
VÅRGLIMTEN 2019
Lite som på bilden intill tycker jag att det 
känns så här på vårvintern. Grått i 
förgrunden när snön smält och grönskan inte
kommit. Men man behöver bara lyfta blicken
något och titta lite längre bort för att för sin 
inre syn få fram härligt blått hav och 
finväder. Om några månader kompletterar vi
det blåa med vita segel. Där kan man prata 
om favorit i repris. För min del väntar den 
68:e seglingssommaren i rad. Fortfarande är 
jag lycklig och nyfiken som ett barn på 
julafton inför varje ny seglingssäsong. Vad 
kommer paketen att innehålla i år när det 
gäller färdvägar, hamnar, väder och möten 
med människor? Vilket privilegium att få 
känna så! Jag hoppas och tror att många av 
er som är medlemmar i BSS delar den 
känslan med mig.

I ett sällskap som vårt finns det alltid mycket som behöver göras. En del är uppgifter som återkommer 
år efter år medan annat är mer av engångskaraktär och mer eller mindre brådskande. All vår 
verksamhet kan sägas bygga på tillgång till två typer av resurser. För det första och helt 
grundläggande ett engagemang som visar sig i att medlemmar satsar sin tid och för det andra att vi får
fram tillräckligt med ekonomiska medel. De två påverkar ofta varandra. 
- ibland kommer det krav från lagstiftning och myndigheter som gör att vi måste vidta åtgärder och 
 där frivilligt engagemang är en förutsättning för att vi ska klara åtgärden ekonomiskt. Ett sådant 
 aktuellt exempel är toalettfrågan på Snedskär där vår miljöansvarige Mats Johansson lägger 
 mycket tid för att hitta en bra lösning.
- av liknande karaktär är större underhålls- och reinvesteringsarbeten som behöver utföras när 
 något blir för slitet. Ett aktuellt sådant exempel är utbytet av C-bryggan på Snedskär där Jan-Erik 
 Pettersson är den engagerade motorn i arbetet
- i vissa fall gör ett visat engagemang att vi vågar satsa offensivt och göra investeringar. Ett sådant 
 exempel är drivkraften som ordföranden för jollesektionen Claes Pettersson och hans 
 ledargäng inom den sektionen visar som gjorde att vi i höstas vågade köpa två nya tvåmansjollar   
- men det finns också exempel åt andra hållet där bristen på engagemang försämrar 
 sällskapets möjlighet att driva en bra verksamhet och att utvecklas. Där är vi tyvärr idag när det 
 gäller fastighetssektionen. Våra tidigare funktionärer Pelle Klinga och Calle Hellström har under 
 många år gjort ett mycket bra jobb och bl.a. genom aktivt arbete med uthyrning av klubblokalen 
 på Lindö årligen skapat intäkter på ca 100 tkr till BSS. Men de försök vi gjort att hitta efterträdare 
 till dem har gett ett mycket klent resultat trots idoga försök av valberedningen och förfrågan ut till 
 alla medlemmar. Några få har anmält intresse för viss medverkan men vi är ännu långt från det 
 som behövs totalt för att ersätta det som Pelle och Calle gjort. Hittar vi inte snart några fler som vill



 satsa något av sin tid för att driva fastighetssektionen så kan vi bl.a. behöva avsluta uthyrningen av 
 klubblokalen. Och då tappar vi mycket viktiga intäkter vilket i sin tur leder till försämrade 
 möjligheter att satsa inom våra andra sektioner. Så därför denna förnyade påminnelse om 
 behovet. Vill du att BSS även framöver ska vara en aktiv förening med god ekonomi? Om svaret är 
 ja, vilket jag hoppas  – Vad är du då beredd att satsa av din tid för att bidra till det? 

Om du vill svara positivt på min vädjan om engagemang i texten ovan eller om du vill diskutera något 
kring vår verksamhet så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i huvudstyrelsen. Mig når 
du på daniel.olena@telia.com eller 070-724 7902.  

Daniel Johansson
ordförande

Vårglimten 2019, Fastighetssektionen

Vi jobbar på (på övertid !!) med uthyrningen av klubblokalen, det har varit lite 
trögt i början av året, men från och med mars månad är bokningsläget bättre. 
Vår eminente administratör Calle Hellström arbetar på som vanligt 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 ! (070-630 20 95, carl@ele.nu). Förhoppningsvis har vi snart en 
efterträdare till Calle på plats, då kommer nya kontaktuppgifter att meddelas.

Vi planerar för vidare med upprustning och kompletteringar i klubblokalen. Vi 
diskuterar just nu planerna för årets insatser och har sökt anläggningsbidrag hos 
kommunen. Vi har inte fått något besked ännu. Det handlar om upprustning av 
toaletterna och byte av fönster i klubblokalen, samt renovering av juniorernas 
omklädningsrum.

Nu har vårfåglarna börjat kvittra igen, och vi ser vi fram mot våren och 
sommaren. Vi hälsar Svante Roxström och hans elever välkomna tillbaka som 
hjälp för att hålla grönområdet i skick. Det är en fantastisk insats som görs av 
dem och som bidrar till att vi får ett trivsamt klubbområde.
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Vi uppmanar de båtägare som har sina båtar kvar på gräset ner mot vattnet att ta 
hand om dem, en del av dem ligger i vägen och ger merarbete vid gräsklippning 
och övrigt underhåll av vårt område. De som blir liggande länge förstörs 
dessutom av väder och vind. 

Båtar som blir lämnade kvar för länge utan att ägarna hör av sig kommer att 
forslas bort !

Det finns möjlighet att ställa upp släpvagnar och trailers på vår parkering under 
sommar och/eller vinterperioden. De får stå där så länge ingen utomstående har 
några synpunkter, men vi vill ha hyra för uppställningen, denna är 500 kr per 

säsong. (Sommar 1/5 – 31/10, vinter 1/11 – 30/4). Intäkterna går oavkortat till 
Jollesektionens verksamhet.  Betalning görs på bankgiro 473-7680, notera 
”betalning för parkering av trailer med reg.nr xxx” och vem betalningen 
kommer ifrån, så att vi kan pricka av. 

Hör av er till mig eller Claes Pettersson och boka plats och tala om vilka planer 
ni har för era grejor, märk ägodelarna med namn och telefonnummer så att vi 
kan nå er !

Vårhälsningar  Pelle

Tf. Ordförande Fastighetssektionen

070-591 14 10, klingaper@gmail.com

Snedskär

Våren kommer med stormsteg och innan vi anar det är vi ute på Snedskär igen

Kallelser  till  Allmänna  Snedskärsmötet  och  arbetsdagarna  har  skickats  ut.
Hamnkaptensveckorna är bokade och en veckovärdslista kommer.

Även i år har vintern har varit mild mot anläggningarna i år och inga större katastrofer har
skett.

Under vintern har ”köksgänget” rivit ut det gamla köksinredningen i klubbhuset och målat
väggar. Den nya köksinredningen ligger hemma hos Tomas och kommer att köras ut så snart
det går att komma ut sjövägen. Installeringen beräknas vara klar innan säsongstarten. Dock
kommer en del arbete att slutföras under vårens arbetsdagar.

Under vintern har två större ämnen varit på bordet dels brygg bytet ocgh dels toa frågan
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När det gäller bryggor och bojar så förväntas inga större insatser i vår. Däremot kommer C-
bryggan att bytas ut under senhösten av leverantör. Den tidigare aviserade extra arbetsdagen
för demontage av Y bommar  bortfaller då vi av säkerhetsskäl beslutat att låta entreprenören
utföra detta arbete. Färdigställande av el och belysning på C-bryggan kommer att slutföras i
god tid innan säsongen 2020. Vi återkommer med exakta tider när eventuella sena båtar måste
flyttas över till ”gröna platser” vid A- eller B-brygga.

I samband med kommunens miljöinspektion sommaren 2018 framkom att vi var tvungna att
lämna in anmälan om kompostering av latrin. Detta gjordes men vi fick avslag att sprida ut
kompostmaterialet  på  ön.  Flera  alternativa  toalett-  och  avloppslösningar  har  utretts  och
diskuterats  under  vintern,  Kommunalt  avlopp,  tank  för  sugtömning  etc.  I  väntan  på  en
permanent lösning kommer vi att under 2019 tömma toahinkarna i komposten som tidigare
men låta sug tömma komposterna. Mer info kommer vid Snedskärsmötet.

Ombyggnaden av dansbanan och gemensam grillplats får anstå till kommande år. 

Som alla förstår så krävs det ett kontinuerligt underhåll för att hålla Snedskärsanläggningarna
i fortsatt gott skick. Detta kräver att alla ställer upp på arbetsdagarna. Jag måste åter komma
med en uppmaning: Om den tid ni blivit kallad inte passar – byt med någon från någon av de
andra dagarna. Detta är viktigt  då de planerade arbetsuppgifterna förutsätter  ett  visst antal
deltagare varje dag. Glöm inte att även meddela arbetsledaren.

När det gäller sophanteringen kommer denna även i år att ske som tidigare.  Det kan inte
påpekas  tillräckligt  att  alla  tar  med  glas  m.m.  hem  och  endast  lämnar  brännbart  i
Snedskärssoporna.

Även  i  år  är  alla  platser  uthyrda. En  del  omflyttningar  har  gjorts  även  i  år.  Några
platsinnehavare har blivit besvikna på flytt till ny plats och styrelsen hänvisar till reglerna för
Snedskär som klart påtalar att omflyttning av båtar kan ske för att optimalt utnyttja platserna,
därmed sagt att ingen har ”fast” plats. Några köande har fått platser till denna säsong och jag
hälsar er välkomna i gemenskapen. Jag hoppas och tror att ny kommer att finna er tillrätta och
kommer att trivas i gemenskapen.

Reglerna för Snedskär har uppdaterats och kompletterats. Dessa kommer att läggas ut på vår
hemsida.   Tänk på att  vi  grönskyltar  när  vi  seglar  iväg mer  än en helg och att  vi  ringer
hamnkapten senast 24 timmar innan vi beräknar vara tillbaka i hamn. 

Sen ber vi alla att titta över förtöjningsgodset så att allt är i gott skick och att ingen använder
trådfjädrar till förtöjning. Förtöjningsanvisningar för Snedskär finns nu på Snedskärs hemsida.

Traditioner är till för att leva vidare så att vi planerar för midsommar firande och kräftskiva
även i år. Och glöm inte den årliga höjdpunkten med midsommarkappseglingen vid Snedskär.

Slutligen önskar styrelsen alla en riktigt bra säsong med mycket sol, segling, fina vindar och
bra umgänge på Snedskär.

Mats Lindberg 



Jolleglimten våren 2019

Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

Det är nu styvt ett år sedan jag som nyvald ordförande för Juniorsektionen 
skrev Vårglimten för första gången. Det är med stor glädje jag blickar tillbaka på
2018 och när vi nu har säsongen 2019 inom räckhållfortsätter vi vårt 
målmedvetna arbete med rekrytering och att skapa de bästa förutsättningarna 
för våra seglare. 

Vi har som säkert många lagt märke till sedan 2018 bytt namn till 
Jollesektionen något som bättre beskriver vår verksamhet då den idag omfattar
såväl juniorer som vuxna med den gemensamma nämnaren att vi alla seglar 
jolle.  

Jag hoppas alla njutit klart den mörka årstiden och att ni har haft ett härligt 
februarilov med mycket uteaktiviteter så att ni kommer stärkta till 
vårsäsongen!

Nu väntar vi på vårvärmen så att båtpysslet kan börja – både med klubbens och
egna båtar!

Säsongen för jollesektionen inleddes redan i Januari och Februari med 
styrelsemöten för att planera upp våra aktiviteter för 2019. 

Uppstartsmöte för jolleverksamheten, tränare och föräldrar är planerat till 
Söndagen den 31/3 kl.17.00 i klubblokalen. Mötet föregås som förra året av ett 
tränarmöte kl. 16.00 där vi utvärderar och drar upp riktlinjerna för våra 
aktiviteter så att vi lever upp till att även fortsättningsvis vara av Svenska 
Seglareförbundet certifierad sseglarskola.

På mötet delar vi ut vandringspriser och utmärkelser för prestationer under 
seglingsåret 2018 samt tittar på film med efterföljande fika.



Båtfix & iläggning: Arbetsdagen för putsning och sjösättning av jollar och 
följebåtar är planerad till söndagen den 14/4 kl. 09.00. Vi hoppas att vårvädret 
anlänt så att vi inte hindras av snö och is! 

Funktionärer: Vi behöver som alltid fler som kan vara med och hjälpa till i 
ungdomsverksamheten, det är inget krav att du har egna barn som seglar – alla
är välkomna!  Ni som är intresserade får gärna höra av er till styrelsen !

Framför allt behöver vi någon ”stabsperson” för efterskolanseglingen 14 – 19/6
med uppgift att vara tillgänglig i land för barnen.

Torsdagsseglingarna börjar den 17/4(OBS! Onsdag för skärtorsdagen), sedan 
kör vi den 25/4, 2/5, 9/5,16/5, 23/5,  29/5(OBS! Onsdag för Kristi Himmelfärd), 
och 5/6(OBS! Onsdag för nationaldagen). Kolla gärna hemsidan för mer info när
vi närmar oss mitten av april. Vi planerar ev. för ett par teoripass inför 
seglingsstarten och återkommer med datum.

Höstens datum: 8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9 och 19/9. Vi fortsätter även 
som 2018 med fortsättning på Söndagar kl. 15.00 – 17.00 med datum 22/9, 
29/9, 6/10 samt 13/10. Om vädret tillåter fortsätter vi längre in på hösten då vi 
blivit beviljade bidrag för införskaffande av ca: 10 torrdräkter för att kunna 
förlänga vår annars relativt korta säsong.

Kapsejsningsövning: Vi kommer 7/4 att upprepa vår kapsejsningsövning på 
Arena Grosvad i Finspång och hoppas på god uppslutning. Detta är ett utmärkt 
tillfälle att lära sig hur man hanterar båten vid en eventuell kapsejsning under 
avdramatiserade former.

Anmälan sker till junior.bravikensss@gmail.com och är öppet för alla 
medlemmar så ta tillfället i akt för barn, barnbarn , bonusbarn mm! 

RS-Feva: Vi har nu fått våra nya häftiga 2-manna båtar och det blir väldigt 
spännande att nu äntligen få prova dessa. Vi kan nyttja dessa båtar som skolbåt
med tränare + ungdom och som teambåt där vår övertygelse är att detta är en 
väg till att behålla våra ungdomar längre upp i tonåren. Flera av våra 
grannklubbar i Östergötland har skaffat denna typ av båt vilket bäddar för 
tävlingar i en ny klass. Det satsas även av Seglarförbundet centralt på denna 
klass. 
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Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter 
skolavslutningarna, och pågår från och med fredagen den 14/6 till och med 
onsdagen den 19/6.  Se hemsidan om anmälan m.m. Vi hoppas på att bli fler i 
år så det är viktigt att anmäla sig så tidigt som möjligt.

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. Vi har nu bokat datum för samtliga Ostcuptävlingar 

25 – 26/5 Ostcup LJS

31/8 – 1/9 Ostcup & DM BSS

12 – 13/10 Ostcup LJS

Tanken med Ostcup är att alla jolleseglare från nybörjare till veteraner 
välkomna att tävla under lättsamma former ute i Lindö samt i Linköping och 
Motala! Håll utkik på vår hemsida där vi löpande återkommer med uppdaterad 
information när hela Ostcupprogrammet är klart.

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! 

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. 

Samarbete NSS: Vi kommer i år genom ett samarbete med NSS att tillsammans 
förfoga över 

4 - 6st C55:or som på för- och eftersäsong är förlagda till BSS i Lindö och under 
sommaren hos NSS i Arkösund   



I samarbetet med NSS ligger även ett planerat miniläger för ungdom och vuxen 
16 – 17/8 hos NSS i Arkösund. Under detta läger tränar ungdomarna samt 
vuxna med de båtar vi har till förfogande, Optimister, RS-Feva, C55, Marieholm 
MS 20.

Det arrangeras även ett par tävlingar under sommaren där vår förhoppning är 
att vi representeras av en besättning från Entusiasterna(tidigare tjejseglingen) 
samt ytterligare en besättning.

- C55 sprint – 21 – 23/7

- Arkösundsregattan 3 – 4/8 

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 för stöttning av främst utbildningar, 
men även aktiviteter där vi bl. a. skissar på ett förslag tillsammans med Lindö 
FF.  

Sponsorer och företagsevent: Vi behöver sponsorer för att kunna höja 
kvaliteten på våra arrangemang och kommer arbeta i större utsträckning med 
detta där vi bl.a. tittar på en seriesegling för 4-6 företag samt givetvis event 
enskilt för företag med eller utan skeppare . Alla i klubben som vill sponsra 
eller har sponsortips är välkomna till styrelsen med förslag! 

Team Östergötland fortsätter satsningen under säsongen 2018 på träning och 
kappsegling på lite högre nivå. Projektledare är Fredrik Hellman från LJS.  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. 

Huvudtränare och regional sailcoach för Team Östergötland är Kerem 
Sancac(sancakerem@hotmail.com). Kerem finns tillgänglig för stöd/utbildning 
av våra tränare lokalt.

Deltagande i Team Östergötland har varit ett bra avstamp för en fortsatt 
seglarkarriär för många Östgötaseglare, kom med du också! Vi hoppas att vårt 
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arbete med rekrytering gör att vi kommer öka vår aktivietet i detta samarbete 
som för närvarande är lågt.

Vi kommer som ett led i detta att samträna med våra seglarvänner i Linköping, 
LJS och har bokat två datum under säsongen där vi besöker varandra på 
respektive hemarena . 

Båthallen Jollesektionen har nu övertagit ansvaret för båthallen från 
fastighetssektionen och hanterar därmed förvaring/ythyrning, underhåll mm.  
Där har vi i första hand våra egna följebåtar och C55-or , Optimister och RS-
Feva, 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. Kontakta Claes för bokning av plats till sommaren och/eller 
nästa vintersäsong !

Tävlingskalender: För tävlingskalender och evenemang i central regi hänvisar vi
till http://www.svensksegling.se/Kappsegling/ där man under flikarna 
”Sailarena” och ”Tävlingskalender” hittar all information.

Hemsidan: Vår hemsida uppgraderas kontinuerligt för att bli mer 
användarvänlig och där innehållet skall vara levande och uppdaterat. 

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi i samband med detta samt att vi bytt 
namn till Jollesektionen bytt domän och den nya adressen finner ni nedan. På 
hemsidan kommer mera information att finnas om våra aktiviteter - titta in på 
www.jollebravikensss.se , så kan ni kolla vad som händer. (OBS!3s efter 
”braviken” !)

Ni kan även följa oss på:

Facebook: BSS Jollesektionen(viktigt att ni gillar vår sida så att vi når ut till fler)

Instagram: bravikensjolleseglare

Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2019!

Claes

Ordförande Jollesektionen, 070-229 8098, claes@scandcare.com.

http://www.jollebravikensss.se/
http://www.svensksegling.se/Kappsegling/


HERSTABERG

Äntligen en ny vårglimt, i förra årets glimt skrev jag följande notering:

”Det har blivit lite ljusare på morgnarna,  det måste betyda att vi även i år kan hoppas på en vår med 
allt vad det innebär som båtägare. Vintern på Herstaberg har hittills varit lugn, några rapporter 
gällande skador, stölder eller liknande har inte inkommit. Under mina besök bland båtarna har jag 
hittat flera nya skyltar som anger namn och telefonnummer på båtägare men även en del omärkta 
platser, glöm nu inte att efter sjösättningen ha kvar märkningen på pallningsmaterielet.

En liten påminnelse till er på Herstaberg, ladda ner Coboats-appen och gå med i ”båtsamverkan” 
enligt tidigare utskick.  Drygt hälften av Herstabergliggarna är anslutna. Är du tveksam om hur du gör,
kontakta mig: brautigam.stefan@gmail.com ”

Det mesta gäller även i årets glimt, någon hade haft påhälsning av objudna gäster, några har 
monterat tydliga skyltar med båtägarens namn och telefonnummer, några skyltar har blekts av solen 
eller i värsta fall blåst bort, så det blir en ny uppmaning att fixa och underhålla skyltarna.

Snart kommer som traditionen bjuder ”inbjudan till sjösättning”. Välkomna

LINDÖBRYGGAN

Det har varit få meddelande om avhopp från bryggan under vintersäsongen (jag menar inte att det är
få som badat från bryggan, även om det säkert stämmer även det) så jag har haft svårt att beta av 
från ”bryggkön” där det ännu finns ett par båtar som önskar plats. Även i år blir det nog lite 
justeringsarbeten för att få till passande platser.

Ett försök med en ”svävande rovfågel” för att skrämma bort objudna fåglar på yttre delen av bryggan
skall jag försöka få till.

Som vanligt får jag be platsinnehavarna att meddela när man inte använder sin plats, detta är 
nödvändigt så att vi kan korttidsuthyra platserna till behövande medlemmar och kunna behålla det 
låga priset. Uppdatera mig under säsongen när det sker förändringar.

BSS

VARVSEKTIONEN

Stefan Bräutigam
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