
 

 
 

Glimten våren 2009 
 
 
 
 
Bästa klubbmedlemmar 
 
Det har nu gått drygt två år sedan jag fick förtroendet att vara ordförande för BSS. 
 
Under de gångna åren har jag ställt mig frågan om den verksamhet som vi bedriver idag är anpassad till de 
önskemål och krav som Du som medlem har på föreningen. Våra stadgar och mål för verksamheten grundar 
mycket på vår historia och har sitt ursprung från tiden på Hanholmen och sedermera från verksamheten i Lindö.  
Förvärvet av Snedskär i början av 70-talet och de investeringar som gjorts var, enligt min mening, en framsynt 
och god investering.  Frågan är om vi i tillräcklig hög grad har anpassat verksamheten till de förändringar, krav 
och önskemål som successivt har skett under årens lopp? 
 
Den fråga som nu i stor utsträckning står på dagordning för huvudstyrelsens arbete är vår verksamhet i Lindö. 
Diskussioner pågår med Norrköpings kommun, kanotklubben och med Norrköpings Segelsällskap om vår 
framtida verksamhet i hamnen.    
 
Vad som blir resultatet av dessa diskussioner, förhandlingar etc. har vi inte något svar på. Troligen kommer det 
att ta ytterligare en tid innan vi vet vad kommunen kommer att lägga för förslag till en ny detaljplan för Lindö 
hamnen. 
 
Vilka blir då konsekvenserna för BSS och vad får det för ekonomiska eller andra följder?  
Hur mycket är vi som medlemmar beredda att betala i form av medlemsavgifter, etc. för att fortfarande ha ett 
eget eller samägt klubbhus i hamnen? Vilka egna arbetsinsatser för underhåll, reparationer och skötsel av 
anläggningen är vi beredda att ta på oss? Kan vi lösa vårt behov av lokaler för administration, mötestillfällen etc. 
på annat sätt?  Vår ungdomsverksamhet bedrivs till en stor del i Lindö hamnen men mycket av juniorernas 
aktiviteter är också deltagande i kappseglingar på andra orter inom och utom landet. Bosölägret som så 
framgångsrikt drivits under många år har under senare tid inte genomförts delvis på grund av brist på ledare och 
instruktörer men också att det tidsmässigt kolliderat med andra seglaraktiviteter på regional och nationell nivå.  
Det här är ett antal frågor som jag har funderat på när det gäller vår verksamhet, investeringar och vår framtid. 
Vi är många medlemmar inom sällskapet som säkert har egna tankar och idéer om framtiden. Det vore värdefullt 
och intressant om jag och styrelsen kunde få ta del av dessa. Tyvärr är deltagandet mycket lågt vid sällskapets 
vår- och höstmöten.  
 
Jag skulle önska att vi kunde bli betydligt fler vid dessa tillfällen för att diskutera och utveckla tankar och idéer 
om framtiden och att ta ställning till vår verksamhet på både lång och kort sikt . 
 
Mycket välkommen till vårmötet den 24 mars.  
 
Börje Svensson 
Ordförande 
 
 



 
 

Ekonomiläget 
 
Ekonomikrisen har än så länge inte påverkat BSS i någon omfattning. Hur det ser ut längre fram är förstås svårt 
att säga exakt, men vi har ett stabilt läge och kan inte se några uppenbara svårigheter inom närtid.  
 
Områden där vi har satsat medel är främst inom juniorverksamheten och på Snedskär. Juniorsektionen har 
förnyat följebåtar och motorer till dessa samt införskaffat en fin C55 segelbåt. På Snedskär har det kommit nya 
bryggor och anläggningen är i fint skick. Fastigheten i Lindö har fått nytt kök som delvis finansierades med stöd 
från kommunen.  
 
Kommande investeringar sker med stor sannolikhet inom samma områden. Juniorsektionen ser fram emot att 
kunna köpa en C55 till, förutsatt att vi kan få stöd från Svenska Seglarförbundet. På Snedskär byggs bastu 
varefter ny toalett och vatten står på tur.  
 
Att finansiera en C55, bastu och toalett ser vi att kunna göra med egna medel utan att ta till några lån. 
Osäkerheterna är bl.a. Lindös framtid som vi inte känner till i dag. Kommer det att krävas investeringar från 
sällskapets sida? Bingoverksamheten har gett ett uppskattat tillskott till ekonomin varje år. Bingointäkterna har 
främst gått till Juniorsektionen. Det är intressant att se om det kärva ekonomiska läget också sätter sina spår i 
folks spelvanor. 
 
Verksamheten grundas mycket på frivilligt arbete från medlemmarna och detta ska kunna fortsätta även i 
framtiden vilket ger medlemmarna möjlighet att njuta av båtlivet och sporten till rimliga kostnader. 
 
Stefan Nyström 
Kassör 
 
 
 

Administration 
 
BSS har nu börjat använda Svenska Båtunionens Administrativa System (BAS), som är webbaserat. Det innebär 
att medlemsuppgifter, båt- och bryggplatser, e-postadresser, aviseringar av avgifter m.m. finns samlade där. 
 
Tidigare har vi använt ett system från Riksidrottsförbundet, som hette RF Medlem.  
 
Fördelen med BAS är således att systemet är webbaserat och har erforderliga säkerhetskopieringsfunktioner. Det 
skulle inte ha varit speciellt roligt om jag skulle ha fått en datorkrasch, även om jag gjort säkerhetskopieringar 
månadsvis på en extern hårddisk. Vid byte av sekreterare blir det dessutom mycket lättare att ”lämna över”. 
 
Hanteringen av familjer är bättre i BAS, eftersom jag bara behöver lägga in adressen en gång och inte för 
samliga familjemedlemmar. 
 
Det finns naturligtvis nackdelar med ett system som inte kan ändras på lokal nivå. Av detta skäl har t. ex. Leif 
Widlund en egen databas för de som står i kö för plats på Snedskär. En annan nackdel är att jag bara kan lägga in 
en e-postadress per medlem. 
 
P-O Rudenäs 
Sekreterare 
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                             Höstavslutning med Juniorerna och utdelning av 2008 års vandringspriser 
 

 
Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar ! 



 
När detta skrivs är det fortfarande februarilov i skolorna, och några av er är 
kanske uppe i fjällen för en härlig veckas skidåkning. Här hemma i och runt stan 
är det fina vinterdagar, vi har inte sett så mycket snö, men isarna är fina och 
Yxbacken är bra preparerad, så jag hoppas att ni passat på att få mycket frisk 
luft. 
Som vanligt så här års börjar vi se fram emot vårens och sommarens seglingar 
igen, första vårtecknet för mig är Båtmässan, som öppnar den 28/2. 
 
Innan vi går in på vårens aktiviteter kommer en kort rapport från 
avslutningsmötet med juniorena. Vi hade träffen den 23:e november, och som ni 
ser på bilden ovan var vi ett ganska stort gäng. Huvudpunkten var som vanligt  
ceremonin då klubbmästare och torsdagsseglingsvinnare fick ta emot sina 
vandringspriser. Klubbmästare i E-jolle blev Nils Åkervall, och i Optimistjolle 
Martin Berge, torsdagsmästare i E-jolle blev Alexander Nuija.  Bästa 
torsdagsoptimist blev Axel Persson. 
Vi delade också ut priset till årets ”uppstickare”, som blev Hugo Lind och årets 
flitpris, detta gick till Anton Haapaniemi för flitigt tränande och framåtanda. 
Nytt för året är ett pris till årets talang, detta gick Per Blomqvist. 
 
Vi har arbetat vidare som Ungdomsvänlig Klubb, och fått bidrag till tränare och 
ledarutveckling under 2008 års verksamhet. Pengarna har vi använt till att 
engagera Karin Cademan som tränare för Optimistseglarna och Tommy Talén 
för E-Jolle och Laser under våra torsdagsseglingar. Vi planerar att fortsätta med 
samma upplägg säsongen 2009, och som under 2008 i samverkan med NSK. 
Vi har sökt bidrag även för 2009, och vårt stora mål är fortfarande att få ihop 
pengar 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 en av våra juniorer med 
stipendium för goda insatser under den gångna seglingssäsongen. Det var Nils 
Åkervall, som fick pris för goda resultat i sin E-jolle. Nils har placerat sig bra på 
Elitserierna och i JNoM, och har klättrat snabbt på Sverigerankingen. 
 
 
Vårsäsongen börjar med ett möte för ”aktiva föräldrar” måndagen den 16:e mars  
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 16:e april, också kl.19.00 i 
klubblokalen. Då informerar vi om säsongens program, vi hoppas att alla som 
var med förra säsongen kommer, och välkomnar alla nya som är intresserade av 
att börja segla. Tag med syskon, kusiner och kompisar…. 
 
Torsdagsseglingarna börjar den 7/5, sedan kör vi varje torsdag fram till och 
med den 4/6.  
 
 Efterskolanseglingen – dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, 
och pågår från och med lördagen den 13/6 till och med torsdagen den 18/6. 
Vi planerar också att ha en uppföljning på Efterskolan  - Föreskolan veckan 
innan skolorna börjar igen i augusti. 
 
Ostcupen börjar i år  i Linköping helgen den 9-10/5, träning på lördagen och  
tävling söndag ! Nästa Ostcup är i Motala helgen 23-24/5.  
Vår egen Ostcup i år blir den 23-24/8.  
 
KM - i år finns det också utrymme för en ”egen” helg för klubbmästerskap, 
preliminärt 12-13 /9. Då planerar vi även för en föräldratävling, samt avslut med 
grillkväll. 
 
Komplett tävlingsprogram hittar ni på hemsidan. 
 
Som förra våren 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 2009 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 E-jollar, GP för Laser samt nationella och 
internationella mästerskap som till exempel JSM, JNoM,  EM och VM.  



JSM går i år i Vänersborg veckan efter midsommar, VM för E-Jollar går i Brest 
i Frankrike i slutet av juli…. 
 
Se Inbjudan till Team Östergötland på vår hemsida. 
 
I år har det kommit ut nya Kappseglingsregler, Team Östergötland arrangerar 
en kurs i dessa anpassad för Juniorer den 15/3 i Norrköping. Kursen är öppen 
även för de som ännu inte är med i Team Östergötland i mån av plats. Anmälan 
– se hemsidan. 
 
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 2009 ! 
 
Med seglarhälsningar 
 
Pelle 
 
Ordförande juniorsektionen 
 
011-18 23 49, 070-591 14 10 
per.klinga@telia.com 
per.klinga@poyry.com 
 
 

http://www.bss.st/
mailto:per.klinga@telia.com


Glimten våren 2009 
 
Jag har tittat tillbaka i ett antal tidigare Glimtblad som jag varit pappa till och har då sett att 
jag har en särskild dragning till referenser om hur vädret är och har varit. Detta blad blir heller 
inget undantag; det har varit en relativt rejäl vinter i år och så sent som till igår var skridsko 
eller isjakt bästa redskap för att snabbt och lätt ta sig fram över Bråviken. I dag förändrade 
kung Bore förutsättningarna radikalt till skidornas fördel, men då skippar jag isarna. Snart är 
det ändå dags att de går upp. 
 
I övrigt har den gångna vintern efter Snedskärsmöte och därefter genomförd enkät lett fram 
till att BSS huvudstyrelse, med majoritetsstöd från medlemmarna, fattat beslut om att 
genomföra bastubygge på Snedskär.  
 
Ett annat beslut som fattats är att båtplatserna på Snedskär disponeras av båtägarna under 
perioden 1 april till 30 november. Snedskärsmötet i januari gav sitt stöd för ett sådant beslut. 
För tider därutöver kan Snedskärsstyrelsen lämna dispens. 
 
Vidare kommer vi till sommaren att kräva att hundar hålls kopplade på Snedskär, liksom på 
vägen mellan parkeringen och Snedskär och vice versa. 
 
Vårens arbetsdagar är ännu inte fastställda men preliminärboka helgerna veckorna 19 och 20. 
 
Med en månad kvar till vårdagjämningen och c:a två till sjösättning kan jag bara, som vanligt, 
hoppas på att det blir en härlig sommar med blå himmel, god värme och lagom vind. Till den 
sommaren (hur den sen än blir) önskar jag var och en väl mött på Snedskär! 
 
Bästa seglarhälsningar och Lev väl! 
 
Egil Cederborg 
 
 



Fastighetssektionen 
 
 
Undertecknad har från årsskiftet tagit över som ansvarig för sektionen. Mycket 
ligger i stöpsleven beträffande våra lokaler i Lindö och detta berättar Börje 
Svensson mer om på annan plats. 
 
Tills vidare är vi försiktiga med underhållet. Vi vill inte riskera kostnader som 
eventuellt senare visar sig vara onödiga. Större investeringar skjuter vi på tills vi 
vet vad som gäller. 
 
Båtbyggnadslokalen har gott om plats för den som vill göra litet större jobb på 
båten utan att behöva bekymra sig om vädret. Eftersom lokalen är låst kan man 
också lämna kvar verktyg och annan utrustning. Kan kanske vara värt hyres-
kostnaden på 650 kr i månaden? Den som går och tänker ”snart..” borde kanske 
passa på redan nu. Det finns inga garantier för att vi kommer att kunna ha kvar 
sådana här utrymmen om några år. 
 
Festlokalen däremot är fortsatt mycket efterfrågad och uthyrd. Trots pris-
höjningen inför 2009 är det ett konkurrenskraftigt alternativ. Medlemmar betalar 
1100 kr om antalet gäster inte överstiger 60, annars 1500. Vi hyr även ut till 
övriga (1700 respektive 2200 kr) så tipsa gärna vänner och grannar. Uthyrningen 
av lokalen är en av våra största intäktskällor och bidrar märkbart till att vi kan 
hålla medlemsavgiften nere.  
 
För hyra av lokal, kontakta Lars Oreman på 011-31 90 85. 
 
Claes Rehnvall 
 
 
 



Varvsektionen  
 
Våren närmar sig och vi kan se fram mot ett antal dagars ibland jobbigt, men förhoppningsvis 
alltid roligt arbete med att rusta båten för den kommande sommaren. Och jag tror att många 
med mig som har båten på Herstaberg lite särskilt ser fram mot fikastunderna med några 
båtgrannar från BSS. Sällan smakar väl kaffe så gott som då. Och behöver man tips om något 
är det också ovärderligt att ha andra medlemmar att fråga om råd.      
 
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.  
På Herstaberg har vi blivit fler BSS-båtar de senaste åren och vissa ligger därmed ganska 
långt från närmaste vattenanslutning. Viss komplettering av ledningarna ovan mark kommer 
därför att göras under våren.  
 
Tänk på miljön när du rustar båten. 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.     
 
För D-bryggan i Lindö har vi f.n. en viss kö när det gäller säsongsplatser. Alla som hade 
säsongsplats 2008 får inom kort erbjudande om plats även 2009 (tillsammans med 
inbetalningskort på 700:- för de som saknar e-postadress). Du som inte hade säsongsplats 
2008 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.  
 
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. Bryggan blir mycket hal vid regnväder och det är lätt 
att snubbla i skarvarna mellan de olika bryggdelarna.  
  
Kontakta mig gärna per telefon eller e-post enligt ovan om du undrar om något kring 
sektionens verksamhet. 
 
 
För varvsektionen  
 
Daniel Johansson, ordf    
 

mailto:daniel.olena@telia.com

