
GLIMTEN våren 2012

Dagarna börjar ljusna och en ny seglingssäsong väntar. Båtmässorna är igång och det är dags att 
rusta våra båtar inför sjösättningen om några månader. 

I styrelsen arbetar vi just nu med att förbereda bokslutet för 2011 till vårmötet den 29 mars. Vi kan 
konstatera att i allt väsentligt har målen för vår verksamhet uppnåtts och att vår ekonomi är i god 
balans. 

Det som nu tar kraft av oss i styrelsen är Lindö hamnfrågan som blivit mer aktuell genom beslutet 
den 30:e januari i kommunfullmäktige att anta det av stadsplaneringsnämnden föreslagna 
planprogrammet. Programmet anger inriktningen för detaljplaner samt ett fördjupat program för 
den västra delen av hamnområdet, som håller på att arbetas fram av stadsbyggnadskontoret. 
Beslutet har, som många säkert sett av insändare i dagstidningar och i lokala TV-sändningar, blivit 
kritiserat då farhågor finns att upprustningen av hamnen kan komma att negativt påverka områdets 
karaktär genom en alltför förtätad bebyggelse och av miljökonsekvenser.

Från BSS sida har vi aktivt haft flera interna möten tillsammans med Norrköpings Segelklubb, NSK, 
och Bråvikens Kanotklubb, BKK, för att samordna och föra fram våra krav och önskemål inför 
hamnens upprustning. Vi har haft flera möten med de projektansvariga på kommunens 
stadsplaneringskontor där vi fört fram våra krav såväl skriftligen som muntligen.  Den 1 februari 
träffade vi kommunalrådet för stadsplaneringsfrågor där vi också framförde våra krav och önskemål 
men också våra farhågor att förändringen inte får medföra några betydande ekonomiska åtaganden 
för oss som ideella föreningar. Vi har kommit överens om att ha fortlöpande möten med de 
projektansvariga i kommunen inför deras arbete med att nu ta fram detaljplanen för området.  Det 
första mötet är redan planerat till mitten av mars månad. 

Nu återstår också interna möten med NSK och BKK för att samordna oss inför den troliga 
förändringen till en  samlokalisering i ett gemensamt hamncentrum med klubbhus, lokaler för 
träningsverksamhet, förvarings- och verkstadsutrymmen för jollar, kanoter mm samt grönområden 
och faciliteter som vi behöver för verksamheterna.      

Till slut ha en bra sommar med mycket sol, vind och segling.

Glöm inte vårmötet den 29 mars klockan 19.00 i vår klubblokal. Välkomna.

Börje Svensson

Ordförande



Snedskär

Bästa BSS:are i allmänhet och Snedskärsliggare i synnerhet, när detta skrivs har februari nästan gått 
till ända och isarna har börjat släppa både här och där. Isbildningen kom ju dessutom igång sent och 
minnet av vintern kommer väl att präglas av trendbrottet från de två föregående årens långa och 
snörika vintrar. Hur fortsättningen på senvinter och vår blir får vi väl se, men sjösättningen bör väl 
kunna ske i slutet av april.

Dagens styrelse för Snedskärssektionen börjar vilja pensionera sig, åtminstone några stycken, och 
inför behovet att nyrekrytera ledamöter har en särskild utredning genomförts av Leif Widlund med 
hjälp av Johan Kaljo, Björn Nilsson, Camilla Andersson, Stefan Bräutigam, Mats Lindberg och Daniel 
Johansson som med sina erfarenheter och sin vishet lämnat kloka förslag. Redovisningen kommer att 
ske vid BSS vårmöte 2012, men vid Snedskärsmötet kommer det att bli en huvudpunkt. Mötet 
kommer att hållas senast i mitten av april.

Den skonsamma vintern har inneburit att endast mindre skador har inträffat sedan vi stängde 
Snedskär i höstas. Med glädje konstaterar vi därför att vi har ett begränsat antal nya och akuta 
åtgärder att vidta under vårens arbetsdagar. Dessa dagar infaller i år 5 o. 6 maj samt 12 o. 13 d:o. 
Som vanligt kommer våra kompetenta arbetsledare guida oss i att i ett lagom tempo utföra de 
arbetsuppgifter som driften av hamnanläggningen kräver.

Tyvärr är vi inte längre komna vad avser elförsörjningen än vi var i fjol. Det betyder att vi fortsatt har 
att förhålla oss till en elförbrukning per båt som motsvarar vad normal batteriladdning innebär. 

Lekmöjligheterna för barnen provar vi att förbättra och för att göra det bästa på det enklaste sättet 
anordnar vi en lekplats på sandstranden. Allt för att få mest glädje för minst antal kronor

Nu är det, hur som helst, inte mer än c:a 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, nya dynor eller en ny eller modifierad spray-hood så kommer 
säsongen att bli än mer efterlängtad.

Innan dess hoppas jag att vi ses på Snedskärsmötet och får diskutera hur vi vill sköta vår pärla i 
framtiden. 

Väl mött på Snedskär igen och

Lev väl!

Egil Cederborg



Varvsektionen

Äntligen! Ett känt utrop i Nobelprissammanhang och nu kan vi förhoppningsvis snart utbrista 
detsamma. Sannolikheten för en ny brygga på Lindö är nu mycket stor men det är fortfarande inte 
100% klart. Kommunen avser att anlägga en ny brygga och upplägget är att BSS hyr av kommunen på 
liknande sätt som hittills, men naturligtvis till en betydligt högre avgift med tanke på nyinvesteringen. 
När detta skrivs är anbudsförfrågan ute hos ett antal tänkbara leverantörer. Vi väntar med spänning 
på dessa anbud eftersom hyran ju påverkas av nivån på kommunens totala investering.

Bryggan kommer inte att hamna på samma ställe som nuvarande brygga utan ca 50 m närmare NSK:s 
brygga. Det låg en annan brygga där fram till för ett par år sedan. Den nya bryggan kommer inte att 
kunna vara på plats redan i april utan mer troligt någon gång i maj eller juni. Det innebär att vi 
använder den gamla bryggan i början av säsongen och sedan flyttar över båtarna till den nya. När det 
är klart rivs den gamla bryggan och bojar samt brygg- och bojförankringar avlägsnas. 

Den nya bryggan kommer att förses med Y-bommar av varierande längd från 5 till 10 meter för att 
passa till båtbeståndet.

Vi avser att fortsätta med samma princip som hittills med i huvudsak uthyrning av säsongsplatser 
men med möjlighet att hyra korttidsplats i mån av tillgång. Alla som har båt registrerad i BSS 
båtregister har fått erbjudande om att boka säsongsplats. Skulle du missat detta och har önskemål 
om plats så kan det fortfarande finnas möjlighet. Hör i så fall av dig snarast möjligt till 
daniel.olena@telia.com och ange båttyp med längd, bredd. Ange även båtens deplacement om det 
är >5ton. Önskemål om korttidsplats lämnas på samma sätt när du vet vilken tid det gäller eller 
alternativt till mig per telefon 070-724 7902. Säsongsavgiften är ännu inte klar eftersom vi som sagt 
inte vet BSS totala hyreskostnad innan anbuden kommit in, men vi hoppas kunna landa på max 
1500:-.  

På Herstaberg är det snart dags att börja förbereda båtarna för sommarens fröjder. Stormarna har 
gått hårt åt vissa båttäckningar under vintern, men jag tror inte att någon råkat ut för någon mer 
omfattande skada. Däremot har flera båtägare som använt stora dunkar som tyngder till 
presenningarna blivit av med dessa. Jag har inte hört att något annat än just vattendunkar stulits 
denna säsong men högrisk- säsongen för stölder är ju ännu inte inne. Så se till att göra vad du kan för 
att göra det mindre attraktivt för tjuvar. Lämna t.ex inte stöldbegärliga verktyg etc kvar i båten under 
vårrustningen och lås fast din stege.  

Sjösättning på Herstaberg kommer att ordnas på samma sätt som tidigare år. Kallelse med aktuella 
dagar skickas ut i månadsskiftet mars-april.  
   
Kontakta mig gärna per telefon 070-724 79 02 eller e-post daniel.olena@telia.com med synpunkter 
och frågor kring sektionens verksamhet.

För varvsektionen 
Daniel Johansson, ordf   
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Kappseglingssektionen

SRS

Jag skriver några rader om SRS som nu fullt ut ersätter LYS systemet. Om man tittar på nya SRS 
tabellen ser man att det inte finns några mått på båtarna där. Vill man veta vilka mått en viss båt har 
får man gå in på SSF hemsida  http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist. Där kan man sedan gå 
in på den båten man är intresserad av och se vilka mått den har och ska ha för att ingå i tabellen. 

Notera att varje båt typ nu har ett tal med och ett utan spinnaker. Det är alltså inte samma avdrag för 
alla båttyper.

 

Midsommarkappseglingen

Den mycket prestigefyllda seglingen som går av stapeln midsommarafton  med samling kl 10 och 
start kl 11.00. Vi har bestämt att bjuda in kringliggande klubbar för att vi ska få några att segla ifrån. 
Efter seglingen bjuder klubben samtliga deltagare och även landbesättningen på kappseglande båtar 
på sill och potatis. Dryck bör medföras.

Du som inte vet om du klarar av att vara med. Till dig vill jag säga, har du en båt och kan segla kan du 
vara med. Om du ändå är tveksam kom till mig på A bryggan så ska vi prata segling och hur du ska 
kunna var med. Du som vill var med och kappsegla i våra farvatten kan gå in på ÖDSF hemsida ( 
odsf.se ) där hittar du information om seglingar i distriktet.

 

Olle  Tjernberg (ordf  för kappseglingssektionen)

Fastighetssektionen
Med anledning av den osäkra framtiden i Lindö fortsätter underhållet av byggnaderna att hållas på 
låg nivå.

Uthyrningen av klubblokalen ser ut att bli något bättre än föregående år. Vissa förbättringar av 
informationen på hemsidan har gjorts och detta kan ha bidragit.

Vi har halverat priserna alla dagar utom lördag. Som medlem betalar du 1700 för lördagar och 850 
för övriga dagar.

Tillsynen av lokalen mellan uthyrningstillfällena sköts av frivilliga även i år men rekryteringen gick 
trögt. Redan hårt belastade styrelsemedlemmar får hoppa in och fylla luckorna. 

Claes Rehnvall

0709-468 400 

claes.rehnvall@telia.com.

  

http://odsf.se/


Juniorglimten våren 2012

Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

En mildare vinter än på länge har passerat (hoppas vi!), det känns som om det är lite närmare till  
säsongsstart än det var så här dags förra året.

Säsongen inleds med ett planeringsmöte för ledare och aktiva föräldrar, datum är inte spikat ännu, 
men det blir i slutet av mars. Vi informerar på hemsidan.

Alla som känner sig manade att hjälpa till med ungdomsverksamheten är hjärtligt välkomna - hör av 
er till Pelle. 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 den 3/5, sedan kör vi varje torsdag fram till och med den 7/6. Vi 
hoppas att Mattias kan vara med som ledare för de yngsta Optimisterna som tidigare, och vi jobbar 
på att få en bra planering för den övriga Optimist-, E-Jolle- och Laserträningen också. 



 Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, och pågår från 
och med fredagen den 15/6 till och med onsdagen den 20/6. Skolan slutar sent i vår också, så vi 
använder helgen 16-17/6 för att få ut så många dagar som möjligt.

Seglarskolan är 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, Hanna, Johan, Simon m.fl. - 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 12-13/5 med träning på lördagen och tävling 
söndagen.  Nästa Ostcup blir helgen 26-27/5, platsen är inte bestämd ännu, vi skall försöka arrangera 
den tävlingen tillsammans med Södermanland. Sedan följer Valdemarsvik, Arkösund, Motala och 
avslutning med Ostcup och DM hos LJS i Linköping.  

KM försöker vi lägga in någon helg i september, vi avvaktar lite med exakt datum tills vi ser hur 
kappseglingsprogrammet i övrigt ser ut.

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 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 med våra två 

C 55-or kan vi arrangera matchracing, erbjuda företagsseglingar och segling för medlemmar som inte 
har egna båtar.

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 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 och vuxna för 200 kr.  Du kanske har slitit ut din gamla och behöver 
en ny? Kontakta Pelle om du är intresserad.



Team Östergötland, fortsätter satsningen under säsongen 2012 på träning och kappsegling på lite 
högre nivå.  Ny projektledare från i vår är Carl Åkesson, som också är regional sailcoach för 
Östergötland.  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 planerar en regelkurs för juniorseglare den i Linköping, innan seglingssäsongen 
börjar, 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 2012, 
så att alla kan se vad som är på gång.

JSM går i år i Råå i år, så det blir lite längre att åka än till Arkösund förra året, vi hoppas ändå på ett  
brett deltagande från klubben.

Vi uppmuntrar 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.

Behöver ni inomhusplats nästa vintersäsong, boka redan nu så är det klart – kontakta Pelle!

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 2012!

Med seglarhälsningar

Pelle

Ordförande Juniorsektionen

011-18 23 49, 070-591 14 10

klingaper@gmail.com

per.klinga@poyry.com

mailto:per.klinga@poyry.com
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Publicering av denna annons från Svenska Sjö ger oss ett ekonomiskt bidrag 


