GLIMTEN våren 2010

När jag skriver detta i slutet av februari är det full vinter men om någon månad börjar
det åter bli dags att påbörja vårrustningen av våra båtar. Kanske dröjer det en bra
bit in på vårkanten innan isen har brutit upp och vi kan sjösatta och segla ut till
skärgården igen.
Vilka blir de stora frågorna för BSS under de närmast kommande åren där vi måste
engagera oss?
Vi väntar fortfarande på information från Norrköpings kommun om förslag till
detaljplan för Lindöhamnen. Läs mer om detta på Fastighetssektionens Glimten-blad.
Andra frågor som kan beröra oss är Transportstyrelsens utredningsförslag till tömning
av toalettavfall för fritidsbåtar. Det berör oss som enskild båtägare men också som
förening. Vi följer utvecklingen och kommer kontinuerligt att lämna information på
vår hemsida.
Utredningsförslaget om skärpta regler för inkomstskatt för ideella föreningar och
förslaget om införande av moms på föreningarnas intäkter kommer med stor
sannolikhet att genomföras vilket får påverkan på vår ekonomi och ett merarbete
med administration. För att hantera redovisningen av skatter på det sätt som
lagstiftningen kräver måste vi utbilda oss. Detta kommer att ske genom central
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utbildning som skatteverket genomför till hösten. Förutom huvudstyrelsen kommer
samtliga funktionärer i sällskapet som har eller som kommer att få ett ansvar för
ekonomi och skatteredovisning att kallas till utbildningen. Från styrelsens sida kommer
vi att bevaka och följa upp kommande regeringsbeslut för att se hur vi inom ramen
för skattelagstiftningen kan minimera ökade omkostnader och därmed också de
avgifter som vi tar ut av medlemmarna.
Förutom eventuella investeringar som kan bli en följd av upprustning av
Lindöhamnen finns det också behov och önskemål om nya investeringar inom några
av våra andra verksamhetsområden. Beslut om sådan är dock inte aktuella förrän vi
har tillgång till alla fakta, myndighetsbeslut, tekniska underlag, ekonomiska
förutsättningar, etc. och kan bedöma helheten samt prioritera behoven för hela
sällskapet verksamhet.
Förankringen hos medlemmarna inför eventuella beslut är angeläget och jag
hoppas att Du kommer till sällskapets vår- och höstmöten och ger din åsikt tillkänna.

Med vänlig hälsning
Börje Svensson
Ordförande
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Fastighetssektionen

Kommunens planer för utveckling av området runt hamnen i Lindö står kvar men rent
praktiskt har inte mycket skett det senaste halvåret. Vi följer utvecklingen och har en dialog
med grannklubbarna. Dock har vi ingen anledning att försöka forcera ärendet.
Med anledning av den osäkra framtiden i Lindö fortsätter underhållet av byggnaderna
fortsätter att hållas på låg nivå.
Den nyröjda båthallen (f d båtbyggnadslokalen) har blivit ett bra utrymme för huvudsakligen
Juniorsektionens verksamhet. Även om alla maskiner är avyttrade är förstås båtpysslare
välkomna att hyra plats. I mån av utrymme kommer vi också att hyra ut för båtförvaring under
vinterhalvåret.
Uthyrningen av klubblokalen ser fortsatt god ut. Vi ser nu över hur bokningsrutinen eventuellt
kan förenklas så att arbetet med detta inte ska kräva så mycket tid.
Trädgårdsskötseln (i praktiken gräsklippning) kommer under den här sommaren att
ombesörjas av Juniorsektionen.
Tidigare har vi efterlyst frivilliga utan att få napp. Skam den som ger sig:
- Kassör. För närvarande sköter undertecknad även den sysslan men det vore bra om någon
kunde ta över.
- Hustomte. Hålla koll på byggnader och inventarier så att främst klubblokalen är i
uthyrningsbart skick. Vidarebefordra inkommande post.
Kontakta mig om du vill veta litet mer om vad det innebär.

Claes Rehnvall
0709-468 400
claes.rehnvall@telia.com.
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Snedskärsektionen
En vår-Glimt från Snedskärssektionen ska inledas med en reflektion över vädret, så även
denna gång och idag har det här årtusendets och säkert de 25 senaste årens mesta vinter
åtminstone tagit en paus; + 1,9 gr C i skrivande stund. Rapporter från Snedskär låter annars
meddela att bojarna på Y-bommarna inte syns ovan is och snö.
Trots det så tror jag på att det kommer en vår, precis som vanligt, och att vi har kommit ut till
Snedskär i början av maj, åtminstone till arbetsdagarna som kommer att infalla under de tre
första helgerna i månaden.
Styrelsen konstituerade sig vid sitt höstmöte så att Leif är vice ordförande. I den rollen
kommer han att vara ”tjänsteförrättande” under en större del av sommaren, eftersom jag och
Inga planerar en litet längre segling än i fjol.
För att kunna hålla igång midsommarfirandet på Snedskär på en sedvanligt hög nivå efterlyser
vi någon eller några som kan ta på sig att vara sammanhållande för den aktiviteten. Malin,
Leif och jag själv tar gärna emot sådana erbjudanden!
Vad vore en bulletin i Snedskärssammanhang om den inte innehöll litet ”skitsnack”? För att
följa utvecklingen politiskt och tekniskt inom områdena toa och vatten leder Wille Meinhardt
en grupp med Mats Johansson och Lotta Lanne som medlemmar. Detta för att vi ska vara
beredda på och förberedda inför de beslut som kan komma att behöva fattas i dessa frågor.
Gruppen skall däremot inte utarbeta förslag till lösningar.
Avslutningsvis, jag hoppas innerligt att is- och snösmältning sker så att vi kan komma igång
med vårarbetet med våra båtar så snart som möjligt och att sjösättningarna kan ske som
planerat. Då ses vi på Snedskär i början av maj!

Bästa seglarhälsningar och Lev väl!

Egil Cederborg

4

Varvsektionen
Båtsäsongen kändes långt borta när jag var ute och tittade till båten på Herstaberg
häromdagen. Minus 15 grader och en halv meter snö att pulsa i för att komma fram till båten.
Det blir rätt ordentliga tyngder på de båtar och båthus som inte har sådan lutning på täckning
och tak att snön åker av. Med något undantag ser det dock vid en ytlig granskning ut som om
båtarna klarat snön bra.
Idag skiner solen, temperaturen har stigit och det är snart båtmässa. Sommaren känns genast
mycket närmare även om det fortfarande är lika mycket snö kvar. Om en månad är det dags
att trotsa ev kvarvarande snö och börja med att rusta båten för härliga seglatser i sommar.
Vi kommer att ordna sjösättning på motsvarande sätt som tidigare år med hjälp av
slamkryparen. Preliminärt blir det tisdagar kl 14 from 27 april till 25 maj samt lördagen 15
maj kl 8. Kallelse sänds ut till i månadsskiftet mars-april till er som har plats via BSS.
Vattnet på Herstaberg släpps på när det bedöms möjligt vädermässigt med tanke på risken för
frysskador. I höstas kompletterade vi ledningarna ovan mark för att ha vattenanslutning
rimligt nära alla båtar. Antalet båtar har ökat de senaste åren och därmed har behovet av
markyta ökat. I vår kommer vi att fortsätta med viss uppgradering av systemet.
Miljön är med all rätt i fokus och så också för oss som båtägare. Försök använda produkter
som ger så lite negativ påverkan på miljön som möjligt och se till att miljöfarligt avfall
hamnar där det hör hemma och inte i sopsäckar eller i marken.
Du som önskar plats på Herstaberg via BSS till nästa vintersäsong får mycket gärna kontakta
mig redan nu. Det underlättar mycket för planering av platser jämfört med om jag får in
önskemålet strax innan upptagningarna. Vi kan ta emot båtar upp till 40 fot, för långsmala
båtar dock något längre.
För D-bryggan i Lindö har vi fn en viss kö när det gäller säsongsplatser. Alla som hade
säsongsplats 2009 får inom kort erbjudande om plats även 2010 tillsammans med
inbetalningskort på 700:- Du som inte hade säsongsplats förra året men som önskar sådan i år
kan anmäla intresse till mig per telefon 070-724 79 02 eller via e-post daniel.olena@telia.com
så sätter jag upp dig på kölistan. Det brukar alltid bli några återbud varje år men jag kan inte
lova säsongsplats. Korttidsplats 1-2 veckor brukar jag alltid kunna ordna genom
tillmötesgående från ordinarie platsinnehavare. Även här måste vi säga nej till riktigt stora
båtar, dels pga det begränsade vattendjupet som gör det till en chansning att gå in vid
lågvatten om man sticker mer än ca 1.80 m men också pga förtöjningsanordningarna.
Kontakta mig gärna per telefon eller e-post enligt ovan om du undrar om något kring
sektionens verksamhet.
Daniel Johansson, ordf
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Juniorglimten våren 2010

Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar !
Det ni ser på bilden är en Moth i bärplansläge med Isak som håller utkik medan pappa Peder
styr – häftigt !
I år har vintern varit extra lång och med mer snö än i mannaminne, så det är lite svårt att tänka
sig att det snart är dags för segling igen, men det är det, det lovar jag. Vinter-OS är snart slut,
och Sverige har tagit många medaljer, nu hoppas vi att det blir en bra avslutning på herrarnas
femmil.
I sommar kommer våra elitsatsande seglare Nils, Alex, Hanna och Arveforsarna att prestera
fina resultat nationellt och internationellt, det är jag övertygad om. Vi har även ett nytt gäng
som kommer starkt på optimistjollesidan med Hugo i spetsen.
Det ser också ut som vi får igång ett Lasergäng av varierande åldrar till våren, mammor,
pappor och juniorer. OS 2012 är kanske för tidigt att hoppas på, men vad säger ni om 2016 i
Rio?
Avslutningsträffen för 2009 samlade inte så många deltagare, seglare och föräldrar höll sig
hemma för att kurera sig och inte smitta kompisarna med influensan.
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Det blev i alla fall som vanligt en ceremonin då klubbmästare och torsdagsseglingsvinnare
fick ta emot sina vandringspriser. Klubbmästare i Optimistjolle blev Hugo Lind, i E-jolle hade
vi ingen tävlande på KM 2009. Torsdagsmästare i E-jolle blev Alexander Nuija och bästa
torsdagsoptimist blev Hugo Lind.
Vi delade också ut priset till årets ”uppstickare”, som blev Oskar Haapaniemi och årets
flitpris, detta gick till Per Blomqvist för flitigt tränande och framåtanda. Förra årets
nyinstiftade pris till årets talang gick i år till Anton Haapaniemi. Nytt för 2009 var ett
specialpris – årets come back, som gick till Emil Klinga för övertygande insatser i Laser.
Vi har arbetat vidare som Ungdomsvänlig Klubb, och fått bidrag från Svenska
seglarförbundet till ytterligare en C 55:a, så nu kan vi arrangera matchracing, erbjuda
företagsseglingar och segling för medlemmar som inte har egna båtar.
Till våren planerar vi också att köra tjej- (och kanske kill-) seglingar, där vi tacksamt har tagit
emot ett erbjudande från Anna Hamström att ställa upp som ledare och instruktör.
Vi jobbar vidare med att söka bidrag och bearbeta sponsorer för att kunna höja kvaliteten på
våra arrangemang. Alla i klubben som vill sponsra eller har sponsortips är välkomna till
Pelle med förslag!
Östergötlands Distriktsseglareförbund uppmuntrade en av våra juniorer med stipendium för
goda insatser även för 2009, denna gång var det Hanna Klinga som fick pris för goda resultat i
sin E-jolle med en seger på JSM, och en sjätteplats på VM.
Vårsäsongen börjar med ett möte för ”aktiva föräldrar” som vi ännu inte har satt ett datum för,
kommer på hemsidan inom kort!
Alla som känner sig manade att hjälpa till med ungdomsverksamheten är hjärtligt välkomna.
Vi behöver fler som kan vara med, det är inget krav att du har egna barn som seglar, du
kanske är en glad pensionär som vill dela med dig av dina erfarenheter och hjälpa till – vi är
tacksamma för alla som vill ställa upp.
Uppstartsmöte för juniorerna blir torsdagen den 15:e april, kl.19.00 i klubblokalen. Då
informerar vi om säsongens program och vi hoppas att alla som var med förra säsongen
kommer och tar med sig syskon, kusiner och kompisar….
Torsdagsseglingarna börjar den 6/5, sedan kör vi varje torsdag fram till och med den 3/6.
Efterskolanseglingen – dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, och pågår
från och med lördagen den 12/6 till och med torsdagen den 24/6. Vi återkommer med en mer
detaljerad planering för Efterskolan, se hemsidan.
Snedskärslägret. I augusti 2009 ordnade några föräldrar ett läger på Snedskär som blev
mycket lyckat, vi hoppas att detta kan bli av i år igen!
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Ostcupen börjar i år i Motala helgen den 8-9/5, träning på lördagen och tävling söndag !
Nästa Ostcup är hemma i Lindö helgen 22-23/5. Sedan följer Arkösund 15/8, Motala 18-19/9,
inklusive DM, och så avslutning i Linköping 25 -26/9.
KM – kommer vi att köra i år också, vi återkommer med tid för detta.
Komplett tävlingsprogram hittar ni på hemsidan.
Som tidigare vill jag slå ett extra slag för Ostcupen, det är en trevlig lokal tävling, där vi
träffar mycket kompisar och har kul – kom med, det är bara roligt att tävla, och träningarna
dagen innan tillsammans med seglare från andra östgötaklubbar och bra tränare ger mycket
till alla seglare.
Vi ordnar samtransporter, så du kan vara med även om familjen inte har tid att skjutsa !
Vi har fortfarande ett antal av våra fina luvtröjor kvar, de säljs till juniorer till det
subventionerade priset av 100 kr. Du kanske har slitit ut din gamla och behöver en ny ?
Tröjorna finns också i seniorstorlek ! Kontakta Pelle om du är intresserad.
Team Östergötland, fortsätter satsningen under säsongen 2010 på träning och kappsegling
på lite högre nivå. I Team Östergötland ingår ett gäng seglare som satsar på tävlingar på
Sverigenivå, det betyder regionkval och rikskval för Optimistjollar, Elitserieseglingar för Ejollar, GP för Laser samt nationella och internationella mästerskap som till exempel JSM,
JNoM, EM och VM.
JSM går i år i Saltsöbaden veckan före midsommar (17-29/6), Open Week och VM för EJollar går i Arkösund 18-31/7 !!
Se Inbjudan till Team Östergötland på vår hemsida.
ÖDSF arrangerar även i år regelkurs, vi har dock ingen ”specialare” för juniorer i år, se
inbjudan utskickad av P-O Rudenäs. Kursen hålls den 13-14/3 i NSK´s lokaler, och BrSS står
för kursavgiften.
På hemsidan kommer mera information att finnas om möten, torsdagsseglingar, Ostcupar,
Team Östergötland m.m. – titta in på www.bss.st, välj ”sektioner” och ”juniorsektionen”. Här
kommer vi också att publicera resultat från tävlingar, reportage och många bilder från
säsongens evenemang.
Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2010 !
Med seglarhälsningar
Pelle
Ordförande juniorsektionen
011-18 23 49, 070-591 14 10
per.klinga@telia.com per.klinga@poyry.com
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