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Telefonnummer
SSS kansli
Klubbhuset, Bångs
Trebohamnen
Hamnpersonal
Hamnpersonal

Sandvikens Segelsällskap
Kansli
Hamngatan 27 811 61 Sandviken
Telefon 026-27 08 73
Öppet för besök måndagar och torsdagar 08.00-14.00
onsdagar 12.00-16.45
Tisdagar och fredagar stängt

Huvudstyrelse
Ordförande:
Vice ordf. och
ledamot hamnsekt:
Kassör:
Ledamot vattenskidsekt:
Ledamot seglingssekt:
Ledamot motorbåtssekt:
Ledamot kanotsekt:
Ledamot Emma sekt:
Ledamot
Ersättare

E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.se
Kansliet handhar allt som rör avgifter, ekonomi
administration, försäljning.
Bokning av M/S Emma och Dolittle.
Fördelning av bryggplatser och uppläggningsplatser.
Beställning av bojlyft / bojiläggning och
kranlyft Stenbryggan / Trebo.
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026-27 08 73
026-29 40 74
026-27 08 76
070-210 05 64
072-226 97 95

Henrik Jakenberg
Kjell Bergström
Jan Nord
Nils Hagström
Johan Wijk
Anders Olsson
Mikael Rosén
Leif Sjökvist
Mats Eriksson
Bo Nilsson
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Information från kansliet
Varje år när vi skickar ut information kommer ett stort antal
i retur på grund av att Du har flyttat utan att meddela vårt
kansli. Nästa gång Du flyttar, kom ihåg oss med att skicka ett
e-mail eller postens adressändringskort. Tack!
För att underlätta kommunikation mellan kansliet, styrelsen,
kommittéer och medlemmar är e-mail ett bra sätt. Vid byte
av båt skall även detta meddelas kansliet och ändras på
respektive bryggplatsavtal.

Var vänlig meddela / uppdatera kansliet din e-mail adress
Fakturering av tjänster
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.
Till de som efter den 31mars har oreglerade avgifter till
SSS kommer påminnelse att utsändas, varvid tillkommer
inkasseringsavgift på 100 kr för varje utsänd påminnelse eller
räkning. Kontanthantering undanbedes.
Om avgiften inte betalas i tid avaktiveras Taggen.
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Förändrade rutiner i kansliet
Under 2014 har vi utsatts för inbrott och inbrottsförsök vid flera tillfällen. Målet
har varit att komma över pengar eller annat av värde i kansliet och i bostadshuset
i Bångs. Eftersom inget av värde finns i några av våra lokaler har inbrottet i första
hand orsakat besvär med uppröjning och resulterat i att åtgärder för att förhindra
nya inbrott vidtagits.
Ett larm och ny ytterdörr har installerats i kansliet..Vi har öppnat ett bankfack för
viktigare handlingar, reservnycklar med mera.
Kontanthantering, som reducerats under årens lopp, kommer nu att helt tas bort.
Alla betalningar till kansliet kommer att ske via faktura och betalkort.
Servicen gentemot medlemmarna kommer att vara oförändrad men genomförda
åtgärder kan innebära att förhandsavisering krävs vid ärenden som uttag av nycklar
etc.
Vi hoppas att vi med dessa åtgärder har reducerat risken för nya inbrott i våra
anläggningar. Vi ber om förståelse från våra medlemmar för genomförda åtgärder.
Dessa åtgärder är för allas vårt bästa

Foto Kennet Lundkvist
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Verksamhetsplan för vattenskidor
Så sitter vi ännu en vinter då det snöar utan för fönstret och drömmer om
sommaren och
skall försöka se framåt och försöka planera en säsong som känns lite
avlägsen just nu.
Men precis som vanligt så försvinner snön och det blir en båtmässa,
gräsmattan blir grön
och båtarna görs i ordning för sjön.
Så fort isen går skall båten och slalombanan i sjön och åkningen köras
igång!
Lördagen den 16/5 har vi en städdag planerad då anläggningen får sig en
uppfräschning.
Renovering av stugan som påbörjades förra säsongen skall färdigställas i
år.
Vi har beslutat att Tisdagar och Torsdagar klockan 18-20 är vikta för dom
som vill komma och prova på vår sport samt andra som inte bestämt sig
om dom vill åka aktivt eller åka för skojs skull.
De aktiva tränar på tider då vädret så tillåter och tider som passar dom.
Lördagen den 5/9 kör vi som vanligt avslutningstävlingen i ”Mellansvenska
cupen”.
Till alla som har vägarna förbi och ser att det är medlemmar på bryggan,
kom gärna in till oss och kanske prova på, prata gamla minnen eller bara se
vad vi är för ena och vad vi håller på med.
Vi ses på sjön i sommar!
Naturligtvis kör ni väl sakta förbi Vedön, utan att dra upp svall som
ställer till det för våra tränande åkare…
Nicko
Ordförande

–4–

PROGRAMBLAD 2015

Verksamhetsplan för kanoter
Grunden i sektionens verksamhet är våra prova på kvällar vilka vi
planerar att fortsätta med under 2015. Utifrån denna verksamhet hoppas
vi kunna rekrytera fler aktiva och ledare.
Behovet av nytt material är stort och vi kommer att förnya delar av
befintligt material samt försöka ordna med bättre och rationellare förvaring.
Ett första steg i denna utveckling togs 2014 då vi bytte iläggsplats med
seglarna. I år hoppas vi kunna fortsätta denna utveckling. Tillsammans
med seglingssektionen har vi tagit fram en konkret utvecklingsplan för
verksamheten vid Bångs som vi kommer att jobba vidare med under året.
Kanotsektionens nationella tävling ”Storsjöpaddeln” börjar hitta
sin form som lokal motionstävling. Preliminärt tävlingsdatum 2015 är
den 29 augusti och vi hoppas kunna öka deltagarantalet genom bättre
marknadsföring av vår fantastiska paddelsjö.
Mikael Rosén, ordförande SSS Kanotsektion

Segelsällskapet 100 år, jubileumsbok

Segelsällskapets jubileumsbok finns till fösäljning på
kansliet. Den är på 183 sidor med hårda pärmar och
har kostar 250 kronor, nu sänkt till 150 kr.
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Vid utskick via post tillkommer portokostnad.
E-mail: kansli@sansvikenssegelsällskap.se
eller telefon till kansliet 026-27 08 73
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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.s. 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 , årsavslutning och prisutdelning
• Lyskvällen kommer att arrangeras som 2014 d.v.s vi samlas vid
Bångs.
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 dom
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 för segling
Jolle- och juniorsegling
Tisdagar maj-juni och augusti-september vid Bångs. Övriga
träningstillfällen annonseras på hemsidan.
Vårstart : se hemsidan
Höststart: se hemsidan
Syfte
Skapa intresse för segelsporten och kappsegling, lära barn / ungdom att
segla och lära ut gott sjömanskap, utveckla barn / ungdom till goda och
entusiastiska seglare som och gärna söker större utmaningar, ansvar och
ledarskap.
Stor upplevelse, stora seglare
SSS ger barn/ungdomar en stor upplevelse där segling och social samvaro
vävs ihop till en rolig och inspirerande aktivitet.
Ansvar, respekt och ödmjukhet är grundläggande värderingar som
genomsyrar vårtsätt att vara.
Kontaktperson: Pär Lundvik 070-6908634
Seglare med funktionshinder
Seglas lika förra året under juni och augusti med anmälan senast dagen
före. Vi seglar med SSS:s s.k. minitolvor som är en kölbåt för en seglare.
För barn / ungdom med funktionshinder finns en Accessjolle med plats för
två, där t.ex. erfaren seglare kan sitta bredvid nybörjare.
Kontaktpersoner/anmälan: Karl-Gösta 070 768 54 92.
Prova segla kölbåt, seglarskola för vuxna
Genomföres efter intresse.
Kontaktperson: Dag 070 517 42 94.

Vimpel 140 kr, klubbnål 100 kr finns på Kansliet.
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Kappsegling
Möte

Start

Sö

10.30

11.00

Olle Fribergs Minne

Stenbryggan

3

Ons

18.00

18.30

Serien

Stenbryggan

7

Sö

10.00

11.00

Västerfjärdsdistansen

10

Ons

18.00

18.30

Serien

Stenbryggan

17

Ons

18.00

18.30

Serien

Stenbryggan

24

Ons

18.00

18.30

Serien

Stenbryggan

Juli

29

Ons

17.00

17.30

Serien

Stenbryggan

Aug

5

Ons

17.00

17.30

Serien

Stenbryggan

12

Ons

17.00

17.30

Serien

Stenbryggan

19

Ons

17.00

17.30

Serien

Stenbryggan

23

Sö

10.00

11.00

Storsjödagen

26

Ons

17.00

17.30

Serien

Stenbryggan

2

Ons

17.00

17.30

Serien

Stenbryggan

6

Sö

10.00

11.00

DM IF

Bångs

13

Sö

10.30

11.00

Höstseglingen

Maj

31

Juni

Sep

Bångs

Bångs

Stenbryggan

Kontaktperson: Kjell 070 313 90 86.
Håll er informerad på Seglingssektionens hemsida för ytterligare uppdateringar.

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!

–8–

PROGRAMBLAD 2015

Verksamhetsplan för Emma
Vi planerar att som vanligt sjösätta Emma i mitten av maj efter sedvanlig vårrust.
Vi planerar även för en mer omfattande uppfräschning/målning och teknisk service
på några punkter. Skeppsapoteket skall förnyas i år enligt regelverket.
Torrsättning planeras till mitten av september.
Emma är disponibel för beställningstrafik undantaget tiderna enligt turlistan.
I skrivandets stund är turlistan för 2015 inte fastställ men kommer att omfatta
veckorna 26 t.o.m. 32. Osäkerhet råder om drift av fäboden.
Förra årets musikturer med Ingemar Dunker föll mycket väl ut och i år är det
planerat för fyra turer i Ingemars regi.
Bussbolagets turer från förra året blev populära och planer finns att de återkommer
i år, dock utanför ordinarie turlista.
Leif Sjökvist
Ordförande Emmasektionen

Sjökort finns att köpa på kansliet
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Vaktböcker finns tillgängliga på kansli för tidsbokning.
Boka tiden själv så ni får den tid som passar och kansliet
slipper skicka en kallelse.
Medlem som ej bokat vakttid tilldelas av kansliet per brev.

Städdagar/Arbetsplikt
Det är allas önskemål att hamnar och anläggningar skall
vara väl underhållna och ge ett trevligt intryck på besökare
och medlemmar.
Städdagar kommer att genomföras i Stenbryggan 11 juni
och Trebo tisdag den 16 juni 17.00 - 20.00.
Arbetsplikt gäller när hamnchef kallar.

Den som har förhinder på tilldelad tid skall själv ordna
ersättare.
Ersättare skall vara lägst 18 år och vara SSS- eller
familjemedlem, ersättare skall skriva under vaktrapporten
med eget namn och vem som han/hon ersätter.
Vaktperioden pågår från 24 / 4 till 18 / 10.
Vakttjänst: maj - augusti mellan kl. 21.00 - 06.00
Under september och oktober anpassas tiden efter mörkrets
inträde.
Vaktbot för utebliven vakttjänst debiteras med 1000 kr och
en ny vakttid.

Uppläggningsplatser för vinterförvaring
Det åligger båtägare att omedelbart efter sjösättning städa
sin vinteruppläggningsplats.
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 vinteruppläggningavgift.
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.
Hastigheter över 3 knop skapar svallvågor som kan
orsaka olyckor och skador på förtöjda båtar.

Trebo
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansliet en vecka i förväg.
I Trebo utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 13 maj
och 9 juni kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter
2015.
Planerade åtgärder för Trebohamnen
1 D-piren färdigställs med pålning, riktning och
överbyggnad.
2 Lagning av vägar efter grävningar och sättningar.
3 Nytt golv i hamnstugan.
4 Förrådsloft och inredning verkstad i båthus 16.
5 Y-bommar till brygga B, C och D.

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.
Vakttjänst
Vakttjänst i våra hamnar bygger på solidaritet ….
VAKTA 1 NATT OCH FÅ 180 VAKTADE NÄTTER
TILLBAKA.
Vakttjänst avser samtliga medlemmar med båtplats, ekplats
eller båthus efter 75 år frivilligt.
Under de år vi haft nattvakt har stölder och skador minskat
radikalt.
För sommaren 2015 gäller följande:

Stenbryggan
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansli en vecka i förväg.
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter
2015.
Planerade åtgärder för Stenbryggan
1 Vintersäkra avlopp i hamnstugan.
2 Åtgärda golvreglar i hamnstugan.
3 Lagning av vägar efter grävningar och sättningar.
4 Emma bryggan åtgärdas.
6Förstärkning av bryggn vid yttre piren.

Max. 3 knop inom hamnområdet
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Sjösättning / upptagning med kran påbörjas måndag 24 april
mellan
kl. 08.00 - 16.00 på vardagar till och med den 12 oktober.
Efter den 13 oktober sker upptagning mot dubbel avgift.
Nedisning på båtar en riskfaktor vid lyft.

SSS fritidskläder
Prova storlekar och beställa kläder gör man på kansliet

T-Shirt Aqua 115 kr
Srl. cl – vuxna

Jacka Soft shell 500 kr
Storl. cl – vuxen

Piké 250 kr
Strl. xs – xxl

Huva Aqua ZIP 325 kr
Strl. cl – vuxna
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Mössa
100 kr

Byxor, svart 250kr
Storl. cl – vuxna
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Hamnsektionen
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Åke Wikström
Allan Hagström
Klas-Göran Kalvik
Pelle Olsson
Sten Åke Wikström
Karl Seiler
Allan Hagström
Kenneth Lundkvist

Hamnchef Trebo +Vaktchef
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
kranansvarig
ledamot
ledamot

Prickningskommitté
Lars Möller
Håkan Hernberg
Åke Wikström
Stefan Qvist

prickn.ansv.
ledamot
ledamot
ledamot

Seglingssektionen
Johan Wijk
Kjell Krantz
Pär Lundvik
KG Naenfeldt
Fredrik Svennberg

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

070 3281623

070 3002100

Kanotsektionen
Mikael Rosén
Catharina Jernberg
Ulla-Britt Jansson
Gunnel Jernberg
Rolf Jernberg
Hans Skoog
Vivi-Ann Karlsson

ordf.
v.ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

070 2124944

Motorbåtssektionen
Anders Olsson
Mats Eriksson
Stefan Qvist
Jörgen Grönkvist
Mikael Lövgren

Ordf.
Sekr.
ledamot
ledamot
ledamot

070 5187248

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

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Emmasektionen
Leif Sjökvist
Mats Aakre
Johan Wiberg
Lars Holmberg
Martin Lindfors

adm.ansvarig 070 3142420
säkerhetsansvarig
tekn. ansvarig
ledamot
ledamot

Bångskommitté
Karl-Gösta Naenfeldt
Dag Lindström
Bert Larsson
Hans Skoog
Lennart Lennholm
Mikael Rosén

ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Valberedning
Kent Eriksson
Ulf Håkansson
Karl-Gösta Naenfeldt

ordf.
ledamot
ledamot

070 512 90 27

070 6365375

Revisorer
Ulf Sparring
Leif Nordström
Revisorersättare
Inge Ericsson
Bengt Larsson
Repr. i Sandviken Bingo
Mats Eriksson
Hemsideansvarig
Bert Larsson
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Illustratör Andreas Frank

Profilen 2015
Åke Wickström
Årets profil Åke Wickström har varit medlem i SSS sedan 1995. Invald i hamnsektionen
2003 och ledamot av prickningsgruppen 2014.
Wicke är hamnsektionens klippa och sedan många år vår mesta (bästa) kranförare.
Han ställer alltid upp när det behövs båtlyft, arbete med våra anläggningar, stöttnig till
hamnpersonalen och hjälp till med prickningen.
Wicke har efter lång och trogen tjänst på Sandvik en yrkeskompetens som kranförare
och byggare vilken kommer föreningen väl till gagn.
Han är genom sitt engagemang, goda kamratskap en omtyckt och respekterad tillgång
för vår ideella förening 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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