
Vårglimten 2021

Vid höstmötet i November fick jag äran och förtroendet att ta över ordförandeskapet för föreningen 
efter Daniel Johansson, som så fint (tillsammans med övriga styrelsen) styrt vårt BSS-skepp i 8 år.  

Min första tanke när jag fick frågan var ”Hur ska jag kunna sitta som ordförande i föreningen, för vad 
kan jag om BSS?”

Men när jag började fundera så insåg jag att jag har många års erfarenhet, som medlem och nyttjare,
av sällskapets nästan alla områden. 

Minnena är många och fina från Bosölägret,
där jag började min BSS-karriär som ivrig
optimistseglare. Pappa och jag hade köpt en
begagnad trä-oppe, som jag under en vinter
slipade, spacklade och målade hemma i
garaget. Den blev svart och stoltserade med
namnet Jolly Roger. Jag vann inga tävlingar,
men jag hade kul, lärde mig mycket om hur
man gör när man kapsejsar och fick pris för
bäst städade tält.

I dag finns inte Bosölägret kvar, men
Jollesektionen erbjuder torsdagsseglingar
under våren och ett dagläger under sommaren.
Många är barnen och ungdomarna som
upptäcker seglingens tjusning här. Det är ett
fantastiskt arbete som vår jollesektion med
engagerade ungdomstränare utför!

Nu när vårvintersolens strålar börjar smälta snön börjar en ivrig aktivitet vid uppläggningsplatsen i 
Herstaberg. Det slipas, putsas, målas och skruvas. Även om slitet självklart har sin njutning, så är det 
minst lika viktigt med gemenskapen och kaffepauserna, då vi sommarlängtande BSS’are byter tips 
och råd med varandra.  Det är en speciell känsla med den förväntansfulla stämning som råder i 
Herstaberg dessa vårmånader. 

I Lindö, där vi förutom bryggplatserna även har vårt fina klubbhus, har jag också tillbringat tid under 
mina år som BSS’are. Föreläsningar, kurser och en och annan fest. Det är en härlig lokal med ett fint 
läge, som jag hoppas vi snart kan fortsätta hyra ut till middagar och fester, då det är ett välkommet 
tillskott till föreningens ekonomi.

Till Snedskär kom jag sommaren 1980, och har sedan dess tillbringat många lata dagar där med att 
bara vara. Hur härligt det än är att vara iväg på kortare eller längre segling, så är det gott att ha en 
hemmahamn som inte bara är en bryggplats för båten. Det lilla skäret vid Bråvikens yttre kant har 
BSS’s eldsjälar och medlemmars engagemang genom åren utvecklat till ett paradis.

Vi har en fantastisk förening, med de bästa förutsättningarna och engagerade medlemmar. Men det 
gäller att inte bara vara tacksam, utan också inse de utmaningar vi står inför.

Jollesektionen gjorde rekordår förra året. Men våra fantastiska ungdomstränare växer upp, och det 
är en utmaning hur vi ska rekrytera nya. Det finns också utmaningar i hur ska vi engagera 
ungdomarna och deras föräldrar att fortsätta vara en del av BSS, när de jolleseglande barnen växer ur



jollarna. Hur ska vi se till att de bibehåller kärleken till båtliv och skärgård, så att vår förening kan 
växa och fortsätta utvecklas när nya generationer växer upp? 

Även om det just nu är ganska lugnt på fronten, så vet vi att det finns planer för både Herstaberg och 
Lindö, där vi måste vara aktiva och se till att våra intressen tillvaratas på bästa sätt.

För Snedskär har vi det stundande arbetet med att få till vatten och avlopp, som dels följer de lagar 
som finns och dels motsvarar de önskemål som finns hos båtplatsinnehavarna.  På längre sikt har vi 
även här utmaningen att lyckas med rekrytering av den yngre generationen. En klubbholme som 
Snedskär kräver mycket engagemang, och vi måste hitta sätt att uppmuntra nya båtplatsinnehavare 
att engagera sig.

Och sist, men inte minst, Kappseglings-sektionen. Den nämnde jag inte längre upp i texten, för det är 
den enda del av BSS jag inte varit delaktig i. Det kanske visar på utmaningen som finns här: Hur ska vi 
öka intresset för kappsegling?  Midsommarens kappsegling har i många år engagerat både de 
tävlande båtarna som den kaffedrickande publiken på berget. Men kanske vi kan öka intresset att 
inte endast omfatta de hugade besättningsmän och kvinnor som ger sig ut på midsommaraftonens 
förmiddag?  

En förening behöver engagerade medlemmar. Jag hoppas därför att ni tar tillvara chansen att komma
med på årets digitala vårmöte.  Även om det fysiska mötet alltid är trevligare, hoppas vi att den 
digitala formen vi erbjuder i år kan vara ett sätt att nå ut till fler av er så att ni har möjlighet att 
framföra era idéer och tankar om BSS’s framtid.

Som ny ordförande är jag nyfiken på vad ni medlemmar vill med
vår förening. Även utanför våra medlemsmöten finns det alltid
möjlighet att kontakta oss i huvudstyrelsen. Antingen via mail
eller telefon (våra kontaktuppgifter finns här: 
www.bravikensss.se/kontakt.htm ) , eller varför inte hugga tag i
oss när vi möts i Herstaberg, Lindö eller Snedskär?

Med förhoppning om en riktigt skön sommarsäsong!

Anna Bergqvist
Ordförande

http://www.bravikensss.se/kontakt.htm


Snedskär

Visst är det lätt att längta efter båtliv och Snedskär när solen skiner
och temperaturen stiger!

År 2020 har varit ett annorlunda år och det ser ut som att det fortsätter i samma spår ett tag till. 

Styrelsen för Snedskärsektionen är förändrad och presentation av nya styrelseledamöter sker på 
Snedskärsmötet.

Nytt för i år är att vi kommer att hålla det årliga Snedskärsmötet digitalt via Zoom p.g.a. pandemin. 
Inbjudan till mötet den 23 mars är skickad. De som anmäler intresse att delta före 15:e mars får en 
länk för att koppla upp sig till mötet. Vi räknar med att mötet startar  19:00 med reservation för 
eventuell försening p.g.a. exempelvis problem med tekniken. Vi hälsar er varmt välkomna till det och 
hoppas på bra uppkoppling och uppslutning.  

Förra året ställdes arbetsdagarna in p.g.a. pandemin. Emellertid, vi vill ändå passa på att rikta ett 
stort tack till alla de personer som på ett eller annat sätt har bidragit med fina arbetsinsatser och 
tillsett att Snedskär fungerade bra för oss som vistas där ute. Stort tack för det! 

I år kommer arbetsdagarna att vara fördelade över ett antal veckodagar som löper under perioden 
17/4 – 25/4. Utifrån gällande rekommendationer kommer vi att vara arbetslag om max 8 personer + 
arbetsledare på varje arbetsdag. Inga undantag görs, samt endast en person/båt får delta på 
Snedskär. Skyddsutrustning kommer att finnas på plats. Malin Bodén kommer via P-O att skicka ut 
information och registrering kring arbetsdagarna i ett särskilt utskick. I de utskicket kommer det att 
finnas en länk till en digital kalender för arbetsdagarna. Genom länken fyller man i namn, 
telefonnummer samt båtplats. Vår förhoppning är att detta blir ett transparent sätt att synliggöra 
behovet av personer för respektive datum och ett smidigt sätt för styrelsen att administrera 
upplägget kring arbetsdagen.   

Under 2021 kommer det inte att ske några större projekt eller arbete. Målet är att vi tillsammans 
kommer att fokusera på att underhålla bryggor och byggnader på Snedskär. 

Vi har jobbat igenom dokumentet rörande arbetsfördelning inom styrelsen och beslutade att 
godkänna en ny version av ”Arbetsformer och instruktioner för styrelsen”



Samtliga platser på Snedskär är uthyrda - sånär som på en 1 bojplats som är reserv - och vi har i 
dagsläget en kö på 33 båtar.

När det gäller sophanteringen kommer denna även i år att ske som tidigare. Vi uppmanar återigen 
alla som vistas på Snedskär att man tar med sig glas m.m. hem och endast lämnar brännbart i 
Snedskärssoporna.

Frågan om vatten & avlopp är fortfarande under utredning och målsättningen är att kunna 
presentera en långsiktig lösning till sommaren 2022.  Huvudstyrelsen hanterar frågan.

Veckovärds- och hamnkaptenslistor bemannas nu och listorna kommer att skickas ut inom kort. Hör 
gärna av er till Malin Bodén om ni själva önskar eller känner någon som vill vara hamnkapten. Det 
saknas bemanning i dagsläget.

Styrelsen hälsar alla välkomna och vi hoppas alla på en riktigt fin säsong med mycket sol, segling, fina 
vindar och trevlig tillvaro på Snedskär.

__________________________________________________________________________________

Varvsektionen
HERSTABERG 

Årets inlägg från varvsektionen kan ju inte starta utan en notering av att vi befinner oss i en 
coronapandemi som påverkar oss alla, men att märka att våren är på väg och möten och lite 
båtsnack på respektfullt avstånd vid båtuppläggningsplatsen förhöjer livskvaliteten.

 



Lite båtarbeten har det blivit i vinter med bl.a. batteribyte och i sammanhanget kontroll av 
landströmsutrustningen. Det visade sig vid kontroll av landströmskabel att jordledningen, som är en 
nog så viktig del i det hela, inte hade anslutning. Borde vara lätt fixat... bort med stickproppen via 
något rostig skruv... men där såg det i övrigt ut att vara helt ok. 
Det blev alltså till att angripa båtanslutningspluggen... inget synligt fel där heller... 
Kvarstår alltså fel i kabeln, vilket visade sig vara felet. Jordledaren var helt ”avoxiderad ” över nästan 
hela kabellängden. Hur länge har felet med saknad jordning funnits?? 
Trots mina elektriska kunskaper har jag inte kontrollerat jordfunktionen på inkommande el. 
Nu blir det ny kabel och kanske tätare kontroller vilket jag uppmuntrar alla att utföra. El ombord är ju
särskilt utsatt för korrision och annat el-ände...

Inbjudan till sjösättningsdagarna är utskickad till alla som ligger på BSS-området på Herstaberg .
Det har strömmat in ett antal intresseanmälningar så passa på och anmäl Er och var med i 
gemenskapen vid sjösättningen som dessutom sker till ett reducerat pris.

Jag upprepar dessutom för eventuellt nytillkomna medlemmar vikten av att ha platsen och därtill 
hörande pallningsvirke och annan utrustning, som skall vara kvar  till nästa vintersäsong, märkt med 
namn och tel.nr.  Detta är viktigt när vi kan behöva flytta och justera platserna när det dyker upp nya 
båtar på området. Redan nu har vi intressenter på platser på området gällande kommande 
vintersäsong.

En liten påminnelse till er på Herstaberg, ladda ner Coboats-appen och gå med i ”båtsamverkan” 
enligt tidigare utskick.  Coboats appen laddar du ner från Google Play  
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.grannkompaniet.coboats 

LINDÖBRYGGAN

Det verkar som intresset att ha båt i Lindö har ökat,  även denna säsong ser ut att bli fullbokad 
gällande säsongsplatser på bryggan, eventuellt några kvar på ”kölistan” . Det är alltså viktigt att  
ordinarie platsinnehavare meddelar  tillfälligt lediga platser som medlemmar kan korttidshyra. 
Använd mejl, telefon eller sms för att uppdatera läget. På detta sätt kan vi serva behövande 
medlemmar och hålla ner kostnaden.
brautigam.stefan@gmail.com
0707467963

Jag har varit i kontakt med kommunen för att åter forska i möjligheten att åtminstone få någon eller 
några el-uttag på bryggan. Väntar på svar.
Vid några tillfällen har elen brutits p.g.a. att jordfelsbrytaren löst ut. Felsökning har skett men inga fel
har hittats och det har fungerat efter återställning. Håll koll och meddela om elen lagt av så att inte 
kodlåset och belysningen fungerar.

Gänget med icke betalande bryggäster i form av måsar och andra fåglar minskade förra säsongen och
det var ”nästan” skitfritt. Om det berodde på att den tidigare skrämmande höken hade lämnat 
bryggan i slutet på tidigare säsong vet vi inte men vi får hålla ögonen på utvecklingen och eventuellt 
inköpa ny hök.

mailto:brautigam.stefan@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.grannkompaniet.coboats


Båtsamverkan med Coboatsappen gäller även platsinnehavare på bryggan. Jag skall uppdatera 
platsnummer för både bryggan och Herstaberg.

Hoppas på en kommande säsong utan påhälsning av icke inbjudna gäster. Om det trots önskningar 
skulle inträffa problem på bryggan vill vi gärna få rapport för att på sikt kunna åtgärda.

VARVSEKTIONEN
BSS 
Stefan Bräutigam

_________________________________________________________________________________

Kappsegling

Tills vidare planeras ingen midsommarkappsegling på Snedskär. Eventuellt kommer en 
kappsegling att anordnas i samband med kräftskivan.

Nedan visas en bild på tävlingar inom Skärgårdscupen.

Olle Tjernberg

Kappseglingssektionen



Fastighet

Verksamheten inom fastighetssektionen kan grovt delas in i två delar. Den ena handlar om att ta 
hand om vårt hus och marken runt omkring på Lindö och se till att erforderliga underhålls- och 
förbättringsarbeten genomförs. Den andra är att genom uthyrning av klubblokalen till enskildas 
fester m.m. få intäkter. 

När det gäller klubbhuset så genomförs investeringsarbeten med viss försiktighet med tanke på 
ovissheten kring vad som händer med båtklubbarnas område på lite sikt. Men vi får inte heller bli för 
försiktiga. Byggnaderna måste hela tiden vara ändamålsenliga för vår verksamhet. Inför 2020 så 
kunde vi konstatera några prioriterade förbättringsbehov. Det som är gjort i dagsläget är att vi har 
renoverat båda toaletterna i klubbhuset. Daniel skulle ta tag i så att vi får en ramp in i lokalen så 
rullstolar kommer in. 

Målet var att vi skulle bli klara med toaletterna innan årsskiftet vilket vi har lyckats med. 

Sedan behöver fönsterdörrarna bytas. Asfaltytorna behöver också ses över.

- Jörgen Brohm  har tagit över rollen som bokningsansvarig efter  Amanda Ekberg

- Målet är att hitta någon som vill ta över bokningarna för klubbhuset. 

Jag, Jörgen Brohm, är ny som ordförande för sektion fastighet. Daniel Johansson stöttar upp vid ev. 
frågor. Han är guld värd för mej för det är mycket runt omkring som inte är så självklart för mej att 
veta, har inte kommit in i min roll än så jag har mycket kvar att lära.

Jörgen Brohm

Ordf fastighetssektionen



Jolleglimten våren 2021

Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

Med den mörka årstiden med vinter och höst avklarade har nu äntligen ljuset 
kommit tillbaka och möjligtvis kan något bakslag hindra oss från att kickstarta 
säsongen 2021. 

Jag hoppas ni alla som läser detta också passat på att njuta av den mörka 
årstiden, varit ute på isarna eller på skidorna, eller bara en promenad eller 
träningspass då man kommer hem, tänder lite ljus och kurar ihop sig i 
stugvärmen. 

Även detta har sin tjusning men nu blickar vi framåt och jag hoppas att ni 
liksom undertecknad är redo för en ny säsong!

Nu får vi vänta in vårvärmen så att båtpysslet kan börja på allvar – både med 
klubbens och egna båtar!

Säsongen för jollesektionen inleddes som förra året redan i Januari och 
Februari med styrelsemöten samt kommande tränarmöte för att utvärdera 
samt planera upp våra aktiviteter för 2021.

Uppstartsmöte för jolleverksamheten, tränare och föräldrar är planerat till 
söndagen den 28/3 kl.17.00 i klubblokalen. 

Vi ses för att starta upp säsongen, dela ut utmärkelser för prestationer under 
seglingsåret 2020 samt har aktiviteter med efterföljande fika.

Observera att denna aktivitet kan komma att ställas in p.g.a. rådande pandemi



Båtfix & iläggning: Arbetsdagen för putsning och sjösättning av jollar, 
följebåtar och båtlokalensamt omklädningsrum är planerad till söndagen den 
18/4 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 såväl 
ungdomsverksamheten som vår nya vuxensegling. Det är inget krav att du har 
egna barn som seglar – alla är välkomna!  

Hör gärna av er till styrelsen om ni känner att ni har möjlighet att bidra!

Framför allt behöver vi någon ”stabsperson” för efterskolanseglingen 

BSS Sailcamp 14 – 19/6 med uppgift att vara en tillgänglig resurs i land för 
barnen.

Teoripass: Vi planerar i år även för ett par teoripass inför seglingsstarten 8/4 
och 15/4 kl 18.00 – 19.00. Här räknar vi med att blanda teori med lek och 
aktivitet. Observera att denna aktivitet kan komma att ställas in p.g.a. rådande
pandemi

Torsdagsseglingarna 

Vårens datum: 22/4, 29/4, 6/5, 12/5(OBS! Onsdag före Kristi Himmelfärd), 
20/5, 27/5, 3/6 och 9/6 (OBS! Onsdag före skolavslutning). Kolla gärna 
hemsidan för mer info när vi närmar oss mitten av april. 

Höstens datum: 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 och 16/9. Vi förlänger även som 
2020 säsongen med träning förlagda till söndagar kl. 14.30 – 17.00 med datum 
19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 och 24/10. Om vädret tillåter fortsätter vi längre
in på hösten då vi nu har införskaffat ytterligare ett antal torrdräkter då vi 
beviljats bidrag för att utveckla vår ungdomsverksamhet, något som slog väl ut 
på för- såväl som höstsäsongen.



Vuxensegling: Vi startade vår första grupp i vuxenseglingen förra säsongen , 
något som slog väl ut och vi avser utveckla detta ytterligare under 2021, vår 
begränsning förutom antalet båtar är dock tillgång till instruktörer . Vi jobbar 
på att hitta samt engagera fler instruktörer och nytt för i år att Jonas Glaumann
kommer in som ansvarig för vuxenseglingen. Vi önskar honom välkommen och 
önskar honom lyckat till!

Intresseanmälan till vuxenseglingen finns på vår hemsida 
www.jollebravikensss.se 

Kapsejsningsövning: Söndagen 11/4 drar vi iväg med ett par optimister för 
kapsejsningsövning kl. 08.00 på Arena Grosvad i Finspång. Här övar vi under 
avdramatiserade former på hur man hanterar båten vid en eventuell 
kapsejsning med efterföljande äventyrsbad för den som vill. Detta har varit 
väldigt populärt under tidigare år och vi hoppas på god uppslutning även i år. 

Anmälan sker via anmälningsdokument på vår hemsida www.jollebravikensss.se och 
är öppet för alla medlemmar så ta tillfället i akt för barn, barnbarn , bonusbarn 
mm! Observera att denna aktivitet kan komma att ställas in p.g.a. rådande 
pandemi

RS-Feva: Våra Fevor har under 2020 dragit till sig ett stort intresse då vi har ett 
antal optiseglare som provat på och fattat tycke. Hjalmar och Milton Ulm tog 
även plats i startfältet på vår Ostcup i Augusti och vi hoppas på att få se flera 
under kommande säsong.

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 denna båttyp 
vilket bäddar för att dessa båtar finns med i startfältet under kommande 
säsong. Det satsas även av Seglarförbundet centralt på denna klass. 

BSS Sailcamp 2021(tidigare efterskolansegling), vårt dagseglarläger i Lindö, 
startar efter skolavslutningarna, och pågår från och med måndagen den 14/6 
till och med lördagen den 19/6.  

http://www.jollebravikensss.se/
http://www.jollebravikensss.se/


Lägret 2020 under ledning av Joel Lindqvist blev riktigt lyckat med många 
deltagare och uppskattade stunder. Joel kommer även i år att vara 
huvudansvarig för vårt läger och vi hoppas på att vi kan upprepa succén från 
förra året så det är viktigt att anmäla sig så tidigt som möjligt för att få plats. 
Anmäl dig redan idag via anmälningsdokument på vår hemsida 
www.jollebravikensss.se

Nytt för i år är att vi genom samarbete med NSS(Norrköpings Segelsällskap) kan
erbjuda möjlighet att deltaga på NSS läger i Arkösund 21-24/6

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

Ostcup: Datum för samtliga Ostcuptävlingar är nu bokade: 

21/3 Ostcup LJS – Roxen Icebreak

28 - 29/8 Ostcup & DM BSS

17 – 18/10 Ostcup LJS - Höstlövet

Tanken med Ostcup är att alla jolleseglare från nybörjare till veteraner 
välkomna att tävla under lättsamma former från alla ingående klubbar i 
Östergötland. Dock är det under senare år endast BSS och LJS som visat 
intresse och deltagit.

Seglingarna är förlagda Bråviken Sail Arena samt Roxen Sail Arena i Linköping 
Håll utkik på vår hemsida där vi löpande återkommer med uppdaterad 
information för respektive arrangemang.

Ostcupen är en trevlig tävlingsform i vårt distrikt där man träffar nya kompisar 
och har kul – testa du också! 

Vi tränar på lördagen tillsammans med seglare från andra östgötaklubbar och 
bra tränare vilket ger mycket och det är roligt att tävla. Vi ordnar 
samtransporter, så du kan vara med även om familjen inte har tid att skjutsa!

 

Vi fortsätter som av Svenska Seglarförbundet certifierad seglarskola och   
ungdomsvänlig klubb. 

http://www.jollebravikensss.se/


Med tillgång till 6st. C 55-or samt ytterligare båtar vid behov kan vi arrangera 
matchracing, erbjuda företagsseglingar, seglarskola för vuxna och segling för 
medlemmar som inte har egna båtar. 

Samarbete NSS: Samarbetet med NSS under 2020 föll väl ut och vi kommer 
även i år att 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 som ovan nämnt samarbete med utökade 
möjligheter för seglarlägret men även ett planerat dagläger.

Dagläger i Arkösund 14/8: Vi börjar dagen med Skepparmöte hos NSS i 
Arkösund kl. 9.00 och därefter tränar vuxna tillsammans med våra 
barn/ungdomar under ett förmiddagspass och avslutar med ett 
eftermiddagspass med enklare tävling samt mellanlandar hos BSS på Snedskär 
för lunch.

Vi seglar med de båtar vi har till förfogande, Optimister, RS-Feva, C55, 
Marieholm MS 20.

Entusiasterna: Vi fortsätter som tidigare år med ”Entusiasterna”(tidigare 
tjejseglingen) där vi har 2-3 fulla besättningar som seglar på Torsdagarna samt 
Tisdagar under våren när NSK arrangerar sina Tisdagsseglingar. 

Tisdagsseglingar: Under 2020 aktiverade vi tisdagsseglingarna vilket gav ett 
mycket positivt gensvar. Vi hade kö till de 6 båtar vi har till förfogande och vi 
kunde även räkna in ytterligare någon privat båt till startfältet. Det stora 
intresset bidrog till att vi utökade det tidigare till Maj begränsade tillfällena 
med ytterligare segling i Juni samt på eftersommaren i Augusti/September.

Under 2021 kommer fler privata båtar att ansluta och intentionen är att vi i 
anslutning till lagd bana även skall kunna bereda möjlighet för våra ungdomar 
att deltaga med/i C55 resp. Feva och Opti. 

Vi hoppas även att detta kan vara något för alla som har sin båt förlagd till 
Lindöbryggan på försäsongen.



Ju fler båtar på vattnet desto roligare och desto fler som upptäcker att det 
händer något på vattnet!

Instruktörsstab: Vi jobbar i år vidare med vår instruktörsstab under ledning av 
Jakob Källsholm, med instruktörer Hannes Steen, Smilla Kufver, Helmer 
Pettersson, Erik Hemmingsson. Vi arbetar också vidare med att rekrytera nya 
ledare som ska skolas in och självfallet utbildas och där välkomnar vi Jakob 
Glaumann till 2021. Jakob var tillsammans med Sara Wigge med under lägret 
2020. 

För utbildning samarbetar vi med Svenska Seglarförbundet och SISU där 
möjlighet till stöttning finns i form av bidrag samt anpassade utbildningar.

Sponsorer och företagsevent: Vi behöver sponsorer för att kunna höja 
kvaliteten på våra arrangemang och kommer arbeta i större utsträckning med 
detta dock satt pandemin mer eller mindre stopp för detta under 2020 och det 
ser ut som om vi har samma situation i år där företag generellt sett är 
återhållsamma. Vi tittar bl.a på företagsevent där vi erbjuder segling med 
träning/tävling för företag med eller utan skeppare. Alla i klubben som vill 
sponsra eller har sponsortips är välkomna till styrelsen med förslag! 

Sponsringen blir allt viktigare då de flest typer av aktivitetsstöd tenderar att 
krympa år från år.

Team Östergötland: BSS är inne i ett generationsskifte där vi kämpar med att 
rekrytera samt bredda basen med ungdomar. Vår bestämda uppfattning är att 
bredden är otroligt viktigt och helt nödvändig för att åter bygga upp 
tävlingsverksamheten inom BSS. 

Team Östergötland verksamhet begränsar sig för närvarande till att planera 
samt stötta Ostcuperna då LJS i princip är ensamma i Östergötland om att 
bedriva elitverksamhet. 

Huvudtränare och regional sailcoach för Team Östergötland är Kerem 
Sancac(sancakerem@hotmail.com). Kerem finns tillgänglig för stöd/utbildning 
av våra tränare lokalt. Intentionen är att under säsongen utöka samarbetet 
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med LJS i form av mer samträningar på båda arenorna först och främst för våra 
seglare som tagit steget till att tävla.

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. 

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 och delar vår sida så att vi når 
ut till fler)

Instagram: bravikensjolleseglare

Kalendarium – Save the dates!

Mars
28/3 kl. 17.00 Uppstartsmöte Jollesektionen
21/3 Ostcup LJS – Roxen Icebreak
23/3 kl. 19.00 Snedskärsmöte (Zoom)
28/3 kl. 17.00Uppstartsmöte – (kan ev. ändras p.g.a. pandemin)
30/3 kl. 19.00 Vårmöte (Zoom)
April
8/4 kl. 18.00 Teoripass Jollesektionen - (kan ev. ändras p.g.a. pandemin)
11/4 kl. 08.00 Kapsejsningsövning på Arena Grosvad - (kan ev. ändras p.g.a. 
pandemin)
15/4 kl. 18.00 Teoripass Jollesektionen - (kan ev. ändras p.g.a. pandemin)

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


18/4 kl. 09.00 Vårrustning & iläggning av båtar
22/4 kl. 17.30 Torsdagseglingarna börjar (håll koll på facebook då dessa 
datum är beroende av vädret)
29/4 kl. 17.30 Torsdagssegling
Maj
4/5 NSK/BSS Tisdagssegling
6/5 kl. 17.30 Torsdagssegling
11/5 NSK/BSS Tisdagssegling
12/5 kl. 17.30 Torsdagssegling - (OBS! Onsdag före Kristi Himmelfärd)
18/5 NSK/BSS Tisdagssegling
20/5 kl. 17.30 Torsdagssegling 
25/5 NSK/BSS Tisdagssegling
27/5 kl. 17.30 Torsdagssegling
Juni
1/6 kl. 17.30 NSK/BSS Tisdagssegling
3/6 kl. 17.30 Torsdagssegling
8/6 kl. 17.30 NSK/BSS Tisdagssegling
9/6 kl. 17.30 Torsdagssegling (OBS! Onsdag före skolavslutning)
14-19/6 kl. 09.00-15.00 BSS SAILCAMP 2021
21-24/6 kl. 09.00-15.00 NSS Seglarläger 2021 i Arkösund
Augusti
12/8 kl. 17.30 Torsdagssegling
17/8 kl. 17.30 NSK/BSS Tisdagssegling
19/8 kl. 17.30 Torsdagssegling
24/8 kl. 17.30 NSK/BSS Tisdagssegling
26/8 kl. 17.30 Torsdagssegling
28-29/8 Ostcup & DM BSS på Bråviken Sail Arena
31/8 kl. 17.30 NSK/BSS Tisdagssegling
September
3/9 kl. 17.30 Torsdagssegling
7/9 kl. 17.30 NSK/BSS Tisdagssegling
9/9 kl. 17.30 Torsdagssegling
14/9 kl. 17.30 NSK/BSS Tisdagssegling
16/9 kl. 17.30 Torsdagssegling
19/9 kl. 14.30 Söndagssegling(OBS! Ändrad dag)
21/9 kl. 17.00 NSK/BSS Tisdagssegling (OBS! Ändrad tid)
26/9 kl. 14.30 Söndagssegling
28/9 kl. 17.00 NSK/BSS Tisdagssegling
Oktober



3/10 kl. 14.30 Söndagssegling
10/10 kl. 14.30 Söndagssegling
17/10 Ostcup LJS – Höstlövet och Söndagssegling 14.30 (meedelande rörande
Söndagssegling kommer senare på hemsida och facebook) 
24/10 kl. 14.30 Söndagssegling
31/10 kl. 09.00 Båtfix & upptagning av båtar

Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2021!

Claes

Ordförande Jollesektionen

070-229 8098, claes@scandcare.com 
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