
VÅRGLIMTEN 2015 

Ö-längtan

För några år sedan läste jag en artikel 
där författaren talade om begreppet 
ö-längtan. Jag hade aldrig hört ordet 
förut men kände igen mig direkt. Den 
åkomman lider jag av. Fast lider av är 
fel ord – jag njuter ju av den. Det är 
något alldeles speciellt med öar. Av 
någon anledning är det annorlunda att 
komma fram till en ö jämfört med 
fastlandet. Finns det sedan en fyr på ön 
så är det ändå bättre. Jag tror att 
många seglare känner igen sig. 

Vissa öar fäster man sig alldeles speciellt vid. För mig gäller det bl.a. följande
- Stora Kornö utanför Lysekil dit vi alltid seglade för att fira midsommar innan vi flyttade till 
 Norrköping. Midsommarängen hade krympt tyckte de nu vuxna barnen när vi seglade dit igen 2012.
- Ursholmens fyrplats i Kosterskärgården är en annan plats som vi inte frivilligt missar när vi seglar i 
 Bohuslän. Varför just den ön? Försök komma dit någon gång så tror jag att du förstår. Inseglingen 
 kan vara lite lurig. Det finns gott om grund i området, bl.a. ett som heter Julkvällen. Man kan ana 
 varför. Men inne i hamnen ligger man mycket bra vid klipporna. Den som upplevt hur det är att 
 sitta uppe vid de två fyrtornen en fin sommarkväll och blicka ut över horisonten och se solen gå ner 
 i havet håller ganska säkert med mig om att det är något speciellt med den ön.
- Holmön utanför Umeå där de bofasta samarbetar om allt möjligt och är beroende av varandra för 
 att få samhället att leva året runt. Med bl.a. arbetsdagar i öns affär. Nästan som i ett segelsällskap.

Som tur är har vi ingen brist på öar så många återstår att utforska. Gotska sandön ska vi väl kunna nå 
någon gång och många öar i Stockholms, Ålands och Norrländska skärgårdar är ännu outforskade av 
oss.

Slutligen finns det ju många öar som det väl förblir en dröm att få besöka med egen båt, men 
drömmar är inte fel – så kan man ju besöka öarna flera gånger. Utsira och öarna vid Lofoten i Norge 
samt Fair Isle och Shetlandsöarna bland de brittiska öarna ligger högt på min längtanslista. Andra 
längtar säker till öar på varmare breddgrader men de har inte samma lockelse på mig.

Vart du än längtar – snart är det sommar och vi som är så lyckligt lottade att vi har segelbåt i den 
svenska skärgården får återigen chansen att besöka gamla smultronställen och upptäcka nya.  
Att BSS egen ö Snedskär är ett sådant smultronställe för alla åldrar vet vi sen tidigare. Nu vet också 
alla läsare av Svenska Kryssarklubbens tidning På Kryss att ön är väl värd ett besök genom en artikel 

om några hamnar från Klintemåla till Snedskär i senaste numret av tidningen. Nr 2/2015. Daniel
Johansson
ordförande



Juniorglimten våren 2015

Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

Bilden visar intresserade åskådare vid höstens Regionkval, som vi arrangerade i samarbete 
med klubbarna i Team Östergötland. Ett mycket lyckat arrangemang som vi fick mycket 
beröm för. 

Åskådarbilden är unik, det är inga mindre än Alvar och Britt Larsson med Classe Larsson som
båtförare. Det är Alvar och hans familj som vi har att tacka för att BrSS är en framgångsrik 
juniorseglingsklubb. Det började med Optimistjollar på 50-talet, sedan tillkom OK-Jollar och 
så var det hela igång. I början var alla båtar självbyggen under Alvars professionella ledning.

Tiden går, i år fyller Alvar 90 år, still going strong !

Nu har vi redan passerat februarilovet, vi har milt väder och barmark och den meterologiska 
våren har kommit, så det är väl bara att ge sig ut på böljan igen !

Båtmässan i Stockholm står för dörren som vanligt i början av mars, vi får se om det blir tid 
över för ett besök i år ?



Säsongen för oss juniorer inleds med ett juniorstyrelsemöte den 10/3, sedan följer ett 
uppstartsmöte för juniorer, ledare och föräldrar söndagen den 29/3. Vi återkommer med 
information om tider och plats.

Arbetsdagen för putsning och sjösättning av jollar och följebåtar är planerad till den 19/4, det 
är möjligt att vi hinner sjösätta någon följebåt innan dess, så att det finns möjligheter för de 
som vill börja segla tidigare om vädret tillåter. 

Vi behöver fler som kan vara med och hjälpa till med ungdomsverksamheten, det är inget 
krav att du har egna barn som seglar – alla är välkomna !  Ni som är intresserade – hör av er 
till Pelle !

Torsdagsseglingarna börjar den 23/4, sedan kör vi den 29/4 (obs, onsdag före 
Valborgsmässoafton), 7/5, 13/5 (obs igen, onsdagen för Kristi Him), 21/5, 28/5 och den 4/6. 
Kolla hemsidan för mer info när vi närmar oss mitten av april.  

Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, och pågår 
från och med fredagen den 12/6 till och med onsdagen den 17/6. Se hemsidan om anmälan 
m.m. Vi har redan många intressenter, kom med du också !

Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi följer deras planer för 
utbildningen. Som tidigare år välkomnar vi alla seglare och jolleklasser som vill vara med, vi 
anpassar tränarstaben till hur många som anmäler sig.

Ostcupen börjar i år i Västerås helgen 9-10/5 med träning på lördagen och tävling söndagen. 
Vi kör denna i samarbete med Södermanland.  Nästa Ostcup blir helgen 30-31/5, och då ses vi
hemma i Lindö. Sedan följer Arkösund den 2/8, Valdemarsvik/Gryts Varv den 8/8, Motala 
den 29-30/8 och avslutning med Ostcup och DM hos LJS i Linköping den 19– 20/9.

Ostcupen är en trevlig tävlingsform 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! 

 KM skall vi försöka se till att det blir av i år, vi hoppas kunna hitta en lucka i det digra 
kappseglingsprogrammet någon av helgerna i september.

Komplett tävlingsprogram hittar ni på hemsidan när alla datum är spikade.

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. Nu finns det fler      C 55-or i distriktet (NSS,
WSK och MtSS),  så vi hoppas att det kan bli några gemensamma kappseglingar med dessa.

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 också 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 2015 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, 
MtSS, och WSK.  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 m.m. Deltagande i Team Östergötland har varit ett bra avstamp för en 
fortsatt seglarkarriär för många Östgötaseglare, kom med du också !

JSM går i Båstad år den 13 – 17/6, alltså parallellt med vårt seglarläger. Ingen bra planering 
tycker vi och andra klubbar som har seglarläger veckan före midsommar, men vi har svårt att 
påverka den nationella planeringen.

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

Juniorsektionen har som tidigare ansvaret för Båthallen.  Där har 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” så kan ni kolla vad som händer.

Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2015!

Med seglarhälsningar

Pelle

Ordförande Juniorsektionen

070-591 14 10

klingaper@gmail.com

http://www.bravikensss.se/
mailto:klingaper@gmail.com


Snedskär  

                                                  I väntan på våren

 

Även om det fortfarande är vinter och sportlovstid så känner man att båtsäsongen närmar 
sig. Det sedvanliga besöket på någon av båtmässorna brukar bli något av en start för 
sommarens planering.

Trots stora förändringar i vattenståndet verkar det som bryggorna har klarat vintern bra så 
här långt. 

Det som har varit ett problem i vinter är att vi fick en invasion av möss. Det verkar som vi nu 
har utrotat den musfamilj som flyttat in i klubbhuset.

Vi har en lång kö för att få en plats på Snedskär, vilket är glädjande.  Vi i styrelsen för 
Snedskär hoppas att skälet till att allt fler vill komma till oss är att man vill vara med i vår 
sociala gemenskap och fina anläggning på Snedskär och inte att skälet är ekonomiskt. Priset 
för en plats i Arkösund eller Nordanskog ligger ju tydligen betydligt högre än hos oss.

Årets arbetsdagar är 18,19,25,26 i april. Om ni fått en arbetsdag som inte passar så är det ni 
som skall fixa byte samt anmäla detta till de berörda arbetsledarna. Tyvärr är det några varje
år som struntar i att ordna byte och bara väljer en annan dag. Det som då inträffar är att 
vissa arbetsdagar saknas det folk att göra de jobb som är planerade. Att ligga på Snedskär är 
ju inte att ligga på en hyrd plats, utan att ligga på sin egen ö och ta ansvar för detta. 

Förra säsongens aktiviteter på midsommar och kräftskiva blev mycket lyckade. På 
midsommar var vi över 100 deltagare på kvällens knytkalas. Ett mycket lyckat inslag var 
aktiviteterna vid midsommarstången där tävlingarna mellan barn och vuxna var mycket 
uppskattat. Dom som arrangerade detta har lovat att organisera samma sak i år.

Belastningen på elsystemet har ökat med anledning av att fler båtar har mer utrustning som 
är elberoende. Vi kommer att uppgradera elsystemet kommande säsong och hoppas att vi 
då skall klara de elbehovstoppar som inträffar. 



Antalet gäster 2014 var nästan lika stort som rekordåret 2013. Det är tack vare vårt system 
med gröna skyltar som vi får intäkter. Tack till er alla som ger oss detta tillskott genom att 
ändra er skylt, vi i styrelsen har uppfattningen att alla medlemmar verkligen sköter 
skyltningen på ett bra sätt. 

Förra året gjorde vi en insats för att få bort de jollar som vi trodde var övergivna. Resultatet 
blev bra. Tyvärr har en del märkt sina jollar på ett sätt som inte är helt ok. Vi önskar från 
styrelsen att ni märker era jollar så att det syns när de ligger i jollestället.

I år vill vi att de som har utrustning i förrådet tar bort det som inte används. Vi vill att de som
behöver plats för t.ex. utrustning till segeljollar skall få ha plats för detta, däremot kan man 
inte räkna med att få ha egen plats för annan personlig utrustning.

Vi har även i höstas haft en träff med dom som var hamnkaptener 2014. Vi fick även i år ett 
antal förslag till förbättringar. Vi genomförde också en HLR-utbildning för hamnkaptenerna 
och styrelsens besättningar.

Du som missat den HLR- utbildning som BSS genomförde vid två tillfällen i höstas utöver 
ovanstående utbildningstillfälle, bör passa på att vara med i vår då det planeras en 
utbildning till. 

Om en händelse inträffar som kräver en insats, och du inte vet hur man skall agera på grund 
av att du inte prioriterat att vara med på våra kurser, då tror vi att du kommer att må ganska
dåligt.

Till sist vill vi informera om att hanteringen av sopor. Nya krav gör att den hantering av sopor
som vi haft under flera år inte längre är godkänd. Vår inriktning är att flytta platsen för 
sophämtningen till andra sidan ön. Vi har lämnat in en ansökan om dispens för 
strandskyddet, vi hoppas att vi får en sådan dispens.

Vi har reviderat vår Avfallshanteringsplan för Snedskär. Med anledning av förbudet mot 
tömning av båttoaletter skall alla hamnar redovisa hur medlemmars och gästers toalettavfall
skall tas om hand. Vi har efter samråd med Norrköpings kommun fastställt att vi hänvisar till 
den anläggning som kommunen har i Arkösund.

För styrelsen sektion Snedskär

Roy Kannerstål



Varvsektionen

Vi förväntar oss även i år att våren kommer ungefär som beräknat, så att våra två 
förehavanden, belägga Lindöbryggan och de gemensamma sjösättningstillfällena, även de 
skall gå ungefär som beräknat.

Lindöbryggan

Vi avser fortsatt att i huvudsak uthyra säsongsplatser och med möjlighet att hyra 
korttidsplatser i mån av tillgång.

Några få säsongsplatser finns lediga. Meddela varvsektionen om intresse finns att hyra 
plats.brautigam.stefan@gmail.com  tel 0707467963 är adressen, denna adress gäller även för 
er som vill hyra en korttidsplats.

För att uthyrning av korttidsplatser skall fungera, så att vi kan hålla ner kostnaden, uppmanas 
alla platsinnehavare att meddela vilka tider ni inte använder bryggan. 
brautigam.stefan@gmail.com  tel 0707467963 är adressen här också.

Vi arbetar vidare med att få kommunen att fylla ut brygganslutningen och vi kompletterar 
gallren vid grinden för att försvåra obehöriga att beträda bryggan under den tid den är låst 
20.00-08.00.

Vi hoppas också att vi kan förbättra möjligheten att komma över dricksvatten ute på bryggan.

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 uppmanar 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 per mejl eller telefon gällande frågor eller synpunkter om sektionens arbete.

Stefan Bräutigam

ordf. varvsektionen.

mailto:brautigam.stefan@gmail.com
mailto:brautigam.stefan@gmail.com


Vårglimten 2015, Fastighetssektionen

För fastighetssektionen rullar det på med uthyrningen av klubblokalen. 
Efterfrågan är stor, och vår administratör Calle Hellström arbetar mycket flitigt 
för att hålla beläggningen på en hög nivå och serva hyresgästerna.

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, berätta gärna för
vänner och bekanta om vårt klubbhus, sen ringer ni eller mailar till Calle och 
bokar !

Vi har ett fortsatt behov av upprustning av lokalen både ute och inne. Vi har sökt
bidrag till detta, men ännu inte fått några besked. Det skulle ju vara trevligt om 
vi kan visa upp en uppfräschad anläggning till SM-veckan 2016, då vi 
tillsammans med grannklubbarna har ställt oss positiva till omfattande 
kappseglingsarrangemang.

 I övrigt följer vi med intresse utvecklingen i ”Lindöfrågan”, den styr också hur 
mycket vi satsar på reparationer och underhåll av lokalerna de närmaste åren. Vi
har ingen ny information om några konkreta planer, det verkar nu som det tar 
längre tid än vi trodde från början

Nu ser vi fram mot våren och sommaren igen och hoppas att Svante Roxström 
och hans elever kommer tillbaka och hjälper oss att hålla grönområdet i skick.
Vi måste be de båtägare som har sina båtar kvar på gräset ner mot vattnet att ta 
hand om dem, de ger merarbete vid gräsklippning och övrigt underhåll av vårt 
område och förstörs av väder och vind. Om de blir lämnade kvar för länge utan 
att ägarna hör av sig  kommer de att forslas bort !

Det finns fortfarande släpvagnar och trailers som har ställts upp och stått länge 
på vår parkering. De får stå där så länge ingen utomstående har några 
synpunkter, men vi vill ha hyra för uppställningen, denna är 500 kr per säsong.   
Betalning görs på bankgiro 473-7680, notera ”betalning för parkering av trailer” 
och vem betalningen kommer ifrån, så kan vi pricka av.

 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 !

Hälsningar ”Vaktmästaren” Pelle



Kappseglingssektionen

Midsommarkappseglingen på Snedskär.

Den mycket prestigefyllda seglingen går av stapeln på midsommaraftonen med 
samling kl 10 och start kl 11.00. 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

http://odsf.se/



