
Höstglimten 2022

Så var det då höst igen och Skumpan ligger inplastad på Herstaberg.

Under sommaren har Jollesektionen återigen haft en lysande säsong full med aktiviteter.  På 
Snedskär står sanitetshuset på plats (nästan färdigt!), vi har fått vatten på bryggorna och färskvatten i
klubbhuset. 

Tack ni fantastiska klubbmedlemmar som har ställt upp och jobbat med detta! Ni är verkligen guld 
värda och jag hoppas ni känner det!

Men jag återvänder till mina tankar från Glimten i våras. Har ni inte läst den, så finns den på vår 
hemsida:  https://bravikensss.se/wp-content/uploads/glimten/Glimten-varen-2022.pdf

Trots våra eldsjälar i Jolle- och Snedskärssektionen, så räcker det inte till. Vi behöver fler engagerade 
medlemmar!  

Hur får vi det? Hur ska vi framtidssäkra vår förening så att vi kan fortsätta hålla jolleläger, 
administrera bryggplatser och båtuppläggningsplatser? Hur ska vi se till att Snedskär fortsätter att 
fungera och vara en attraktiv och trivsam klubbholme?

Jag tycker det är hög tid att ta reda på hur ni medlemmar tänker och vad ni vill med BSS’s framtid. Ett
bra tillfälle att göra sig hörd är under våra medlemsmöten. Den 29 november har vi höstmöte. Har ni 
inte möjlighet att närvara, kontakta oss gärna innan om ni har några funderingar eller idéer.

Styrelsens kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Mig kan ni alltid nå via mail eller telefon: anbiel68@gmail.com eller 0700-744444.

Jag hoppas ni tar chansen!

/Anna

https://bravikensss.se/wp-content/uploads/glimten/Glimten-varen-2022.pdf
mailto:anbiel68@gmail.com


En perfekt dag

En dag i början av juli. Klockan sex 
vaknar jag av solen som skiner genom 
rufföppningen. Morgontoalett och ett 
snabbt dopp i havet och sedan frukost i 
sittbrunnen. Efter att vi stuvat allt löst i 
kajutan lägger vi ut från Snedskär. Jag 
stoppar motorn, rullar ut genuan och 
hissar på storseglet. Det enda som hörs är

ett sorl från kölvattnet när en svag bris för oss ned genom Arkösund. Utanför 
lotsstationen avtar vinden. Vi blir drivande en stund innan sjöbrisen kommer från 
öster och för oss norröver genom Lundarna och upp över Bråviken.

Inte ett moln på himlen, vinden på låringen, shortsväder medan vi närmar oss 
Sörmlandsskärgården. När vi passerat Örsbaken går vi in på en skyddad flad, tar ner 
seglen och lägger ut ankaret. Dags för ett dopp och lunch innan ankaret tas upp och 
seglen sätts igen. Sjöbrisen har dragit sig mot syd och friskat något. Vi gör god fart 
norröver, men börjar snart att tänka på natthamn.

Vi ser att många av naturhamnarna längs farleden redan börjar att fyllas av motor- 
och segelbåtar, så sticker vi ut mot ytterskärgården. Där hittar vi den perfekta 
natthamnen. En liten flad, bara för oss. Utanför oss en obruten horisont. Bara vi och 
en häckande strandskata som inte blir störd av oss.

Så ska färskpotatisen kokas. Det blir sill med gräddfil och gräslök i sittbrunnen. Så 
sitter vi och njuter av solnedgången i den svenska sommaren när den är som finast. 
En perfekt början på femveckors segling

Sven Bergqvist



Jolleglimten hösten 2022

Hej alla medlemmar och Jolleseglare! Nu har tyvärr denna fantastiska säsong

kommit till sitt slut. Söndagen 23/10 genomfördes vårat sista seglingstillfälle med ett

tiotal barn och ungdomar på Bråviken Sail Arena. Per tradition bjöds det på

hamburgare till avslutningen. Helgen därefter plockade vi upp, konserverade och

ställde in våra båtar inför vintern. Därefter återstod det att rulla in några båtar till av

de som hyrt inneplatser under vintern. Som alltid är det lite tråkigt att ställa undan

båtarna då man tyvärr vet att det är ett tag kvar till nästa seglats men oavsett om

man vill det eller inte så måste det göras.

Inför 2023 finns det många ideer vi vill kunna genomföra för att kunna driva vår

fantastiska verksamhet framåt. Förhoppningsvis tar vi oss genom dessa mörka

månader snabbt för att kunna färdigställa kommande års agenda. Under året har

våra fantastiska tränare; Smilla Kufver, Jacob Glaumann, Helmer Pettersson, Sara

Wigge, Sixten Kark och Hjalmar Ulm instruerat nybörjare såväl som erfarna seglare

på våra torsdagar och seglarlägret. Våra tränare har dessutom genomfört en

utbildning uppdelad på 3st helger för att kunna utbilda våra elever på det bästa och

säkraste sättet. Stort tack till våra instruktörer för en suveränt genomförd säsong!

Vi arbetar vidare steg för steg med att bygga upp en stadig bas för

ungdomsverksamheten och vårt arbete med fortsatta aktiviteter för rekrytering inför

säsongen gav bra utdelning. Vi har fortsatt med satsning via sociala medier så som

TikTok, Instagram och Facebook samt via vår hemsida ( www.jollebravikensss.se ). 
Vi

fortsätter dessutom med annonsering på köp/sälj sidor och vi hoppas samtliga

BSS:are som har möjlighet ansluter till vår facebooksida, Instagram och TikTok

(Bråvikens Segelsällskap Jollesektion / bravikensjolleseglare / bssjolleseglare) och i

sin tur delar våra inlägg samt gärna lämnar kommentarer. Detta är oerhört viktiga

kanaler för att nå ut och bredda vår trupp. Under året så har vi laddat upp många



roliga bilder och videos som man kan titta på under vintermånaderna. Det bör i

sammanhanget nämnas att vi står i konkurrens med alla övriga tillgängliga sporter,

datorer, social media mm. Även med detta i åtanke har våra Torsdagsseglingar

under säsongen har haft enormt bra beläggning och antalet deltagare låg under hela

säsongen på ca 15-25 barn/ungdomar per tillfälle vilket är i nivå med tidigare

framgångsrika år. Även i år förlänger vi säsongen in till slutet av Oktober med

träningar på söndagseftermiddagar något som föll väl ut och som vi kommer att

fortsätta med under 2023.

BSS Sailcamp 2022 pågick mellan den 13-18 Juni med Love Kufver som

huvudledare. Årets sailcamp var något mindre än föregående år, detta var dock

något vi räknat med då Covid-restriktioner släppte och många åkte ut för att resa.

Detta resulterade i att ca 35 barn var med och deltog under veckan i olika grad. Det

var ändå ett extremt lyckad sommarläger som bjöd på majoriteten fint väder,

fördelaktiga förhållanden och glada miner. Lägret påbörjades med en varm

sommardag som gav fina vindar där vi kunde påbörja lägret i ett lagom tempo. Under

veckans gång var det sedan både blåsigt och bleke till och från. Lägret avslutades

med en fin seglats till Marby per tradition och en fantastisk avslutning där solen

visade sig i tid till det årliga tränare-badet. Under lägret fick våra nybörjare lära sig

hur man hanterar och seglar en båt medans våra fortsättare fick finslipa sina slag,

gippar och seglingstaktik. Deltagarna fick prova på segling i Optimist, C55 samt

RS-Feva. Vi hade ett härligt gäng tränare och ledare som uppskattades mycket av

deltagarna och bidrog till det lyckade resultatet.

”Entusiasterna” har tränat ihärdigt i vått och torrt i samband med det nytillkomna

Onsdagsseglingen, deras närvaro under tisdagsseglingar har också märkts av under

säsongen, starkt jobbat! Även i år fortsatte vårt samarbete med NSS där vi i tur lånar

ut klubbens C55 och Optimister till varandra, tack vare detta har vi tillgång till 6st

C55 under vår och höst samt möjlighet till lån av optimister till vårt Sailcamp.



Under våren och hösten utmanar vi fortfarande varandra varje tisdag i vårt

tävlingsformat (Tisdagsseglingen) som vi håller i samarbete med NSK under våren

och under hösten håller BSS i det. Även i år har det varit högt tryck på vårens

seglingar där det var fullsatta båtar i princip varje Tisdag. Under hösten lyckades

tyvärr inte alla C55 ta sig in till Lindö och resulterade tyvärr i ett mindre startfält.

Detta är en oerhört rolig segling som alla båtar är välkomna på! Se mer info på Jolle

Sektionens hemsida.

Under året har dessutom Jonas Glaumann genomfört vuxensegling under vår och

höst. Kul att detta är igång och hoppas vi kan köra vidare under 2023. Dock råder

det brist på instruktörer även här och vi söker dig som kan vara med! Våra egna

Ostcup 2022 blev i år dessvärre inställda orsakat av stor konkurrens av regionkval

och en i övrigt överfull tävlingskalender. Vi hoppas på en bättre uppslutning under

2023.

Återigen stort tack till alla härliga juniorer som har varit med och deltagit i vår

verksamhet under året, vår tränarstab, föräldrar samt funktionärer som ställer upp

och deltar i våra aktiviteter med allt som behövs för att hålla igång vår verksamheten!

Avslutningsvis hoppas jag att ni alla ansluter er till vår facebooksida, instagram och

TikTok och hjälper oss genom att dela inlägg med era syskon, kusiner, kompisar,

klasskamrater och grannar för att visa och berätta hur kul det är att segla! Vår

målsättning inför 2023 är att med ny besättning öka antalet segel på Bråviken och vi

hälsar alla nya som gamla välkomna till Lindö igen när vi drar igång i slutet av april.

Seglingshälsningar/) /) Jakob Källsholm, Ordförande. BSS jollesektion

tmjakob422@icloud.com, mobil 076-815 10 12

Hemsida : www.jollebravikensss.se, Facebook : bråvikens segelsällskap

jollesektionen, Instagram : bravikensjolleseglare, Tiktok : bssjolleseglare



Varvsektionen
Herstaberg

Nu är det höst igen och i skrivande stund har nog de flesta båtägande medlemmar fått upp sina
båtar. På BSS område på Herstaberg ligger ca 110 båtar, de flesta varsamt upptagna med hjälp
av Dick och Wille som vanligt med elegans hanterat våra flytetyg.

De gemensamma upptagningstillfällena var även i år välbesatta.

Några större revolutionerande förändringar har inte genomförts eller planerats för området. 
Eventuellt kommande vägar och Ostlänk har inte ännu påverkat oss.

Jag misstänker att även detta inlägg antagligen förblir oläst av dom flesta som ligger med båt 
på Herstaberg. Anledningen till min misstanke är att det i tidigare inlägg flera gånger 
uppmanats till märkning av båtar och utrustning på Herstaberg utan något större resultat. Det 
fattas fortfarande uppgift om ägare och telefonnummer på alltför många båtar. 

Uppmärkningen förenklar logistiken och om det händer oförutsedda händelser i form av 
sönderblåst båttäckning, misstänkt skadegörelse mm. går det snabbt att kontakta båtägaren.

För intresserade BSS båtägare finns det fortfarande några lediga platser på vårt område på 
Herstaberg, välkomna i gemenskapen.

Lindöbryggan

Även under denna säsong har bryggan, förutom platserna som jollesektionen har, varit fullt 
uthyrd som årsplatser, dessutom har platsinnehavarna välvilligt ställt tillfälligt lediga platser 
till förfogande  för korttidsuthyrning till behövande medlemmar.

Efterfrågan på bryggplatser är stor så vi är tacksamma om de som inte tänker nyttja plats på 
bryggan kommande säsong meddelar detta så fort som möjligt.

Intresserad av plats på bryggan?  Hör av dig efter nyår när vi startar ny kölista.

Bryggproblemen har som tidigare år varit enstaka el-problem där jordfelsbrytaren har löst ut 
och några objudna gäster som skapat oreda. Att med större säkerhet kunna stänga obehöriga 
ute från bryggan blir nog inte genomförbart utan att ha någon form av vaktgång. Vi följer 
utvecklingen.

De skadade gallren vid landgången skall vi försöka åtgärda, lämpligtvis genom att ansluta 
gallren till landgången på något ”rörligt” vis. Kontakt är tagen med kommunens entreprenör.

Stefan Bräutigam

BSS varvsektionen



SNEDSKÄR REV.2022-11-08

Nu har sommarsäsongen tagit slut och vi har stängt Snedskär 
för säsongen
Att alla vi, som medlemmar i en ideell förening, alltid arbetar för att göra det bästa för alla 
medlemmar är en utgångspunkt för oss alla som vistas ute på Snedskär. Det är allas vårt ansvar att 
alltid värna om ön liksom det är vårt allas ansvar att hjälpa till att skapa goda relationer med 
varandra liksom idéer till trevliga engagemang som kan bidra till en härlig plats att vistas på. Här 
kommer Snedskärssektionens information.

Sista båten har lämnat Snedskär för i år.

Vi blickar tillbaka och det har fungerat bra denna säsong med. Vi har haft både midsommarfirande 
samt kräftskiva i år.

Många gästande båtar. Ca 425 st. 

Servicehus 

I år har det största projektet varit att få till byggnationen av vårt nya servicehus och ansluta oss till 
det kommunala VA-systemet. Det har lagts ner oerhört många timmar på projektet, Janne, Björn, 
Hansa och Owe som projektledare. Vi vill ge er en riktigt stor eloge. Samtidigt riktar vi naturligtvis 
även stort tack till många medlemmar som ställt upp med fler dagar och timmar än vad som vi är 
uppmanade till enligt stadgar. Alla har självklart inte möjligheten till det, men ställer upp så gott det 
går. Det är också mycket viktigt att notera.  

2022 så kommer de sista delarna bli färdigställda med undantag av mindre detaljer inomhus. 
Avsikten är att lämna slutrapport till Länsstyrelsen för LOVA bidraget i år. Inför säsongen 2023 
kommer det nya servicehuset att vara i full drift.

Vi kommer ha en dag till för fällning av några träd, samt eldande av ris. Det blir den 26/11 med start 
kl. 09.00. 

 Bryggor och bojar 

Vi vill påminna samtliga platsinnehavare att ansvara för att vi har rätt förtöjningar enligt vår policy. 
Det är ett måste ur säkerhetssynpunkt både för bom och båt. 

Tråkigt nog så har två livräddningsstegar blivit stulna. Mycket beklagligt, men vi kommer beställa nya.



Väl mött / Bo Redeborn
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