BRÅVIKENS SEGELSÄLLSKAP
NORRKÖPING

Verksamhetsberättelse

2013
111:e verksamhetsåret

Bråvikens Segelsällskap
Administrationen
Följande verksamhetsberättelse, för det 111:e verksamhetsåret, lämnas härmed av styrelsen för Bråvikens
Segelsällskap:
Styrelsen har under det gångna året bestått av:
• Ordförande Daniel Johansson
• Sekreterare P-O Rudenäs
• Kassör Stefan Nyström
• Ordf. Juniorsektionen Pelle Klinga
• Ordf. Snedskärssektionen Roy Kannerstål
• Ordf. Fastighetssektionen Pelle Klinga
• Ordf. Varvsektionen Stefan Bräutigam
• Ordf. Kappseglingssektionen Olof Tjernberg
Verksamheten har under året bedrivits inom fem sektioner:
• Administration
• Juniorsektion
• Fastighetssektion
• Snedskärssektion
• Varvsektion
Varje sektion har en informell styrelse med egen budget och en verksamhetsplan som fastställs vid sällskapets
höstmöte.
Huvudstyrelsen, som består av ordförande, sekreterare, kassör och ordförande för respektive sektion har under året haft
8 ordinarie styrelsemöten samt ett allmänt Vårmöte och Höstmöte. Dessutom har vi haft ett gemensamt möte med NSK
´s styrelse angående Lindös framtid.
Sällskapets organisation fungerar väl och ekonomin är fortsatt god. Det ekonomiska utfallet gav ett positivt resultat före
avskrivningar på ca 70 tkr och efter avskrivningar ca 20 tkr. Detta innebär att vi i bokslutet för 2013 redovisar en
utgående balans i kassa och bank på ca 670 tkr.
Verksamheten har i stora drag fortsatt som tidigare år men med en successiv utveckling. Bland glädjeämnena under året
kan nämnas
- kommunens nya brygga i Lindö som vi hyr och därmed nu kan erbjuda trygga båtplatser med Y-bommar.
- anskaffning av en ribbåt som följebåt för juniorverksamheten där vi fick bidrag med ca 50%
- 40 fler medlemmar vid årets utgång jämfört med ett år tidigare
- ett rekordhögt antal besökande båtar på Snedskär
Vi har fortsatt att ge ut vår klubbtidning ”Glimten” via E-post till huvuddelen av våra medlemmar. Detta för att minska
arbetet med utgivningen och för att spara kostnader. De medlemmar som saknar E-postadress har fått klubbtidningen
som papperstidning med posten. Glimten har också lagts ut på vår hemsida.
Två välbesökta klubbaftnar har arrangerats, en på våren och en på hösten, som varit öppna för deltagare från de andra
båtklubbarna i Norrköping.
Vi har under 2013 fortsatt diskussionerna med NSK och Norrköpings kommun angående framtiden för Lindö
småbåtshamn och kringliggande markområden och vi har också yttrat oss över kommunens förslag till detaljplan för
områdets sydöstra del. Diskussionerna har förts i en god anda och kommunen har tagit fram ritningsunderlag för omoch nybyggnad av lokaler för alternativet att BSS och NSK samlokaliseras på NSK nuvarande område. Men till
konkreta beslut är vägen lång och det finns stora frågetecken kring såväl tid som ekonomi.
Slutligen vill jag tacka funktionärerna och medlemmarna för allt arbete som Ni lagt ner för att göra Bråvikens
Segelsällskap till den fina klubb den är.

Daniel Johansson
Ordförande

Bråvikens Segelsällskap
Juniorsektionen 2013
Styrelse
Styrelsen har haft följande medlemmar:
Ordförande
Pelle Klinga
Kassör
Ann Strand
Catarina Haapaniemi
John Lindh
Jens Kufver
Christian Källsholm
Simon Wigge
2 protokollfört styrelsemöten har hållits. I övrigt har styrelsen träffats och planerat verksamheten i samband med
båtvård och på träningskvällar. Planeringsträffar har också hållits i samverkan med NSK och till viss del NSS
Träning
Under säsongen har följande aktiviteter genomförts i juniorsektionens regi:









Seglarskola för nybörjare
Fortsättningsträning
Elitträning Optimist, E-jolle och Laser
13 Torsdagsseglingar, 7 på våren och 6 på hösten.
Efterskolan segling
Tjejseglingar med C55-or
Ostcup träning och tävling 1-2/6.
KM i samband med torsdagsseglingen den 19/9..

Totalt har vi haft 40-50 aktiva seglare, (ca 25 optimistjollar, 2 E-jollar, 12 Laser, C 55, Nacra 17, 49 er FX, och Moth).
Träningsverksamheten för fortsättnings- och elitseglare förlades på kvällstid i maj och fram till skolavslutningen samt
under augusti och september. Under 2013 har vi samarbetat med NSK och NSS, och tillsammans haft tränare
engagerade för Optimister respektive E-Jollar/Laser.
De uppskattade Efterskolan-seglingarna har också ägt rum som vanligt mellan skolavslutningen och midsommar.
Träningen kördes som dagläger vid klubbhuset i Lindö med seglingar på Pampusfjärden. Klubbens lite äldre ungdomar
medverkade som ledare och tränare. 2013 blev Efterskolan-seglingarna 7 dagar, med avslutning onsdagen före
midsommarafton.
Seglarskolan förlades även i år till Efterskolanseglingen. Vi hade begränsad tid för seglarskolan även 2013, skolorna
slutade så sent som veckan före midsommar, men vi hann med mycket segling - vi hoppas på brett deltagande även på
seglarskolan 2014, och att vi får fler ungdomar som sedan fortsätter med torsdagsseglingar, Ostcup, Regionkval,
Elitserier, JSM, VM och OS !
Seglarskolan är från och med säsongen 2010 ”certifierad” av SSF.
Tävling
Klubben har under säsongen arrangerat följande tävlingar:



Ostcup-tävling
Klubbmästerskap

Tack vare många lovande juniorer och nyblivna seniorer har klubben varit väl representerad på mästerskap och regattor
i klasserna Optimist, Laser, Nacra 17, Moth och 49-er FX i såväl Sverige som Europa och övriga världen. Vi hoppas
att erfarenheterna från säsongens seglingar kommer att leda till fortsatta framgångar under seglingssäsongen 2014.

Klubben har idag tre seglare som under 2013 fortsatte sina satsningar vidare mot höga höjder där OS i Rio är slutmålet
– Alexander Nuija i Laser, Nils Åkervall i 49 er och Hanna Klinga i 49 er FX.. Vi får hålla tummarna för att
satsningarna lyckas och att vi får se BrSS seglare på OS !
Team Östergötland
Under året fortsatte vi samarbetet med LJS, MtSS, NSK, WSK och NSS med seglingsaktiviteter under
samlingsnamnet ”Team Östergötland”.
Detta är en satsning på kappsegling, i första hand för seglare som deltar i större tävlingar som Regionkval, Elitserie,
JSM, SM och som också skall stimulera till deltagande i internationella mästerskap. Satsningen är fortsatt mycket
lyckad, skapar ett bra samarbete mellan klubbarna, inspirerat fler att kappsegla mer, och har bidragit till att våra seglare
presterar bra resultat nationellt och internationellt.
C 55
Vi har sedan sommaren 2009 två C 55:or. Dessa har använts som seglarskolebåtar för ungdomar och vuxna, turbåt för
medlemmar utan egen båt, företagsseglingar, samt generellt i ungdomsverksamheten. Ett fortsatt populärt arrangemang
även 2013 var tjejseglingar, dessa genomfördes parallellt med Torsdagsseglingarna, så stundvis var det många segel på
Pampus. Tjejerna har också framgångsrikt deltagit i NSKs tisdagsseglingar och i vårt KM.Verksamheten kring C 55orna kommer att utvecklas ytterligare under 2014.
Utrustning
Juniorsektionen ansvarar för och förvaltar:
2 C 55:or, 4 följebåtar, 1 ny ribbåt som inköptes hösten 2013, 5 optimistjollar, 6 båttrailers och 1 släpkärra.
Utrustningen är fortfarande i relativt gott skick, en ny coachbåt köptes säsongen 2007, och resterande tvåtaktsmotorer
byttes mot fyrtaktare våren 2008. Åren går dock, och det börjar bli dags med en uppdatering på både jollesidan och de
äldre följebåtarna.
Sedan sommaren 2010 ansvarar Juniorerna för Båthallen och våra grönområden. Under sommaren 2013 hade vi mycket
bra hjälp av Svante Rockström med sina elever från Trädgårdsskolan med gräsklippning och ansning av våra grönytor,
insatsen kommer att fortsätta 2014.

Pelle Klinga
Ordförande Juniorsektionen

________________________________________________________________________________
Bråvikens Segelsällskap
Fastighetssektionen
Sektionsstyrelsen har under året utgjorts av Per Klinga med Stefan Nyström som kassör.
Kommunens planer för Lindöhamnen
Dessa är oförändrade men inget konkret som påverkar BSS har hänt under året. Några möten har hållits med NSK och
kommunen för att diskutera och få insyn i framtidsplanerna. Kommunen har inga klara besked om när och hur något
händer ännu, men vi har blivit lovade besked om när något tidigast kommer att hända…
Det troliga är fortfarande att vi kommer att dela lokal med NSK om några år. Kommunen har anlitat en byggkonsult för
att rita på och kostnadsberäkna ett gemensamt klubbhus.
Klubblokalen
Uthyrning av klubblokalen 2013 hamnar något under budget, vi har fått några sena avbokningar och ett inbrott i lokalen
där tjuvarna stal en del av hyresgästens förtäring minskade vårt resultat. Vi har kompletterat möblemanget med 10 nya
staplingsbara stolar och bytt kyl och frys i köket.
Anbud på fönstermålning togs in på sensommaren, men den entreprenör som vi tänkte anlita drog sig ur och det blev för
sent att gå ut med en ny förfrågan. Vi tar omtag i vår och planerar få målningen utförd före sommaren.

Pelle Klinga
Ordförande för Fastighetssektionen

Bråvikens Segelsällskap
Varvsektionen
Sektionsstyrelsen bestod 2013 av Tage Åberg, kassör och Stefan Bräutigam, ordförande.
Sektionen har även 2013 jobbat med målsättningen att kunna erbjuda medlemmarna möjlighet till bryggplats,
vinterförvaring samt sjö- och torrsättning till rimliga priser.
Den nya bryggan var utplacerad och vårarbetet startade med att fördela och justera Y-bommarna efter storlek på de
båtar som var anmälda. Grinden till bryggan blev bara delvis klar under året.
Uthyrningen av båtplatser vid D-bryggan i Lindö har varit mycket god även under 2013. Genom välvilja från ordinarie
platsinnehavare lyckades vi också tillgodose önskemålen om korttidsplatser vilket också gav ett positivt bidrag till
sektionens ekonomiska resultat.
På Herstaberg har BSS hyrt uppläggningsplatser av Herstaberg Marina AB på samma sätt som de senaste åren. Antalet
båtar som lades upp under hösten var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.
Sjö- och torrsättning genomfördes traditionsenligt i BSS regi. All sjö- och torrsättning i BSS regi har skett med hjälp av
Herstaberg Marina och deras självgående vagn, den s.k. slamkryparen.
Sektionen budgeterar så att avgifter skall täcka kostnader för brygg- och markhyra, torr- och sjösättning samt ge ett
mindre överskott..

Stefan Bräutigam
Ordförande för Varvsektionen

_______________________________________________________________________________
Bråvikens Segelsällskap
Snedskärssektionen
Styrelsen för Snedskärssektionen lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2013.
Styrelse och organisation
Styrelsen har under året bestått av: Björn Björkman kassör, Malin Bodén Fastighetsansvarig, Ragnar Landberg
Sekreterare, Jan-Erik Pettersson Ansvarig bryggor och bojar, Leif Widlund Båtplatsansvarig samt Roy Kannerstål
Ordförande.
Möten
Sektionsstyrelsen har under året hållit tre styrelsemöten samt ett allmänt möte. Under hösten inbjöd styrelsen samtliga
hamnvärdar till en träff i Lindö.
Styrelsen har haft fortlöpande överläggningar i olika frågor via mejl, telefon och vid spontana mötestillfällen på
Snedskär.
Ordföranden har deltagit vid Dröstorp vägsamfällighets årsmöte.
Reparation, underhåll, inköp, mm
Vårens fyra arbetsdagar ägnades huvudsakligen åt reparations- och underhållsarbeten på byggnader och bryggor.
Höstens arbetsdag ägnades åt att förbereda Snedskär för vintervila.
Trivselaktiviteter
Även i år har vi satsat på trivselfrämjande aktiviteter för att behålla och öka samhörighetskänsla och trivsel på Snedskär.
Midsommarfesten genomfördes enligt tradition med kappsegling, tipspromenad, dans kring midsommarstången och
knytkalas på kvällen med sedvanlig prisutdelning. Alla uppmanades till att vara med i förberedelserna vilket de flesta
också gjorde. Deltagandet var stort inte minst på kappseglingen. Ett trevligt inslag var att tävlingsledningen bjöd på
potatis och sill efter tävlingen.
I augusti hade vi en trevlig kräftfest i samband med regattan Arkö Runt. Även detta år samlades många på berget för att
heja fram de tävlande. På kvällen satt vi ute i det fina vädret och njöt till mat och dryck. Tyvärr ville myggorna vara
med så vi fick flytta in i stugan. Temperaturen översteg nog bastuns maxtemperatur, trångt men hög stämning.
Båtplatser
Under säsongen har samtliga brygg- och bojplatser varit uthyrda. Antalet gästbåtar slog nytt rekord vilket gav ett bra
överskott i kassan.

Måluppfyllelse
Styrelsen anser att vi uppfyllt de mål som angavs i verksamhetsplanen för 2013.
Säsongsavslutning
Snedskär stängdes för säsongen i oktober efter ännu ett år med bra funktion och god trivsel.
Styrelsen vill även i år tacka för förtroendet för året som gått och önskar alla välkomna till Snedskär under båtsäsongen
2014.

Roy Kannerstål
Ordförande för Snedskärssektionen

________________________________________________________________________________
Bråvikens Segelsällskap
Kappseglingssektionen
Den enda kölbåtskappsegling som anordnats av BSS under 2013 är den traditionsenliga och prestigefyllda
kappseglingen på Snedskär på midsommaraftonen.

KAPPSEGLING PÅ SNEDSKÄR MIDSOMMARAFTON 2013
Skeppare

Båt

Båtnamn

Segelnr

SRS-tal utan
undanvindssegel

Start

Målgång

Seglad
tid
Korr. tid

Torbjörn Lindkvist

Arietta

Tintomara

1540

0,965

11:00:00

11:51:04

00:51:04

00:49:17

1

1)

Owe Kågesten

Omega 42

Marilina

8

1,191

11:00:00

11:42:06

00:42:06

00:51:08

2

1) 2)

Göran Anderzon

One off

Magistri

28007

1,210

11:00:00

11:42:40

00:42:40

00:51:38

3

Lars Bellander

H-båt

320

1,044

11:00:00

11:50:03

00:50:03

00:52:15

4

Thomas Ericsson

Fenix

Calina

996

1,041

11:00:00

11:50:29

00:50:29

00:52:33

5

Jens Kufver

Facil ½ ton

Facilia

9181

1,110

11:00:00

11:47:50

00:47:50

00:53:06

6

Åsa Gårdman

Maxi 999

Jorinde

52

1,129

11:00:00

11:47:38

00:47:38

00:53:47

7

Roy Kannerstål

B31

Roys Rolls

775

1,038

11:00:00

11:51:53

00:51:53

00:53:51

8

Olle Tjernberg

First 30 JK

Milou

99

1,193

11:00:00

11:45:09

00:45:09

00:53:52

9

Christer Rosenlund

Maxi 33

Celina

747

1,073

11:00:00

11:50:36

00:50:36

00:54:18

10

Staffan Haapaniemi

Linjett 35

10

1,154

11:00:00

11:47:14

00:47:14

00:54:30

11

Björn Björkman

Beason 31

Läcker

35

1,063

11:00:00

11:51:22

00:51:22

00:54:36

12

Magnus Roberg

Bavaria 40

Ivory

27

1,260

11:00:00

11:44:29

00:44:29

00:56:03

13

Michael Alm

Allegro 33

Bumble Bee

116

1,044

11:00:00

12:03:00

01:03:00

01:05:46

14

-

-

Placering

Anm.

1) SRS-tal enligt mätbrev
2) 1 minut tillägg för tjuvstart

Efter avslutat kappsegling bjöds seglarna med familjer på sillunch. Ett uppskattat inslag som många hoppas ska bli en
tradition.

Olle Tjernberg
Ordförande för Kappseglingssektionen

Bråvikens Segelsällskap
Klubbaftnar
Våren 2013
• BSS-medlemmen Martin Ridal berättade om hur vädret fungerar i stort och speciellt om vindar utefter kusten
Hösten 2013
• Niklas Borg informerade om AIS, elektronisk navigation, trådlös kommunikation m.m.

P-O Rudenäs
Klubbaftonkommittén

________________________________________________________________________________
Utdrag ur medlemsregister 2013-12-31
Ålders- och könsfördelning
Åldersintervall
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Totalt

Kvinnor
19
28
20
21
42
41
44
11
4
0
230

Män
11
38
22
35
64
73
100
42
14
0
399

Totalt
30
66
42
56
106
114
144
53
18
0
629

Avgiftsformsfördelning
Avgiftsform
Avgift för familj
Avgift för junior
Avgift för stödjande medlem
Avgift för senior
Ej betalande familjemedlem
Ej betalande hedersmedlem
Ej betalande pensionär
Studentavgift
Totalt

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
152
143
151
146
142
7
3
6
7
10
19
20
19
28
27
154
148
150
157
148
277
252
275
265
283
1
1
1
1
1
19
20
24
26
28
2
629
587
626
632
639

Anm. Numera tillkommer inga ”ej betalande pensionärer”. De flesta ”ej betalande pensionär” betalar in en avgift helt
frivilligt.
Registrerade båtar
Typ
Segelbåt
Motorseglare
Motorbåt
Summa

2013-12-31
230
5
52
287

2012-12-31
220
5
48
273

2011-12-31
222
5
53
280

2010-12-31
221
6
56
283

2009-12-31
215
6
52
273

Ansvariga för Verksamhetsberättelsen 2013

Daniel Johansson

Stefan Nyström

P-O Rudenäs

Pelle Klinga

Roy Kannestål

Stefan Bräutigam

Olle Tjernberg

