
GLIMTEN våren 2013
 

Som ny ordförande i BSS och dessutom båtägare
 finns det många skäl för mig att vara både
glad och tacksam. Det är ett väldigt fint 
segelsällskap som vi i styrelsen fått förtroendet 
att leda. Ett stort tack till vår förre ordförande 
Börje Svensson som gett oss ett mycket gott 
utgångsläge för vårt arbete. 

Glädjeämnena är som sagt många. Här är några. 
Vi har en väl fungerande juniorverksamhet med 
ledare som brinner för uppgiften att fostra nya 
seglare och med juniorer som satsar på att 
utvecklas. I år har vi en helt ny brygga i Lindö 
som vi hyr av kommunen med Y-bommar på alla 
platser. Och vår uthamn Snedskär är en pärla.

Har du inte besökt Snedskär så passa på i 
sommar. Det är ett perfekt ställe att stanna 
någon natt om du har båtplats någon annan 
stans under sommaren. Och saknar du båt så går 
det bra att komma dit med bil eller alternativt 
buss plus en halvtimmes promenad. Klubbhus, 
bastu mm räcker till för fler än oss som har 
båtplats där och trevliga BSS-are att umgås med 
möter du säkert när du kommer. 

Som båtägare känner jag en oerhörd tacksamhet över att ännu ett år kunna blicka fram mot segling i  
vår fantastiska skärgård. Hur fantastisk den är inser man kanske bäst när man har med sig gäster. Jag 
har under de snart 25 år vi haft vår nuvarande båt haft glädjen att vid olika tillfällen ha med främst 
ungdomar från drygt 20 länder i alla världsdelar. Några av dessa upplevelser har fastnat särskilt. En 
utbytesstudent från en miljonstad i Indien fick ett par veckor efter ankomsten till Sverige vara med 
på en gubbsegling en helg i slutet av augusti. Han stod mycket länge alldeles förundrad under en 
stjärnklar himmel och njöt av naturen och tystnaden på Barnsö söder om Kättilö. Där fick han ett 
minne för livet. Och en annan kille från mellaneuropa var helt tagen och så begeistrad över sin 
segling genom S:t Anna skärgård att han till slut utbrast ”Now I know what paradise look like”. Och 
det paradiset får vi njuta av varje sommar. Visst har vi skäl att vara tacksamma. Kanske kan vi också 
hjälpa fler att få njuta av båtsport och skärgård. Ta gärna med någon ut i sommar som annars inte 
har möjlighet. Det kan vara utländska vänner på besök, grannen som inte har ekonomisk möjlighet 
att skaffa båt eller kanske en BSS-pensionär som inte längre orkar med egen båt.   

Glädjeämnen finns det som sagt många men vi har också utmaningar i BSS. Vad händer med 
kommunens planer för Lindö? Blir det en flytt från vårt område och när i så fall? Ska vi då gå samman 
med NSK? Frågorna diskuteras även om det inte kommit något direkt nytt från kommunen de 
senaste månaderna och alla medlemmars synpunkter är värdefulla. Kopplat till de frågorna måste vi 



ta ställning till hur vi underhåller klubbhuset i avvaktan på beslut. Vi behöver också fundera över hur 
vi ska utveckla vår verksamhet för att få fler i olika åldrar intresserade av båtsport och att få fler 
medlemmar att vilja ta på sig funktionärsuppgifter. Miljöfrågorna är också högst aktuella både för oss 
som förening och för oss som enskilda båtägare. Hur ska vi på bästa sätt bidra där? Utmaningar kan 
man se både som problem och möjligheter. Jag gör helst det senare. 

Vilka är dina idéer för BSS framtid, kortsiktigt och långsiktigt? Hör gärna av dig till någon av oss i 
styrelsen. Mig når du lättast på daniel.olena@telia.com  Vårmötet i klubbhuset på Lindö 2013-03-18 
är ett bra tillfälle att framföra synpunkter. 

När jag skriver det här har vi passerat mitten av februari. Även om det fortfarande är snö på marken 
så känns det att våren närmar sig. Nu går det fort, båtmässa, vårrustning av båten, arbetsdagar på 
Snedskär, sjösättning mm. Och sen en förhoppningsvis en riktigt skön båtsommar antingen du väljer 
att hålla dig nära hemmahamnen eller ger dig ut på långsegling. Väljer du det senare så kan du på vår 
hemsida www.bravikensss.se under rubriken reseplanering och reseberättelse hitta kontaktpersoner 
för olika seglingsområden som kan ge dig tips om farleder, hamnar, sevärdheter mm. Man träffar 
många trevliga människor även vid långsegling. När jag för några år sedan kom med båten till  
Sveriges nordligaste hamn Töre låg det en gästbåt där – en BSS-båt från Snedskär. Världen är liten 
ibland.

Daniel Johansson
ordförande

mailto:daniel.olena@telia.com
http://www.bravikensss.se/


Foto Cattis H

 Juniorglimten våren 2013

Bilder från årets första aktivitet – kappsejsningsövningar i simhallen i Finspång.

Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

Vi är inne i en lång vinter, och vi hoppas att snön är kvar över februarilovet så att alla 
skollediga ungdomar och föräldrar får njuta av olika vintersporter. Sedan välkomnar vi 
våren !

Efter lovet kommer Båtmässan i Stockholm, och sen är det snart dags att lätta på 
presenningarna och börja vårrustningen på båtarna och att åka ut till båtlokalen och börja 
med servicen på jollar och följebåtar. När vi kommer in i april är det läge för en arbetshelg 
igen. Då putsar vi och sjösätter de första följebåtarna, så att vi kan dra igång årets säsong. I 
år har vi en ny brygga, det betyder att vi får Y-bomsplatser till följebåtarna och C 55-orna och 
en mycket större vattenyta utanför jolleramperna att hålla till på för seglarna. Det bli bra för 
de yngre juniorerna, vi får bra plats innanför pirarna för de första segelturerna !

Säsongen inleds med ett planeringsmöte för ledare och aktiva föräldrar, det blir den 6:e 
mars kl. 18.30. Vi träffas i NSK:s klubblokal.

Sedan följer ett uppstartsmöte för juniorerna den 17:e april kl.18.30, också i NSK:s lokal. 



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. Vi behöver också förstärkningar i juniorstyrelsen, både 
en ny kassör och ett par övriga ledamöter – hör av er till Pelle

Torsdagsseglingarna börjar den 25/4, sedan kör vi den 2/5, 8/5 (obs onsdag före Kristi 
Himmelfärdsdag), 16/5, 23/5, 30/5 och 5/6 (obs igen, onsdagen före Svenska flaggans dag). 
Vi hoppas att Jens kan vara med som ledare för de yngsta Optimisterna som tidigare, och vi 
jobbar på att få en bra planering och bra ledare för den övriga Optimist-, E-Jolle- och 
Laserträningen också. 

Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, och pågår 
från och med torsdagen den 13/6 till och med onsdagen den 19/6. Skolan slutar sent i vår 
också, så vi använder helgen 15-16/6 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 seglare och jolleklasser som vill vara med, 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 Motala helgen 18-19/5 med träning på lördagen och tävling söndagen. 
Nästa Ostcup blir helgen 1-2/6, och då kör vi hemma på Pampusfjärden. Sedan följer 
Arkösund den 4/8, Valdemarsvik/Gryts Varv den 10/8 och avslutning med Ostcup och DM 
hos LJS i Linköping den 31/8 – 1/9

 KM försöker vi lägga in någon helg i september, vi avvaktar lite med exakt datum tills vi ser 
hur planeringen för läger och kappseglingar 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 tävling i vårt distrikt 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 fortsätter som Ungdomsvänlig Klubb, och med våra två 



C 55-or kan vi arrangera matchracing, erbjuda företagsseglingar, seglarskola för vuxna 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! 

Team Östergötland, fortsätter satsningen under säsongen 2013 på träning och kappsegling 
på lite högre nivå. Projektledare är Carl Åkesson, som också är regional sailcoach för 
Östergötland.  Team Östergötland är ett samarbete  mellan klubbarna  BrSS, NSK, NSS, LJS, 
MSS, och WSK. Fler klubbar i regionen kan tillkomma. 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 lördagen den 2:e mars i Motala, 
den blir anpassad 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 2013, så att alla kan se vad som är på gång.

JSM går i Göteborg/Arendal i år 14/6 – 18/6, alltså parallellt med vårt efterskolanläger, så vi 
tappar några ledare och deltagare i lägret.

Vi uppmuntrar ändå så många som möjligt att delat i JSM, det är en riktig seglarfest och en 
bra introduktion till större tävlingar - 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.

Är ni intresserade av att ha det bekvämt under sommaren med en inneplats för jollen, eller 
behöver ni inomhusförvaring 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.

http://www.bravikensss.se/


Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2013!

Med seglarhälsningar

Pelle

Ordförande Juniorsektionen

011-18 23 49, 070-591 14 10

klingaper@gmail.com

per.klinga@poyry.com

Fastighetssektionen

För fastighetssektionen rullar det på med uthyrningen av klubblokalen. Vår nye 
administratör för detta, Calle Hellström, börjar bli varm i kläderna, och vi har en ganska bra 
efterfrågan på vår festlokal under våren. Vi hänvisar till hemsidan, där finns det mer 
information om uthyrningen. Tveka inte att höra av er när det närmar sig fest för lite större 
sällskap, och berätta gärna för vänner och bekanta om vårt klubbhus, sen ringer ni eller 
mailar till Calle och bokar !

Vi planerar inga större insatser på huset under året, vi skall hålla det i användbart skick utan 
större investeringar tills vi vet hur det går med Lindöfrågan.   
Från årsskiftet är det vi på juniorsidan som också ansvarar för fastigheten, vi har redan sedan 
ett par år tillbaka svarat för båthallen, som numera i huvudsak används för våra egna 
följebåtar och jollar.  I mån av plats går det att hyra in sig för vinterförvaring, se 
Juniorglimten.
 
För gräsklippning och skötsel av vårt grönområde hade vi säsongen 2012 hjälp av Svante 
Roxström och hans elever, det fungerade mycket bra, eleverna trivdes med att jobba ute hos 
oss. De kommer tillbaka i år också, och det är vi mycket tacksamma för. Dubbel nytta, 
eleverna får praktik, och vi får hjälp att hålla snyggt omkring oss.

Det är några båtar som har stått nere mot vattnet ganska länge utan att användas, vi hoppas 
att ägarna kommer ihåg sina "pärlor" och kommer ut och tar hand om dem när våren 
kommer. Samma gäller för några släpvagnar och trailers som har ställts upp på vår parkering. 
Hör av er och tala om vilka planer ni har för era grejor, märk ägodelarna med namn och 
telefonnummer så att vi kan nå er.

Snart vår !
"Vaktmästaren" Pelle Klinga

mailto:klingaper@gmail.com


Snedskär

Ännu håller vintern sitt grepp om 
Snedskär. Hoppas att alla ni som ägnar er 
åt olika vintersporter har haft en fin 
säsong. Trots is och snö verkar det som om 
vårt Snedskär klarat sig bra denna vinter.
Tiden går som alltid för fort, det börjar bli 
hög tid att ta tag i de olika båtprojekt som 
borde startats under hösten, men det 
brukar ju ändå ordna sig på något sätt.

Årets arbetsdagar är som framgår av 
utskick 27 och 28 april, samt 4 och 5 maj.

 Ni som har jollar upplagda på Snedskär bör ta en titt på dessa under arbetsdagen. En del jollar bör 
nog tas bort då de inte ser ut att ha använts under senare år. De som skall vara kvar skall vara i ett 
sådant skick att vi slipper skämmas för jolleuppläggningsplatsen. Vi behöver troligen anpassa 
uppläggningsplatsen för att kunna ta hand om större gummibåtar som kan ställas på högkant, och 
då är det nödvändigt att de jollar som inte används tas bort.
Kanske det finns någon jolle med segelutrustning som kan ställas iordning och användas av våra 
barn?

Klubbens framställan om fartbegränsning utanför Snedskär ser ut att avslås av Transportstyrelsen. 
De flesta som yttrat sig över ärendet är negativa till en fartbegränsning. Eftersom läget är utsatt är 
det viktigt att vi ser till att båtens förtöjningsutrustning är i bra skick. Rätt dimension på tågvirket 
samt effektiva ryckdämpare är ett måste.

Vi har nu en ny fastställd arbetsordning för styrelsen. Den följer i stort det förslag som förra årets 
arbetsgrupp arbetade fram. Vi har även sett över instruktionerna för veckovärdar och hamnkapten 
samt för arbetsledarna vid arbetsdagarna. 

Antalet gästande båtar förra säsongen var i stort samma som 2011. Vi kallar oss inte 
gästhamn av olika skäl, utan säger att vi tar emot gästande båtar i mån av plats.

Även om det känns som att sommaren är avlägsen vet vi att tiden går fort. I år hoppas vi att många 
vill vara ned och fira både midsommar och kräftskiva på 
Snedskär. 

Vi har ingen speciell kommitté utsedd, utan förutsätter 
att alla som deltar också vill bidra med 
iordningställandet för festerna. Plocka gärna blommor 
och björkris och ta med till Snedskär då tillgången är 
begränsad i området.

Ta också tillvara möjligheten till att delta i 
midsommarens kappsegling, man får ju pris även som 
sista båt (säger en som vet).

Vi ses på Snedskär
Roy Kannerstål



Varvsektionen

Lindö

Nu är både brygga och y-bommar på plats på den nya ”Lindöbryggan”. Arbetet med att besätta 
platserna är på gång. Vi avser fortsatt att i huvudsak uthyra säsongsplatser med möjlighet att hyra 
korttidsplatser i mån av tillgång.

Det verkar som de flesta från gamla bryggan är intresserade av plats på nya bryggan, endast ett 
fåtal (6) har av olika anledningar sagt upp sin plats och ett antal nya har tillkommit.

Finns ytterligare intresserade medlemmar kontakta mig på varvsektionen. 
brautigam.stefan@gmail.com eller ring 0707467963

Samma kontaktadress gäller hyra av korttidsplatser när du vet viken tid som är aktuell. 

Herstaberg

När väl snön och isen har släppt sitt grepp om båtarna på Herstaberg är det åter dags för 
vårrustning. Vi hoppas att du inte blir drabbad av stölder eller sabotage på båten. För att försvåra 
och göra det mindre attraktivt för tjuvar ber vi er att låsa fast stegar och att inte förvara 
stöldbegärliga verktyg och utrustning i båten.

Sjösättningen 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 0707467963 eller e-post brautigam.stefan@gmail.com med 
synpunkter och frågor kring sektionens verksamhet.

För varvsektionen

Stefan Bräutigam. Ordf
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