GLIMTEN våren 2008

Våren står för dörren. Båtmässorna har dragit igång och snart är det dags att sjösatta
våra båtar. Alla hoppas vi att årets säsong ska bjuda på fint väder med sol och sköna
vindar. Miljöfrågorna har alltmer kommit i fokus och även om segling kan betraktas
miljövänligt kan vi säkert bidra till att ytterligare hålla naturen ren och att inte skräpa
ner under våra seglatser. Myndigheterna har också börjat inventera
varvsanläggningarna och ställer krav på spolplattor som ska fånga upp avfallet när vi
spolar båtbotten. Hur det ska gå till rent praktiskt vet vi inte just nu men vi får säkert
återkomma till det längre fram.
Något mer konkret om vad som kan hända med Lindöhamnen har vi inte något svar
på just nu. Kommunens avsikt är dock att genomföra ett seminarium under 2008 med
berörda intressenter för att få fram tankar, idéer och förslag till framtida lösningar. Jag
bedömer att detta är ett arbete som kommer att ta några år innan eventuella
förändringar är praktiskt genomförda. Vi måste skapa en beredskap inom BSS så att
våra krav och önskemål kan föras fram på ett tydligt sätt gentemot beslutsfattarna.
Ett gemensamt arbete har därför inletts med övriga båtklubbar (i Lindö/Norrköping)
för att se om vi kan ha några gemensamma ståndpunkter.
Vi har en god medlemsutveckling där antalet nya medlemmar i stort sett motsvarar
det antal medlemmar som lämnar sällskapet. Våra anläggningar i Lindö och på
Snedskär täcker i stort sett det efterfrågade behovet av båtplatser.
Vår ekonomi är också i god balans men vi måste ha en långsiktig beredskap inför
eventuella nyinvesteringar både i Lindö och på Snedskär och de förändringar som
kan komma i framtiden.
Ha en skön säsong med många härliga seglingsupplevelser.
Börje Svensson

Juniorglimten februari 2008
Hej alla glada seglare !
Tiden går väldigt fort, vintern har varit mestadels grön, nu blir mornar och
kvällar ljusare och ljusare. När detta skrivs är det sportlov, det betyder att under
de närmaste veckorna läggs vintersporterna på hyllan igen och planeringen för
2008 års seglingssäsong kan börja !
Höstsäsongens avslutningsmöte hölls den 27/11 i vår klubblokal. Då fick våra
klubbmästare och torsdagsseglingsvinnare fick ta emot sina vandringspriser.
Klubbmästare i E-jolle blev Hanna Klinga, och i Optimistjolle Lea KochEmmery, torsdagsmästare i E-jolle blev Nils Åkervall, som till slut vann hårfint
över Alexander Nuija. Bästa torsdagsoptimist blev Martin Berge.
Vi delade också ut priset till årets ”uppstickare”, som blev Axel Persson och
årets flitpris, detta gick till Nils Åkervall för mycket flitigt tränande och
tävlingsdeltagande.
Vi har arbetat vidare som Ungdomsvänlig Klubb, och sökt bidrag för 2008 års
verksamhet. Hittills har vi fått löfte om pengar för tränare, ledareutbildning och
komplettering av vår utrustning. Vårt stora mål är att få bidrag till ytterligare en
C 55:a, så att vi kan arrangera matchracing, erbjuda företagsseglingar och
segling för medlemmar som inte har egna båtar. Vi jobbar vidare med att söka
bidrag och bearbeta sponsorer för att kunna uppnå målet. Alla i klubben som vill
sponsra eller har sponsortips är välkomna till Pelle med förslag !

Östergötlands Distriktsseglareförbund uppmuntrade även 2007 fyra av våra
juniorer med stipendier för goda insatser under den gångna seglingssäsongen.
Den här gången var det Alexander Nuija, Nils Åkervall, Axel Arvefors och
Casper Arvefors som blev inbjudna att ta emot stipendier på ÖDSF´s årsmöte
den 29/11.
Vårsäsongen börjar med ett möte för ”aktiva föräldrar” torsdagen den 3 april kl.
19.00 i klubblokalen. 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 10 april, också kl.19.00 i
klubblokalen. Denna träff kör vi i samverkan med grannklubben NSK, vi har
pratat om samverkan tidigare, men i år skall vi göra allvar av att jobba ihop, om
vi hjälper varandra kommer vi tillsammans att kunna höja kvaliteten på våra
aktiviteter.
Torsdagsseglingarna börjar den 8/5, sedan kör vi varje torsdag fram till och med
den 5/6.
Efterskolanseglingen – dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna,
och pågår från och med lördagen den 14/6 till och med torsdagen den 19/6.
Ostcupen börjar i år på hemmaplan i Norrköping helgen den 10-11/5, träning
lördag med Karin Cademan för Optimister och Tommy Talén för E-jollar.
Tävling söndag ! I och med att BrSS börjar årets tävlingar, kommer vi också att
arrangera den avslutande tävlingen. Den går helgen den 13 - 14/9, och kommer
också att vara DM-tävling för Optimistjollar, E-jollar och andra jollar, om
deltagandet blir tillräckligt stort
Ostcupen är en trevlig lokal tävling, där vi träffar mycket kompisar och har kul –
kom med, det är bara roligt att tävla, och med de duktiga tränarna och coacherna
vi har lär vi oss mycket om segling. De andra orterna för Ostcupen är Linköping
(LJS), Motala (MSS) och Valdemarsvik (WSK). 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 2008 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 och JSM för E-jollar, samt internationella
mästerskap som till exempel JNM, EM och VM. I år är det minst tre seglare i
klubben som planerar att åka ner till Portugals sydkust och segla VM för EJollar i juli, direkt efter JSM !
Vi välkomnar nya seglare som vill satsa lite extra på kappsegling till årets
säsong till Team Östergötland, det är en grupp med mycket fin sammanhållning
och bra ledare i form av Karin Cademan och Tommy Talén. För nya
Optimistjolleseglare som vill känna sig för, erbjuder vi deltagande för en
reducerad avgift (500 kr första året) för att pröva på hur det är att vara med.
Uppstartsmöte för Team Östergötland i år är den 15/3 i simhallen i Motala.
Jag upprepar vad jag skrivit tidigare om Team Östergötland: ”Det är väldigt bra
att få träffa samma tränare under hela säsongen, seglarna lär känna tränarna och
tränarna seglarna, och det leder till bra träning och snabb utveckling”.
Vill du veta mera, kontakta Pelle.
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 Efterskolan, Torsdagsseglingarna och
tävlingarna vi varit ute på.
Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2008 !
Med seglarhälsningar
Pelle
Ordförande juniorsektionen
011-18 23 49, 070-591 14 10
per.klinga@telia.com
per.klinga@poyry.com

”Glimten”

Snedskär
Statistiken från SMHI låter berätta att den gångna vintern varit den varmaste i östra Sverige
sedan mätningarna startade. Om det innefattar Snedskär vet jag inte, men inte hade vi behövt
lämna vår uthamn p.g.a. isförhållanden i vart fall. Nu kan vi konstatera att det troligen inte
ens, meteorologiskt sett, har varit någon vinter och vi övergår till vår direkt från höst och att
det raskt går mot sjösättning.
Som vanligt är arbetsdagarna ett slags säsongsinledning på Snedskär även om det inte kan
uteslutas att det redan ligger några båtar på plats då. I år kommer arbetsdagarna att
genomföras 10, 11, 17 och 18 maj.
Vid styrelsens senaste möte fattades beslut om att den arbetsplikt som vi har utgår från
medlemskap i sällskapet och oavsett om medlem är partägare av båt, äger hel båt eller flera
båtar har denne arbetsplikt. För att inte hamna i en fråga där ”rederiverksamhet” uppstår
beslöts även att medlem kan medges att ha högst en bryggplats och en bojplats (plus jolle) på
Snedskär.
Diskussioner har förts om att bygga en bastu eller om inte en ny toalettlösning möjligen vore
att föredra. Vidare har vi ett behov av att före 2015 säkerställa att vi har tillräckligt bra
förankring av våra bryggor till en förväntad kostnad av c:a 100 000 kr. För bastun har vi nu
bygglov och kostnadskalkyl, något som erfordras också för en förändrad toalettlösning. Innan
vi kan ta beslut om en inbördes prioritering mellan dessa måste toa-frågan beredas vidare. Till
detta erfordras en kassaförstärkning, mest sannolikt i form av en måttlig avgiftsökning för
båtplatserna.
Avslutningsvis några ord om de utrymmen som kan bokas för övernattning, ”bastun” och
rummet i klubbstugan; boka inte för fler än två nätter och ingen ny bokning innan den första
är utnyttjad och definitivt inte i något sammanhang som utgör eller gränsar till kommersiell
verksamhet.
Med dessa pekpinnar framförda, önskar jag oss alla en bra sommar med god segling, lagom
bris och blå himmel och väl mött på Snedskär.
Egil Cederborg

Varvsektionen
Varför tog jag upp båten? Den frågan ställer sig kanske många med tanke på hur vintern
hittills varit när detta skrivs. Knappt någon snö och definitivt ingen is vid bryggorna. Men
vädret har skiftat snabbt förr. Kanske är det full vinter när du läser det här.
Men hur det än blir med vintern så säger almanackan att det snart är vår och därmed dags för
ökad aktivitet med båtarna. Vi kommer att ordna sjösättning på motsvarande sätt som tidigare
år med hjälp av slamkryparen. Preliminärt blir det ett antal tisdagar från slutet av april till
slutet av maj samt någon lördag. Datum sänds ut i månadsskiftet mars-april. Vattnet på
Herstaberg släpps på när det bedöms möjligt vädermässigt med tanke på risken för frysskador.
För D-bryggan i Lindö har vi fn kö när det gäller säsongsplatser. Alla som hade säsongsplats
2007 får inom kort erbjudande om plats även 2008 tillsammans med inbetalningskort på
oförändrad avgift 650:-. Du som inte hade säsongsplats 2007 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 à 150:- kr/vecka brukar jag alltid kunna ordna genom
tillmötesgående från ordinarie platsinnehavare.
Bryggan har varit i dåligt skick i många år och försämringen fortsätter. Kommunen som äger
bryggan har i dagsläget inga planer på snara investeringsåtgärder utan lappar och lagar bara.
Var försiktig när du rör dig på bryggan. Snubbelrisk föreligger och bryggan blir mycket hal
vid regnväder.
På Herstaberg kan det ev bli en del förändringar till hösten av miljöskäl. Diskussioner pågår
bl.a om ev spolplatta vilket kan påverka upptagningarna framöver.
Kontakta mig gärna per telefon eller e-post enligt ovan om du undrar om något kring
sektionens verksamhet.
För varvsektionen
Daniel Johansson, ordf

Fastighetssektionen
Lars Oreman, med hjälp av andra medlemmar ibland, jobbar på med att vårda vår anläggning
i Lindö. Vi håller anläggningen hel och ren, i väntan på att förändringar kan ske i Lindö så
småningom.
Vi hyr endast ut två platser i båtbyggnadslokalen för bygge och renovering av medlemmarnas
båtar. Resten av ytan disponerar juniorsektionen för material, jollar, C55-båten och följebåtar
med trailers.
Välkommen att boka en plats i båtbyggnadslokalen nästa vinter. Och snabba på att höra av dig
till Lars om du vill hyra klubblokalen för något privat evenemang. Lokalen är populär att hyra
för fester på helgerna.
Telefon till kansliet är 011-31 90 85. På hemsidan www.bss.st finns priserna för uthyrning.
Sommarhälsningar
Lotta Lanne
Ordf fastighetssektionen

