
Johan Wijk ledamot seglingssektionen
Nils Hagström ledamot vattenskidsektionen
Rolf Jernberg ledamot kanotsektionen
Anders Olsson ledamot motorbåtssektionen
Jonas Åström ledamot Emma sektionen
Mats Eriksson ledamot hamnsektionen
Marcus Hedenstedt ersättare
Åke Berg ersättare

måndag och tisdag 09.00 – 12.00, onsdag 13.00- 16.00
E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.se
Kansliet handhar följande:
• Debitering avgifter, ekonomi, administration och
försäljning.
• Bokning av M/S Emma och Dolittle.
• Fördelning av bryggplatser och uppläggningsplatser.
• Beställning av bojlyft och bojiläggning samt kranlyft
i Stenbryggan och Trebo
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Information från kansliet
Meddela kansliet din e-mailadress. !!!!
På grund av oriktiga och saknade e-mailadresser tvingas vi att använda
brevutskick via posten när vi skall nå alla medlemmar. I dag når vi mindre
än hälften av våra medlemmar via e-mail. Vi tvingas därför att fortfarande
använda utskick med postbefordrade brev för att nå alla. Detta är mycket
tidskrävande och innebär onödiga kostnader.
Med utskick via e-mail kan vi nå alla snabbare och enklare och till lägre
kostnad.
Vi skulle också lättare och snabbare kunna nå ut med information till våra
medlemmar oftare än vad som är fallet i dag.
– Om du ändrar din adress måste du meddela kansliet!
Detta gäller såväl gatuadress som e-mailadress annars tappar vi bort dig!
– Meddela kansliet byte av båt.
Vi vill att hamnen utnyttjas på bästa sätt för alla. Om varje båtplats används
på bästa sätt kan vi få in flera båtar vid bryggorna.

Var vänlig meddela / uppdatera kansliet din e-mail adress
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Information om nya betalningsrutiner
Alla tjänster som medlem utnyttjar under säsongen kommer att tillsammans med eventuella sjö- och
upptagningskostnader faktureras löpande, tex traktorkörning, utnyttjande av Doo-Little.
Utebliven vakttjänst faktureras snarast efter det datum vakttjänsten skulle ha ägt rum.
Vi inför nu nya betalningsrutiner som underlättar kontrollen av inkomna betalningar. Fakturorna eller
betalningsavier från Segelsällskapet kommer från och med nu att innehålla ett OCR-nummer.
Detta nummer måste alltid anges vid betalning tillsammans med angivet belopp. Det unika OCRnumret är kopplat till ett unikt dokument och en unik medlem. Vi kan på detta sätt enkelt se vilka
medlemmar som betalat och vilka som ej betalat.
Vid betalning till bank enligt den rutin där man skickar in sina underlag är det viktigt att fylla i OCRnummer åtföljt av beloppet på medföljande talong.
Saknas OCR-nummer går betalningen inte att spåra och du kommer att erhålla en betalningspåminnelse.
Betalning av medlemsfaktura efter 15 maj innebär att ”tagg” spärras och tillträde till hamnarna med bil
spärras. Vid betalning som inkommer till Segelsällskapet senast 30 juni kan din ”tagg” aktiveras igen.

Foto Kennet Lundkvist
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Verksamhetsplan för vattenskidor
Snart är våren här och då är det dags att kavla upp ärmarna och börja jobba.
Så fort isen går så skall båten och banor i sjön. Båten ska först gås igenom i vanlig
ordning men det är ingen större grej, vi har rutiner för det. Slalombanan ska också
läggas i men även det är numer en ganska enkel operation det också tack vare
kabelbanan. Bara klicka i karbinhakar. Vi har fått hem nya bojar till slalombanan
som ska ersätta de gamla uttjänta.
Då vi i år inte planerar några större renoveringar på anläggningen förutom lite
småfix som att rödfärga torpet. Vi kommer att schemalägga två träningskvällar,
tisdagar och torsdagar, kl 18-20 då det finns båtförare/ instruktör på bryggan för
dem som vill prova på. Givetvis så går det att åka på andra tider också, men då får
man organisera båtförare etc. själva. I sig inget större problem.
Den 14/11-2017 är det 50 år sedan sektionen bildades vid Sandvikens
Segelsällskaps styrelsesammanträde på Seljansborg.
Vi kommer att uppmärksamma detta med en familjedag på Vedön. Lördagen den
29/7 kl 11 träffas vi på Vedön för att prata minnen åka vattenskidor med barn o
barnbarn. För oss som var med från början räcker det med att prata minnen. Vi
startar grillen lägger på några hamburgare. Emma kommer att gå ut till holmen för
dem som inte har någon båt. Mer information om dagen kommer under våren.
Förhoppningsvis så kommer marknaden för företagsbesök att bli lite mera
tillgänglig för oss igen. Vi har ett väl fungerande koncept men då företagen håller
i slantarna så blir det inte så många som utnyttjar det vi kan erbjuda. Som sagt, vi
hoppas på en öppning där då det är den bästa möjligheten för oss att få lite intäkter
till verksamheten. Dessutom så ger det ju lite reklam för sporten och SSS.
Vi behöver alla hjälpas åt att få några nya åkare det börjar bli lite tunt i leden.
Vi planerar att som vanligt anordna avslutningstävlingen i Mellansvenska cupen
lördagen den 2/9. I skrivande stund är inte tävlingskalendern för nästa år färdig
men vi hoppas vi får det datum vi har ansökt om. Vi vädjar redan nu om att båtar
som avser att passera Vedön nämnda lördag att ta det lugnt och att inte dra upp
några svallvågor.
Avslutningsvis så hälsar vi alla intresserade av vattenskidor välkomna upp på
holmen samt att vi hoppas på en riktigt fin sommar så att Storsjön får en ärlig chans
att visa sig från sin bästa sida.
Nils Hagström
Ordförande Vattenskidsektionen
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Verksamhetsplan för kanoter
Vi kommer att ett möte längre fram på vårkanten då vi planerar för sommarens
aktiviteter beroende på hur många ledare / instruktörer det visar sig att vi har.
Ambitionen är att fortsätta med prova-på tillfällena. Förhoppningsvis får vi någon
vuxen som är intresserad att satsa mot tävlingsverksamhet.
Är någon intresserad av att bedriva kanotskola en vecka under sommar finns
det även lite pengar avsatta för det. Vi har ett brett utbud av kajaker och tänker
förnya våra flytvästar och paddlar till sommaren. Detta samt att vi har tillgång till
Bångs som klubblokal med omklädning och duschmöjligheter gör att det finns alla
förutsättningar att bedriva kajakverksamhet.
Under 2017 planerar våra två tävlingsaktiva kanotister att delta i tävlingar i minst
samma omfattning som 2016.
Rutin finns för att arrangera Storsjöpaddeln - ett motionslopp på 5 km och 10 km
som har start och mål vid Sörtutt. Visionen är att vi gör ett nytt försök att få minst
20 föranmälda för att köra loppet under ”lyskvällen” 2017.

Catharina Jernberg Vikholm
Ordförande Kanotsektionen

Sjökort finns att köpa på kansliet.
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Verksamhetsplan för motorbåtar
Vi i motorbåtssektion ser en ny trevlig sommar framför oss. Vi hoppas på ytterligare en
fin sommar och att vi får lika fint väder som förra årets säsong.
Vi jobbar på med ungefär samma program som vi gjort de senaste åren. Med aktiviteter
som bl.a. genomförs tillsammans med Forsbacka Motorbåtsklubb och med Lyskvällen
som den stora höjdpunkten. Med det hoppas vi att flera båtar vill delta i aktiviteterna
och alla skall känna sig välkomna oavsett vilken båt man har. Sommarens program
presenteras nedan observera att vi inte har satt datum för de olika aktiviteterna det
kommer delges via hemsidan och i hamnarna.
• Orienteringstävling / samling Dalkulla.
• Båtbingo, start vid Bångs med målgång på Dalkulla.
• Tipsrunda, samling Dalkulla.
• Distanstävling, säsongsavslutning och prisutdelning .
• Lyskvällen kommer att arrangeras som 2016 d.v.s vi samlas vid Bångs.
Det förs även diskussioner med Emma gruppen om en utökning av uppdrag med henne,
Ett test kommer göras med torsdagsutflykter till Gösholmen en dag / veckan under
juli månad där det kommer säljas ärtsoppa och ostsmörgås, (kommer separat annons i
hamnar och på hemsidan)
Lyskväll grillar kommer att tändas för medhavd mat och efter maten kommer vi att
samlas på vattnet utanför Bångs till eskaderformation (båtkaravan) med Emma i
spets. Vi kommer som vanligt åka en förutbestämd slinga som kommer bestämmas av
kaptenen på Emma. Turen skall läggas på ett sätt så att så många som möjligt får ta del
av denna fantastiska syn när alla båtar åker runt i vår vackra sjö.
Vi har under de år som vi kört Lyskväll haft en fin upplevelse med över 100 båtar i
karavanen samt mycket folk på Emma. Målet vi sätter upp för årets lyskväll är att vi
skall överträffa de tidigare lyskvällarna vi haft. Så ALLA som har en båt med lanternor
är välkomna. Separat program för detta kommer att publiceras på hemsidan och i våra
hamnar.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Motorbåtssektionen
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Verksamhetsplan segling
Kappsegling
Maj
Juni

Juli

28
31
7
11
14
21
28

sön
ons
ons
sön
ons
ons
ons

5 ons

Augusti

2
9
16
18
20
23
30

September

3 sön
6 ons
10 sön

ons
ons
ons
fre
sön
ons
ons

12.30
18.00
18.00
10.00
18.00
18.00
18.00

13.00
18.30
18.30
11.001
18.30
18.30
18.30

17.00 17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
10.00
17.00
17.00

17.30
17.30
17.30
17.00
11.00
17.30
17.30

10.00 11.00
17.00 17.30
12.30 13.00

Olle Fribergs minne
Serien
Serien
Västerfjärds distansen
Serien
Serien
Serien
Serien
Serien
Serien
Serien
Serien
Serien
Kräftköret
Storsjödagen
Serien
Serien

Stenbryggan
Bångs
Bångs
Bångs
Bångs
Bångs
Bångs

DM IF
Serien
Höstseglingen

Bångs
Bångs
Bångs

Bångs
Bångs
Bångs
Bångs
Bångs
Bångs
Bångs
Bångs

Kontaktperson, kölbåt: Kjell 070 313 90 86.
Kontakperson, jolle: Pär 070 690 86 34
Kontaktperson, övrigt: Johan 070 300 21 00

Seglare med funktionshinder
Lika tidigare seglar vi tisdagar under juni och augusti på tid enligt överenskommelse senast dagen före.
Vi seglar med SSS:s s.k. minitolvor som är en kölbåt med plats för en seglare. För barn/ungdom med
funktionshinder finns en Accessjolle med plats för två, där t.ex. erfaren seglare kan sitta jämte nybörjare.
Lift att komma i och ur finns på bryggan.
Ta gärna med flytväst och regnkläder.
Kontaktpersoner/anmälan: Karl-Gösta 070-768 54 92 eller Jan 070-203 11 12.
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Broöppning vid Bångs
Från den 15 - 31 maj öppnas bron klockan 9 - 20 fredagar till söndagar
samt helgdag och dag före helgdag.
Den 1 juni - 30 september klockan 8 och till så länge dagsljuset medger TVövervakning, sker broöppning alla dagar.
När broöppning önskas kontaktas vakten via telefon 026-26 40 00 med begäran
om broöppning. Tala då även om från vilket håll du kommer. Invänta sedan grön
signal innan passage. Detta gäller även andra båtar som vill passera bron, alltså då
vit lampa blinkar tillsammans med den röda råder passerförbud!

Foto Kenneth Lundkvist
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Verksamhetsplan för Emma
Sjösättning planeras som vanligt till mitten av maj. Livflottarna skall skickas iväg
för den årliga servicen med ompackning.
Emma kommer att vårrustas med målning, teknisk service samt några förbättringar.
Turlistan planeras bli den samma som 2016 vilket blir direkt efter midsommar,
vecka 26 t.o.m. 32. Turer kan betalas med kort.
Ingemar Dunkers arrangemang, Emma the Rocker, planeras även för 2017 och vi
hoppas kunna göra avtal med bussresor som tidigare år.
Vi ser fram mot en vacker sommar med fina turer på vår vackra pärla Storsjön.
Leif Sjökvist

Vimpel 140 kr, klubbnål 100 kr finns på Kansliet.
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Arbetsplikt
Det är allas önskemål att hamnar och anläggningar skall
vara väl underhållna och ge ett trevligt intryck på besökare
och medlemmar.
Arbetsplikt gäller när hamnchef kallar.
Uppläggningsplatser för vinterförvaring
Det åligger båtägare att omedelbart efter sjösättning städa
sin vinteruppläggningsplats.
Båttransportvagn i hamnar som saknar namn och
telefonnummer på ägare och stått uppställda längre tid
kommer efter uppsatt skriftlig information att skrotas.
Pallningsmaterial som saknar märkning med ägares
namn och telefonnummer kommer att forslas bort.
Avfallshantering
Alla Hushållssopor skall efter ankomst till hamn kastas i
avsedd sopcontainer. Annat avfall såsom glas, batterier,
färg och lösningsmedelskall lämnas på avsedd plats inom
miljöstationen i hamn.
Övrigt avfall skall källsorteras och lämnas till närmaste
avfallsanläggning av respektive medlem.
Latrin skall lämnas i därför avsett skåp, endast av
Gästrikeåtervinnare tillhandahållet latrinkärl får användas,
andra behållare tömmes ej. Fungerar inte detta kan
latrintömmning i hamnarna att upphöra

Planerade åtgärder för Trebo
1 Y-bommar till C bryggan samt några på B bryggan.
2 Röjning och planering av trailerparkering.
3 Ordningsställande av fler strandplatser.
4 Förrådsloft och inredning av verkstad i båthus 16.
5 Lagning av vägar efter grävningar och sättningar.
Stenbryggan
Planerade åtgärder för Stenbryggan
1 Förstärkning av bryggan vid yttre piren.
2 Lagning och skarvning av förtöjningspålar.
3 Ordningställande av fler strandplatser.
4 Målning av hamnstugan.
5 Lagning av vägar efter grävningar och sättningar.

Max. 3 knop inom hamnarna
Hastigheter över 3 knop skapar svallvågor som
kan orsaka olyckor och skador på förtöjda båtar.

Båttransportvagn och pallningsmaterial på
vinterförvaringsplats som fr.o.m 16 juni används
till sommarparkering skall flyttas av användaren
till anvisad plats. För tom trailer som vintertid står
uppställd i hamnen skall betalas vinteruppläggningsavgift.

Trebo
Bojlyft / bojiläggning bokas genom kansliet en vecka i
förväg.
I Trebo utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 24 maj
och 13 juni kl 9 - 15.
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS
avgifter 2017.

Planerade åtgärder för Trebohamnen

Foto Kenneth Lundkvist
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Vakttjänst
Vakttjänst i våra hamnar bygger på solidaritet ….
VAKTA 1 NATT OCH FÅ 180 VAKTADE NÄTTER
TILLBAKA.

För sommaren 2017 gäller följande:

Vakttjänst avser samtliga medlemmar med båtplats, ekplats
eller båthus, efter 75 år frivilligt.

Vaktböcker finns tillgängliga på kansli för tidsbokning.
Boka tiden själv på kansliet, ej via mail eller telefon, så får
ni en tid som passar er.

Under de år vi haft nattvakt har stölder och skador minskat
radikalt.

Tid bokas före den 30 juni så slipper vi skicka en kallelse.

Ersättare skall vara lägst 18 år och vara SSS- eller
familjemedlem, ersättare skall skriva under vaktrapporten
med eget namn och vem som den ersätter.
Vaktperioden pågår från 24 april till slutet av oktober.
Vakttjänst: maj - augusti mellan kl. 21.00 - 06.00
Under september och oktober anpassas tiden efter mörkrets
inträde.

Medlem som ej bokat vakttid tilldelas av kansliet per brev.
Den som har förhinder på tilldelad tid skall själv ordna
ersättare.

Vaktbot för utebliven vakttjänst debiteras med 1000 kr och
en ny vakttid.

Foto Kenneth Lundkvist

Sjösättning med kran sker torsdagar 8 - 17 och fredagar 13 - 15.
Påbörjas 20 april till och med den 20 oktober därefter sker upptagning mot dubbel avgift.
Nedisning på båt en riskfaktor vid lyft..
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SSS fritidskläder
Prova storlekar och beställa kläder gör man på kansliet

T-Shirt Aqua 115:Srl. cl – vuxna

Jacka Soft shell 575:Storl. cl – vuxen

Piké 320:Strl. xs – xxl

Huva Aqua ZIP 385:Strl. cl – vuxna
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Mössa
100:-

Byxor, svart 300:Storl. cl – vuxna
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Hamnsektionen
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Åke Wikström
Klas-Göran Kalvik
Åke Berg
Kenneth Lundkvist

Ordf. (hamnchef Trebo +vaktchef )
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot (hamnchef Stenbryggan)
ledamot

Vattenskidsektionen
Nils Hagström
Jimmie Westlund
Peter Jackson
Fredrik Stake
Oscar Frisendahl
Peter Nava

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Prickningskommitté
Lars Möller
Håkan Hernberg
Åke Wikström
Marcus Elg

prickn.ansv.
ledamot
ledamot
ledamot

070 3281623

Emmasektionen
Jonas Åström
Mats Aakre
Johan Wiberg
Martin Lindfors

adm.ansvarig
säkerhetsansvarig
tekn. ansvarig
marknadsansvarig

Seglingssektionen
Johan Wijk
Kjell Krantz
Pär Lundvik
KG Naenfeldt
Fredrik Svennberg

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

070 3002100

Kanotsektionen
Catharina Jernberg Vikholm ordf.
Ulla-Britt Jansson
ledamot
Gunnel Jernberg
ledamot
Rolf Jernberg
ledamot
Hans Skoog
ledamot
Vivi-Ann Karlsson
ledamot
Arne Andersson
ledamot
Motorbåtssektionen
Anders Olsson
Mats Eriksson
Stefan Qvist
Jörgen Grönkvist

Ordf.
Sekr.
ledamot
ledamot

070 3863845

070 5187248

Bångskommitté
Karl-Gösta Naenfeldt
ordf.
Dag Lindström
ledamot
Bert Larsson
ledamot
Hans Skoog
ledamot
Catharina Jernberg Vikholm ledamot
Valberedning
Kent Eriksson
Åke Johansson
Karl-Gösta Naenfeldt

070 512 90 27

070 7685492

ordf.
ledamot
ledamot

Revisorer
Ulf Sparring
Bengt Larsson
Göran Cronwall
Inge Ericsson

Repr. i Sandviken Bingo
Mats Eriksson
Webbmaster
Bert Larsson
Marcus Hedenstedt
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070 6688802
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Illustratör Andreas Frank

Profilen 2017
Clas-Göran Kalvik
Årets profil Clas-Göran Kalvik är sedan år 2001 ledamot i SSS-hamnsektion.
Clas-Göran är en stor ideell tillgång för hamnsektionen och ställer alltid
upp när vi behöver någon insats.
Clas-Göran har efter lång och trogen tjänst på Sandvikens kommun en
yrkeserfarenhet som maskinförare m.m. och ett kontaktnät vilket föreningen
haft stor nytta av.
Clas-Göran är genom sitt hjälpsamma engagemang en tillgång för SSS
och en respekterad god kamrat.
Hans stora intresse är fisketurerna på Storsjön sommar som vinter och
framförallt gösfisket på våren/hösten.
Vi tackar för dina stora insatser inom SSS och ser med tillförsikt fram
emot ett fortsatt gott och långt samarbete.
KB
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