VÅRGLIMTEN 2017
Våren närmar sig snabbt. Kallelse till
arbetsdag på Snedskär och information om
sjösättningsdagar på Herstaberg har jag
redan fått så nu är det ingen tvekan längre.
Härliga tider väntar om några månader för
alla som har privilegiet att ha både lust och
möjlighet att komma ut på sjön.
Bråvikens segelsällskap är en förening med
en bred verksamhet där de olika
verksamhetsgrenarna både är beroende av
varandra och skapar förutsättning för
utveckling av varandra.
Så här tänker jag:
- På sandstranden på Snedskär möter vi
många barn och barnbarn till oss som har båt
där.
- Dessa små barn blir lite äldre och får genom
upplevelserna på Snedskär och i båtar lust
att segla jolle.
- Där tar juniorsektionen vid med möjlighet
till efter skolan seglingar, kappsegling m.m.
- Andra barn och ungdomar kommer till
juniorsektionen utan tidigare erfarenhet av
båtliv. De kan då också få sina föräldrar
intresserade av segling.
– Genom tillgång till såväl bryggplatser som båtuppläggning till rimliga priser via varvsektionen
öppnas i kombination med dagens låga begagnatpriser goda möjlighet för dessa föräldrar att själva
skaffa båt.
- När båten väl anskaffats lockar tanken på bryggplats på Snedskär och samvaron med andra
medlemmar där. Och väl där är steget kanske inte så långt till att vara med på midsommarkappseglingen o.s.v.
Den ena verksamheten bidrar till rekrytering till den andra verksamheten som bidrar till rekrytering till
den tredje o.s.v. Alla kan inte vara aktiva i allt men jag hoppas att alla medlemmar inser sambanden
och därmed också inser vikten av att årligen pröva de ekonomiska behoven och att satsa lite extra av
sällskapets tillgångar där behoven för tillfället är störst.
I ovanstående verksamheter gör våra sektionsordföranden Pelle, Stefan B, Mats och Olle tillsammans
med de övriga i sektionsstyrelserna samt många andra medhjälpare en stor insats. Andra lägger ner
mycket tid på de administrativa uppgifter som behövs i en förening av BSS storlek som t.ex. vår
sekreterare P-O och vår skattmästare Stefan N samt med att som Calle ta hand om fastigheten på
Lindö och se till att vi genom uthyrning av klubbhuset kan få värdefulla intäkter som frigör medel för

den övriga verksamheten. Som ordförande är det oerhört värdefullt och glädjande att ha detta
engagemang för sällskapet. Ett stort TACK till alla som bidrar på så många olika sätt.
Nu väntar vårrustningen innan sjösättning. Det har skrivits en hel del om säkerhetsfrågor i båttidningar
den sista tiden. Det kan vara en nyttig påminnelse till oss alla att se till att vi har rätt utrustning och att
vi vårdar den rätt. Och inte minst att vi har kunskapen hur den ska användas och att vi använder den
när det behövs. För den som ramlat över bord hjälper det inte hur fin flytvästen är om den ligger
stuvad nere i båten. Övningen som nyligen nämndes i Svenska kryssarklubbens tidning På kryss - att
kasta i ett kålhuvud och sedan försöka hitta det i lite sjögång är tankeväckande. Det lär vara ungefär
lika lätt – eller snarare svårt – att hitta en människa som fallit i utan flytväst som att hitta kålhuvudet.
I en tid när vi så gott som dagligen får många anledningar att ifrågasätta vuxna ledares omdöme är det
skönt att det finns kloka barn. Yngsta barnbarnet var nyligen på bio och tittade på en tecknad Disneyfilm i vilken man seglar i Polynesien. Efteråt var hon mycket upprörd. De hade inte flytväst!!! Hur
många vuxna som ser filmen reagerar på det? Ibland är barn som inte fyllt fyra år klokare än vi vuxna –
det finns hopp om framtiden.
En riktigt skön båtsäsong 2017 önskar jag er alla. Jag skriver medvetet båtsäsong och inte
seglingssäsong för även om vi är ett segelsällskap så har vi också många med motorbåt bland våra
medlemmar. Och den bredden är vi glada över.

Daniel Johansson
ordförande

Juniorglimten våren 2017
Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!
Jag hoppas att ni har haft ett härligt februarilov med mycket uteaktiviteter så att ni kommer stärkta
till vårsäsongen !
Nu väntar vi på mer vårvärme så att båtpysslet kan börja – både med klubbens och egna båtar !
Säsongen för oss juniorer inleds med ett juniorstyrelsemöte den 1/3, sedan följer ett uppstartsmöte
för juniorer, ledare och föräldrar söndagen den 19/3 kl.17.00 i klubblokalen. Då skall vi också dela ut
vandringspriser och utmärkelser för prestationer under seglingsåret 2016.
Arbetsdagen för putsning och sjösättning av jollar och följebåtar är planerad till söndagen den 2/4, vi
hoppas att vårvädret fortsätter så att vi inte hindras av snö och is !
Vi behöver som alltid fler som kan vara med och hjälpa till i ungdomsverksamheten, det är inget krav
att du har egna barn som seglar – alla är välkomna ! Ni som är intresserade – hör av er till Pelle !
Torsdagsseglingarna börjar den 20/4, sedan kör vi den 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 24/5 (Obs, onsdagen
före Kristi Him !), 1/6 och 8/6. Kolla hemsidan för mer info när vi närmar oss mitten av april.
Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, och pågår från och
med fredagen den 16/6 till och med onsdagen den 21/6. Se hemsidan om anmälan m.m. Vi har
redan många intressenter, kom med du också !
Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi följer deras planer för utbildningen.
Som tidigare år välkomnar vi alla seglare och jolleklasser som vill vara med, vi anpassar tränarstaben
till hur många som anmäler sig.
Ostcupen. Programmet är inte helt fastställt ännu, men vår tävlingshelg är 3/6-4/6, så då är alla
jolleseglare från nybörjare till veteraner välkomna att tävla under lättsamma former ute i Lindö ! Vi
återkommer med information på hemsidan när hela Ostcupprogrammet är klart.
Ostcupen är en trevlig tävlingsform i vårt distrikt där vi träffar många kompisar och har kul – kom
med, det är 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!
KM. I år gör vi ett omtag och planerar för ett KM i samband med sista torsdagsseglingen på våren,
som är den 8/6. Då har vi kommit igång med seglingarna ordentlig, och kvällarna är ljusa, så vi kan
hålla på länge…..Tidigare försök att lägga vårt KM på höstkanten har misslyckats, det har varit svårt
att hitta helger som passar, och på vardagskvällarna mörknar det för tidigt !
Ett komplett tävlingsprogram hittar ni på hemsidan när alla datum är spikade.
Vi fortsätter som Ungdomsvänlig Klubb, och med våra två C 55-or kan vi arrangera matchracing,
erbjuda företagsseglingar, seglarskola för vuxna och segling för medlemmar som inte har egna båtar.

Nu finns det fler C 55-or i distriktet (NSS, WSK och MtSS), så vi hoppas att det kan bli några
gemensamma kappseglingar med dessa.
Vi fortsätter också med tidigare års mycket populära tjejseglingar och annat kul som vi kan göra med
C 55-orna. Förslag till aktiviteter välkomnas!
Vi jobbar också 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!
Team Östergötland fortsätter satsningen under säsongen 2017 på träning och kappsegling på lite
högre nivå. Projektledare är Fredrik Hellman från LJS. Team Östergötland är ett samarbete mellan
klubbarna BrSS, NSK, NSS, LJS, MtSS, och WSK. I Team Östergötland ingår ett gäng seglare som
satsar på tävlingar på Sverigenivå, det betyder regionkval och rikskval för Optimistjollar,
Elitserieseglingar för E-jollar, GP för Laser m.m. Deltagande i Team Östergötland har varit ett bra
avstamp för en fortsatt seglarkarriär för många Östgötaseglare, kom med du också !
JSM går i Uppsala i år den 16 – 20/6, alltså parallellt med vårt seglarläger. Ingen bra planering tycker
vi och andra klubbar som har seglarläger veckan före midsommar, men vi har svårt att påverka den
nationella planeringen.
Vi uppmuntrar så många som möjligt att delta i JSM, det är en riktig seglarfest och en bra
introduktion till större tävlingar.
Juniorsektionen har som tidigare ansvaret för Båthallen. Där har vi i första hand våra egna följebåtar
och C55-or, men tar också emot andra båtar och jollar mot en rimlig hyra i mån av plats. Några vill
kunna dra in båten även sommartid, för detta tar vi en avgift på 300 kr för Optimistjollar och 500 kr
för E-Jollar och Laser under seglingssäsongen. Kontakta Pelle för bokning av plats till sommaren
och/eller nästa vintersäsong !
På hemsidan kommer mera information att finnas om våra aktiviteter - titta in på
www.juniorbravikensss.se , så kan ni kolla vad som händer.
Obs, ny hemsida och ny adress, www.juniorbravikensss.se är det ! (Och det skall vara 3s efter
”braviken” !)
Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2017 !
Pelle
Ordförande Juniorsektionen
070-591 14 10, klingaper@gmail.com

Vårglimten 2017, Fastighetssektionen
Vi jobbar på med uthyrningen av klubblokalen, Efterfrågan är stor, och vår administratör Calle
Hellström arbetar som vanligt flitigt för att hålla beläggningen på en hög nivå och serva hyresgästerna.
Vi kommer också att få hjälp ibland med koll och visning av lokalerna av Claes Petersson. Ett mycket
gott stöd i vårt arbete är också vår närmaste granne Göran Kull.
Vi hänvisar till hemsidan, där finns det mer information om uthyrningen. Tveka inte att höra av er när
det närmar sig fest för lite större sällskap, berätta gärna för vänner och bekanta om vårt klubbhus, sen
ringer ni eller mailar till Calle och bokar !
Vi kommer att jobba vidare med upprustning och kompletteringar i klubblokalen. Det senaste
tillskottet är nya gardiner i stora salen.
I övrigt följer vi med intresse utvecklingen i ”Lindöfrågan”, den styr hur mycket vi satsar på underhåll
av lokalerna de närmaste åren. Det finns nya planer från kommunens sida som vi har tagit del av och
fortsätter att diskutera. Ordförande Daniel har mer information om vad som händer i frågan till
vårmötet.
Nu ser vi fram mot våren och sommaren igen, och vi hälsar Svante Roxström och hans elever
välkomna tillbaka igen som hjälp för att hålla grönområdet i skick. Det är en fantastisk insats som
görs av dem och som bidrar till att vi får ett trivsamt klubbområde.
Vi ber ånyo de båtägare som har sina båtar kvar på gräset ner mot vattnet att ta hand om dem, de ger
merarbete vid gräsklippning och övrigt underhåll av vårt område och förstörs av väder och vind. Om
de blir lämnade kvar för länge utan att ägarna hör av sig kommer de att forslas bort !
Det finns möjlighet att ställa upp släpvagnar och trailers på vår parkering under sommar och/eller
vinterperioden. De får stå där så länge ingen utomstående har några synpunkter, men vi vill ha hyra för
uppställningen, denna är 500 kr per säsong. (Sommar 1/5 – 31/10, vinter 1/11 – 30/4). Intäkterna går
oavkortat till Juniorsektionens verksamhet. Betalning görs på bankgiro 473-7680, notera ”betalning
för parkering av trailer” och vem betalningen kommer ifrån, så att vi kan pricka av.
Hör av er och tala om vilka planer ni har för era grejor, märk ägodelarna med namn och
telefonnummer så att vi kan nå er !
Vårhälsningar Pelle
Ordförande fastighetssektionen
070-591 14 10, klingaper@gmail.com

Snedskär
Håll ut kära snedskärare det blir nog vår i år också. Vi ser redan fram mot en solig sommar med
lagom varma vindar från rätt håll.
I vinter har hamnen inte drabbats av någon kraftigare is men däremot av både extremt högt vatten
så väl som storm, vilket gått hårt åt bryggor och landgångar.

Mycket av problemen är åtgärdade av Jan-Erik med medhjälpare men en hel del återstår att

göra vid vårens arbetsdagar. I detta sammanhang måste jag också komma med en uppmaning:
Om den tid ni inte blivit kallad passar – byt med någon från någon av de andra dagarna. Detta

är viktigt då de planerade arbetsuppgifterna förutsätter ett visst antal deltagare varje dag.
Glöm inte att även meddela arbetsledaren.
Även byggnaderna behöver underhåll så det krävs ganska mycket för att hålla
Snedskärsanläggningarna i gott skick.
När det gäller sophanteringen kommer denna även i år att ske som tidigare då kostnaderna och
arbetet med bryggorna måste prioriteras.
Under förra säsongen har alla platser varit uthyrda och kön har vuxit detta innebär att allt är
uthyrt för nästa säsong, utom en boj med plats för en grundgående båt. En del omflyttningar
har gjorts dels på grund av djupgåendet vid vissa bojar dels för att matcha bredderna på
båtarna med platsbredden. Några köande har fått platser till denna säsong och jag hälsar er
välkomna i gemenskapen. Jag hoppas och tror att ny kommer att finna er tillrätta och kommer
att trivas i gemenskapen
Traditioner är till för att leva vidare så att vi planerar för midsommar firande och kräftskiva
även i år. Och glöm inte den årliga höjdpunkten med midsommarkappseglingen vid Snedskär.
Slutligen önskar den nya styrelsen alla en riktigt bra säsong med mycket segling och bra
umgänge på Snedskär.

Mats Lindberg
___________________________________________________________________________

Varvsektionen
Inlaga till vårglimten 2017
Lindöbryggan
Under vintern har det rört sig lite på Lindöbryggan, kanske inte direkt flyttat sig, men några
båtplatser har bytt ägare och några har flyttats för att utnyttja platserna på bättre sätt.
Åtgärden från kommunen att förbättra staketfästena var väl inte helt lyckat då det fylldes så mycket
att det gick att gå torrskodd runt staketet. Jag skall under våren försöka att på lämpligt sätt förlänga
(bredda) staketet vid brygganslutningen, för att något försvåra för obehöriga att beträda bryggan
under den låsta tiden.
Jag ber er som vanligt att hålla lite utkik när det gäller märkliga händelser på byggan och vid
tveksamheter rapportera eventuell skadegörelse eller stölder till varvsektionen och också
polisanmäla om man drabbats.
Det har inkommit förslag när det gäller att hindra fåglarna från att använda yttre delen av bryggan
som toalett. Dels en flygande drake i form av en rovfågel och även en fast monterad uggla på en
stång, alternativt en anordning med en tråd utmed bryggkanten. Är det några läsare av Glimten som

har erfarenhet av anordningar, hör gärna av er, men tänk på att lösa delar lätt hamnar som skräp i
hamnen när nu allmänheten är inbjuden att flanera på bryggan.
Det finns några säsongsplatser lediga på bryggan. Hugade spekulanter kan höra av sig till
brautigam.stefan@gmail.com
En påminnelse om vikten att ni som har bryggplatser meddelar varvsektionen när ni inte använder
platsen, så att vi kan serva medlemmar med korttidsplatser samt hålla ner kostnaden.

Herstaberg
Förra våren skrev jag följande till Glimen och det passar även årets inlaga.
Lugnet är lägrat över Herstabergs båtuppläggningsplats, enbart några enstaka tjut från någon
frostskyddad slipmaskin stör tystnaden, men spåren i det tunna snö-islagret vittnar om att båtägarna
har varit ute och tittat till sina klenoder. Att emellanåt ta en tur ut till båtuppläggningsplatsen skapar
en sämre miljö för eventuella gäster med onda avsikter.
Ser ni något som inte ser ut att stämma på området är det bra att reagera och kanske ringa till
båtägaren eller till varvsektionens ordförande.
Vid mina besök på båtuppläggningsplatsen har jag uppmärksammat att det har
kommit upp ganska många skyltar med namn, båttyp och telefonnummer på platserna, glöm nu inte
att låta markeringarna sitta kvar synligt på pallningsvirke, vaggor eller stöttor efter sjösättningen.
På tal om sjösättning så har jag lytt order från medlemmar som förra året ville ha tidigare utskick när
det gäller datum för de gemensamma sjösättningarna. Redan utskickat!
När ni anmäler önskat datum (helst mejl) får ni mejlsvar när det är noterat i mina listor. Om ni saknar
svar hör av er.
Jag tar gärna emot synpunkter inför kommande torrsättning när det gäller att ha masten på eller inte
vid vinterförvaring, jag har kollat lite med försäkringsbolag och erfarenheter på ”nätet” med olika
resultat. ---Återkommer i ämnet.

Stefan Bräutigam

Varvsektionen

