
Glimten våren 2011 
 

 
 
 

Jag har nu varit Sällskapets (ständige?) sekreterare sedan 1995 och ”jobbet” är stimulerande 
vid kontakter med styrelse, kommittér och medlemmar. Jag har dock några önskemål enligt 
nedan. 
 

1. Meddela mig ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer och båtbyte. 
2. Betala avgifter i tid, så slipper jag skicka ut påminnelser. 
3. Har du e-post, så titta i din inkorg minst en gång i veckan. 
4. Har du e-postadress utan att du hört av dig, så hör av dig. Du får mer information från 

klubben än de som inte har e-post och dessutom lägre medlemsavgift. 
5. Vill du lämna BSS, så hör gärna av dig till mig, så slipper jag skicka ut påminnelser 

om krav på avgifter. 
 
P-O Rudenäs  
0122-16982 eller 0707-463870 eller per-olof.rudenas@swipnet.se 
 
Bilden visar ett skepp från Estland. De kom till Skravleviken på Öjalandet sent på kvällen, de 
sov under bar himmel och lämnade hamnen tidigt på morgonen (utan att betala). Det enda 
som var modernt var en fyrtakts utbordare. 
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Juniorglimten våren 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar ! 
 
Ännu en gång har vintern varit extra lång med mycket snö och kyla, men det är 
som vanligt så här års snart dags för segling igen, tro det eller ej ! 
Den 17/3 börjar vi med ett planeringsmöte för ledare och aktiva föräldrar.  
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.  
 
Torsdagsseglingarna börjar i år redan den 28/4, sedan kör vi varje torsdag fram 
till och med den 9/6. Gustav Strand ställer upp som tränare för Optimisterna i år 
som förra året, och vi jobbar på att få en bra planering för E-Jolle och 
Laserträningen också. 



 
 Efterskolanseglingen – dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, 
och pågår från och med torsdagen den 16/6 till och med onsdagen den 22/6. 
Skolan slutar sent i vår, så det blir lite färre dagar än förra året. Seglarskolan är 
numera certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi följer deras planer för 
utbildning. Som förra året välkomnar vi alla båttyper som vill, vi anpassar 
tränarstaben till hur många som anmäler sig ! 
Vi har våra duktiga ledare på gång – Emil, Gustav, Alex, Nisse, Hanna, 
Johan…. Exakt hur deras engagemang kommer att bli beror på deltagarantalet, 
ledarnas egna elitkappseglingar och konkurrens från andra sommarjobb. 
Vi återkommer med en mer detaljerad planering för Efterskolan när vi närmar 
oss, se hemsidan. 
 
Ostcupen börjar i år i hemma på Pampusfjärden helgen 7-8/5 med träning på 
lördagen och tävling söndagen.  Nästa Ostcup blir hos LJS på Roxen helgen 21-
22/5. Sedan följer Arkösund, Valdemarsvik, Motala och avslutning på 
hemmavatten igen den 17-18/9, då vi också seglar DM. 
  
KM måste vi bara hinna med i år, preliminär helg för KM är 10-11/9, då vi 
också planerar för lite familjefest.  
 
Komplett tävlingsprogram hittar ni på hemsidan när alla datum är spikade. 
 
Som tidigare vill jag slå ett extra slag för Ostcupen, det är en trevlig lokal 
tävling, där vi träffar många 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 arbetat vidare som Ungdomsvänlig Klubb, och har nu två stycken  
C 55-or, så vi kan arrangera matchracing, erbjuda företagsseglingar och segling 
för medlemmar som inte har egna båtar. 
Till våren planerar vi också att fortsätta med förra årets mycket populära tjej-  
seglingar och annat kul som vi kan göra med C 55-orna. Förslag till aktiviteter 
välkomnas ! 
 
Vi jobbar 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 !  
 
 



Vi har fortfarande ett mindre 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 ? Kontakta Pelle om du är intresserad. 
 
Team Östergötland, fortsätter satsningen under säsongen 2011 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.  
 
Team Östergötland arrangerar en regelkurs för juniorseglare den 26/3 i 
Linköping, den blir anpassad även för yngre seglare. Lärare är Leif Andersson 
från Motala Segelsällskap. Kursen är i mån av plats öppen även för seglare som 
ännu inte är med i Team Östergötland 
 
Inbjudan till Team Östergötland kommer att läggas in på vår hemsida, liksom 
programmet för 2011, så att alla kan se vad som är på gång. 
 
JSM går i år i Arkösund veckan efter midsommar (26-30/6) i NSS regi, det blir 
ett jättearrangemang med ett förväntat deltagande av 650 båtar i olika klasser 
fördelade på 7 kappseglingsbanor. BrSS kommer som det ser ut nu att svara för 
banan för Laser, Laser Radial och Zoom 8. Det kommer att behövas många 
funktionärer ute i Arkösund den veckan, boka in den redan nu, vi återkommer 
med förslag till arbetsuppgifter ! 
Vi uppmuntrar också alla juniorseglare att delta, JSM är en riktig seglarfest, och 
tävlingarna är ju för juniorer, så alla kan vara med. 
 
Båthallen har Juniorsektionen ansvaret för som vi informerat om tidigare. Där 
huserar 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. 
Vinterförvaring av en Optimistjolle kostar 300 kr, av en E-Jolle eller Laser 500 
kr, för andra jollar och båtar är avgiften beroende på storlek. Pengarna går direkt 
in i klubben och ersätter de tidigare inkomsterna vi hade av de som hyrde in sig 
för att bygga eller renovera båtar.  
Det går åt en noggrann planering för att så många som möjligt skall få 
plats, därför vore det bra om ni som är intresserade av båtförvaring 
inomhus tar kontakt med undertecknad, så att vi tillsammans kan planera 
för bästa utnyttjande av lokalen. 
Jollarna kommer i första hand att förvaras på ställningar så att vi inte låser för 
mycket golvyta – vi behöver plats för att kunna köra ut och in med jollekärran 
och kanske någon följebåt även under lågsäsong. 



 
 
På hemsidan kommer mera information att finnas om möten, torsdagsseglingar, 
Ostcupar, Team Östergötland m.m. – titta in på  www.bravikensss.se  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  2011 ! 
 
Med seglarhälsningar 
 
Pelle 
 
Ordförande Juniorsektionen 
 
011-18 23 49, 070-591 14 10 
klingaper@gmail.com 
per.klinga@poyry.com 
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Snedskär 
 
Bästa BSS:are i allmänhet och Snedskärsliggare i synnerhet, när detta skrivs är det den 26 
februari och isarna har haft en pågående tillväxt i princip sen en månad efter det att vi hördes 
av senast. Issituationen är den mest omfattande sen vintern –86/-87 och jag förutser en vår 
som blir minst lika sen som fjolårets. För egen del förutser jag sjösättning i mitten av maj 
månad. 
 
I höstas identifierade vi att de stenkistor (motsv.) som håller A-bryggan på plats behövde 
restaureras och då kom de influtna (!) medlen från gästande båtar väl till pass. Nu förutser vi 
inte något behov av att höja gästavgifterna på flera år framöver. Vi tror att vi under flera år 
framöver kommer att kunna utgöra ett attraktivt alternativ till gästhamnen i Arkösund. Vidare 
förutser vi att vi kommer att kunna ha ett bättre försörjningsläge vad avser el fr.o.m. 
sommaren. 
 
Bastun kommer att energieffektiviseras, d.v.s. springorna i golvet kommer att tätas och vi 
hoppas att det kommer att bli mer värme för vedpinnarna och därmed än mer attraktivt att ta 
ett bastubad mellan varven. 
 
Vi vet ju att det kan bli ett hyggligt drag i klubbstugan nu och då, men genom att byta fönster 
och se till att det blir tätt runt dem hoppas vi på än bättre trivsel där. Även hamnkaptenshuset 
kommer att ges en inre ansiktslyftning genom att ny köksutrustning kommer att sättas in.  
 
Lekmöjligheterna för barnen får vi uppmana respektive medlemmar att arrangera med hänsyn 
till att ny lagstiftning gör anläggningen av sådana mycket kostsam. 
 
Inte blev det den bästa av skridskovintrar trots att det var mycket is. Jag hörde för första 
gången benämningen ”lappmögel” under vintern men jag förstod direkt att det var snön som 
avsågs. Den har effektivt begränsat möjligheterna till skridskoåkning för mig i vart fall.  
 
Nu är det, hur som helst, inte mer än styvt två månader kvar till seglingssäsongen, så Håll ut!  
Innan den är här så kan vi bege oss till Allt för Sjön och höja temperaturen på våra 
förväntningar genom att införskaffa diverse ting som ska göra båtliv eller –utrustning så 
mycket enklare eller bättre att man inte kan förstå hur man tidigare kunnat vara dem förutan. 
 
Kan man dessutom få in ett nytt segel eller en ny eller modifierad spray-hood så kommer 
säsongen att bli än mer efterlängtad. 
 
Väl mött på Snedskär igen och 
Lev väl! 
Egil Cederborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varvsektionen  
 
Vintern kom snabbt i november och överraskande för många. Så snabbt att några båtägare inte 
hann få båtarna från D-bryggan utan fick se dem frysa fast. Och sen har isen ju legat hela 
tiden så båtarna ligger kvar. Något att tänka på för alla som brukar ta upp sent. Risken för 
skador på båten är ju stor och de flesta försäkringsbolag är rätt kallsinniga när det gäller 
skador pga frysning. Men även många med båten på land överraskades av vintern innan 
täckningen hann komma på plats och några har drabbats av skador på båtskjul och täckning 
p.g.a. snötyngden.   
Men nu är våren snart på väg så det börjar bli tid att fundera över sjösättning och bryggplats.  
Vi kommer att ordna sjösättning på Herstaberg på motsvarande sätt som tidigare år med hjälp 
av slamkryparen men med ett par små ändringar. Det blir en söndag som komplement till 
tisdagarna istället för en lördag och eftersom sjösättningen för många tenderar att bli senare 
och senare för varje år har vi kompletterat med ytterligare en tisdag. Sjösättning i BSS regi 
kommer därmed att kunna erbjudas alla tisdagar kl 14 fr.o.m. 2011-04-26 t.o.m. 2011-05-31   
samt söndagen 2011-05-15 kl 8. Kallelse sänds ut till i månadsskiftet mars-april till er som har 
plats via BSS.  
Du som önskar plats på Herstaberg via BSS till nästa vintersäsong får mycket gärna kontakta 
mig redan nu. Det underlättar mycket för planering av platser jämfört med om jag får in 
önskemålet strax innan upptagningarna. Vi kan ta emot båtar upp till ca 40 fot, för långsmala 
båtar dock något längre. 
 
För D-bryggan i Lindö har vi fn en viss kö när det gäller säsongsplatser. Alla som hade 
säsongsplats 2010 har fått erbjudande om plats 2011 liksom de som stod först i platskön.  
Vid ev ytterligare återbud erbjuds plats efter anmälningsdatum till kölistan. Korttidsplats 1-2 
veckor för 175:-/vecka brukar jag alltid kunna ordna genom tillmötesgående från ordinarie 
platsinnehavare. Men observera att all korttidsbokning ska ske via mig. Det är inte tillåtet att 
boka via ordinarie platsinnehavare. Trycket på korttidsplatser kan förväntas öka i år eftersom 
kommunen minskat bryggplatserna mycket när två nya bryggor i höstas ersatte fler gamla. Vi 
måste säga nej till riktigt stora båtar vid bryggan, dels p.g.a. det begränsade vattendjupet som 
gör det till en chansning att gå in vid lågvatten om man sticker mer än ca 1.80 m men också 
p.g.a. förtöjningsanordningarna och begränsad platsbredd.   
 
Vi får dras med vår gamla brygga även detta år, men den har inte lång livstid kvar så vi jobbar 
på att hitta en lösning tillsammans med kommunen som äger bryggan. Men alla mynt har ju 
två sidor och så även detta. Avgiften vi tar ut är mycket lägre än för platserna vid kommunens 
nya bryggor. Även vi får räkna med kraftig prishöjning när vi lyckas få till en ny brygga. Jag 
är optimist så jag skriver när och inte om. 
 
Kontakta mig gärna per telefon 070-724 79 02 eller via e-post daniel.olena@telia.com 
om du undrar om något kring sektionens verksamhet eller vill anmäla önskemål om säsongs- 
eller korttidsplats vid D-bryggan och/eller uppläggningsplats på Herstaberg. 
 
För varvsektionen  
 
Daniel Johansson, ordf    
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Fastighetssektionen 
 
Kommunens planer för utveckling av området runt hamnen har gått in i en aktivare fas. 
Planarbetet kommer igång i vår och inleddes med ett möte med klubbarna i januari. Huvud-
inriktningen är fortsatt att vi ska samsas om en byggnad i östra delen av området. Med alla 
förväntade överklaganden så kommer det att ta några år innan detta blir verklighet.  
 
Med anledning av den osäkra framtiden i Lindö fortsätter underhållet av byggnaderna att 
hållas på låg nivå. 
 
Beslutet att fortsätta hyra ut klubblokalen har framtvingat en del investeringar i köksut-
rustning samt stolar och bord.  
 
Antalet bokningar är lägre än för motsvarande period förra året. Detta kan bero på att vi tar ett 
högre pris än t ex NSK. Å andra sidan är vår lokal betydligt större och det finns inte så många 
alternativ i Norrköping som kan ha 96 sittande gäster. Vi överväger nu några åtgärder för att 
förbättra bokningsläget. Det praktiska arbetet med uthyrningen sköts tills vidare av 
undertecknad. Ett antal frivilliga hjälper till med tillsynen av lokalen.  
 
Trädgårdsskötseln (i praktiken gräsklippning) kommer även under den här sommaren att 
ombesörjas av Juniorsektionen.  
 
Båthallen kommer att föras över till Juniorsektionen som alltså tar alla intäkter och kostnader 
samt har underhållsansvaret.  
 
Låsbyte på klubbhuset 
 
Vi har ersatt det gamla låset med ett kodlås. Meddelande om detta gick ut till alla medlemmar 
med e-post den 13 januari. Medlemmar som inte har e-post får informationen i och med detta 
utskick. 
 
Om du behöver komma in men inte har kod (eller har glömt den) kan du ringa mig eller någon 
av de övriga styrelsemedlemmarna (se listan på dörren). Vi kommer att ställa några 
kontrollfrågor för att förvissa oss om att du är medlem. 
 
 
 
Claes Rehnvall 
0709-468 400  
claes.rehnvall@telia.com. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kappseglingssektionen 
 
 
Jag är vald som ordförande för kappseglingssektionen vid Höstmötet 2010. Jag vill med 
nedanstående frågor utröna intresset för kappsegling. 

1. Hur intresserad är du av kappsegling i en skala 1-5 (där 1 = inget intresserad och 5 = 
mycket intresserad)?  

2. Vill du att BSS skall arrangera kappseglingar?  
3. Om "ja" svar på fråga 2. Vilken typ (ex.vis enklare familjesegling 10-15nm)?  
4. Vill du att vi skall utöka kappseglingarna på Snedskär och inte bara 

midsommarseglingen?  
5. Vill du vara med i en grupp som diskuterar kommande kappseglingar?  

Du kan skicka dina svar till mig via e-post eller via brev. 
 
Olle Tjernberg 
Drottninggatan 33 
582 77 LINKÖPING 
olle.tjernberg@comhem.se 
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