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B-post
Föreningsbrev

Sedan 1883 

                              Bild: Eva Hägg

s 

Säljes 
Brig, uppblåsbar gummijolle. Grå, lite använd. 
Finns i Visby för påseende. Pris: 5 000 kronor.
Telefon: 0498-27 99 02 alt. 073-085 05 14.
Bengt Hägg

... svårt att tro men snart är sommarsäsongen här.               Bild: Thommy Bernquist

Sol vind och vatten...



Återigen sover våra båtar sin vintersömn. Som björnar i vinteride vilar de under snö 
och presenningar. Vi var nog flera som hade förlorat hoppet om en vit vinter men den 
kom till slut. För mig som seglare är vinterns ankomst en skön upplevelse. Kanske 
låter det märkligt men det handlar inte bara om skidor. 

Strax innan jul lyssnade jag på en klimatforskare från SMHI som föreläste på en 
skogsdag. Han redogjorde för de olika klimatmodellerna som SMHI arbetade med. 
Kontentan av hans redogörelse var att de samlade utsläppen av co2 intill nu överskri-
der det värsta scenariot de arbetar med. Han menade också att årstidsvindarna som 
passaden och monsunen blir svagare och mera oregelbundna. Somrarna i Östersjön 
blir varmare, men regnigare, med gynnsamma förhållanden för algblomning. 
Man får vara rädd om kylan. 

Nu dröjer det inte länge förrän vårrustningen drar i gång på allvar. Denna magiska 
tid då vi ännu har sommaren framför oss.
Det är dock inte bara båtar som sjösätts till våren.  Under vintern har Perra Ekström, 
Carina Wiberg och Rolf Erixon tillsammans med Patrik Stjernström och hans söner 
bildat en början till en ungdomssektion.

Perra har ordnat ett samarbete med Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ung-
domar, RBU. Det innebär att klubben får disponera deras två Sambabåtar och ha dem 
liggande i Slottshamnen mot att vi tar ansvar för skötsel och drift av dem. (Samba är 
en öppen dagseglare på fem meter med köl). Jag tror det här blir toppen. Bara det att 
ha en flerfaldig SM mästare till tränare! Tanken är att de här båtarna ska bli möjliga 
att låna för klubbens medlemmar såvida det inte stör någon ungdomsverksamhet.

                                                                                                                                   Frode Falkenhaug         

Ordföranden har ordet
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Sten Reutervik

21 16 75

Sekelgamla båtar samlas i Visby

Över ett hundra år gamla segelbåtar från länderna omkring Östersjön kommer 
att samlas i Visby hamn i sommar.
Båtarna ska regattasegla till Nynäshamn för att fira jubileum av 1912 års olympiska 
spel som då var i Nynäshamn. Samtidigt ska Visbyseglingarna med anor 
från 1908 återuppstå. 
I Nynäshamn kommer det att vara jubileums-kappseglingar i olika klasser för att fira 
1912 års olympiska spel. Det kommer att ske 19 -24 juli. 
Där ska de gamla klassiska segelbåtarna tävla. Dagarna innan kommer Visbyseglingen 
återuppstå. Den går från Nynäshamn och Västervik till Visby. Den seglingen började 
redan 1908, men har legat i träda sedan dess.                                                           (SR)

Redaktion: Ordf. Frode Falkenhaug och Thommy Bernquist. Tryck: I Visby.
Ansvarig utgivare: Frode Falkenhaug. Produktion: Thommy Bernquist.
Omslag: I dimmornas värld.  Bild: Eva Hägg.                                      

Dags för WSS:s årsmöte                                                                       

Lördagen den 24 mars är det årsmöte i WSS klubbstuga, klockan 16:00. 
Efter mötesförhandlingarna kommer Sten Jönsson att berätta om dokumentationen av 
Wisby Segelsällskaps historia som han och Eva Hägg tillsammans med flera av våra 
medlemmar arbetat med under flera års tid.
Vi kommer också att få en dragning av ombyggnationen av Visby hamn.
Men viktigast av allt är att just du kan delta i samtal om Wisby segelsällskap.

Festkommittén, Stefan och Åsa Wramner kommer efter mötesförhandlingarna servera 
mat och dryck samt kaffe och kaka till det facila priset av 100 kronor. Hjälp festkom-
mittén att planera maten på årsmötet och anmäl dig till Stefan och Åsa, helst via e-post: 
stefan@wramner.se eller telfon: 076 - 626 91 91, senast tisdagen den 20 mars.
OBS: Den som är gluten- och laktos allergiker, anger detta vid anmälan.
The Keelhogh, baren, är givetvis öppen.

                                                                                                                         Välkommna
                                                                                                                              Styrelsen 
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Trevliga stunder i vänners lag.                                                                                  Bild: Eva Hägg

Fartygsbefälskurs

Intresserad av att ta fartygsbefäls behörighetsbevis klass åtta innan sommaren?
Om vi kan bli fyra till fem stycken så kan Börje Ekman i Fårösund överväga att köra en 
kurs för oss. I och med det så slipper vi åka till fastlandet och ta den.  
Fartygsbefäl Klass 8 ger den lägsta yrkesbehörigheten och formell rätt att köra båtar 
längre än sex meter och med en bruttodräktighet upp till 20, i kommersiellt syfte, i inre 
fart och med max tolv passagerare. Ger rätt att föra Svenska Båtskolans standar med tre 
stjärnor.
Fartygsbefälsexamen är ett “behörighetsbevis” (teoretisk examen, inte “behörighet”) 
och innehåller grundläggande men gedigen undervisning i navigation, sjömanskap, 
sjörätt, VHF/SRC, radar, brandskydd, ABC-sjukvård som erfordras, enligt gällande 
anvisningar från Sjöfartsverket.
Finns det några intresserade? 
Anmälan till Ola på e-post: ola@jaodu.se eller telfon 0498-69 90 50, 070-965 23 00.

Segeltrimkurs
Rolf Erixon och Tommy Andersson 
kommer att ha segel/båttrimkurs 
måndag den 12 mars 2012, 
klockan 18:30 i klubbstugan.
Några ämnen: 
Hur får jag min båt att gå fortare?
Rigg och segeltrim.Taktik.
Väder och ström.Säkerhet.
Välkommna!  

         Segeltrimtips  
    är något som en  
        seglare aldrig  
        kan få nog av.
     
    Bild: Eva Hägg
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Ungdomssatsning med hjälp av Samba
Perra Ekström, Carina Wiberg 
och Rolf Erixon har under 
vintern bildat en början till en 
ungdomssektion inom Wisby 
segelsällskap. 

Förutsättningen var att WSS kunde 
ställa upp med båtar. Här har Perra 
föredömligt sjösatt ett samarbete 
med riksförbundet för rörelsehind-
rade barn och ungdomar. Detta 
innebär att WSS får disponera 
deras två Sambabåtar och ha dem 
liggande i Slottshamnen. Samba-
båtarna har legat i Burgsvik och 
har används en vecka per år vid 
RBU:s seglarläger (Samba är en 
öppen dagseglare på fem meter 
med köl). 

Tvillingarna Victor och Simon 
Sjernström är de två 18-åriga 
ungdomar som ska vara skeppare 
på varsin båt och locka ungdomar 
till klubben.
-- Att de blev vi två var givet då vi 
tillhör de yngre i klubben, skrattar 
Simon och fortsätter:
-- Jag började segla med farsan  
när jag var nio- tio år, med opti-
mist-, trissjolle, 606:a och senare 
med farsan på en lite större båt.
-- Jag var inte så intreserad som 
brorsan i början, säger Victor, men 
eftersom Simon och farsan hade 
det intresset så smittade det av sig 
och jag var bland annat med

Trots att vi föddes med en minuts 
mellanrum, säger Victor leende.
 
Även yrkesmässigt har Simon och 
Victor vigt  sitt liv åt havet. De går 
nämligen på sjöfartsprogrammet 

brorsan i Valleviken och seglade.

De två tvillingarna Victor och Si-
mon är egentligen trillingar. De har 
en storasyster  också - Lisa.
-- Men där gäller hundar och killar. 
Inget intresse alls för segling. 

och håller på att utbilda sig till 
sjömän. Simon till styrman och 
Victor till sjöingenjör.
-- Så nu håller vi på för fullt nu att 
rekrytera klasskompisar
till ungdomssektionen. Vi har

lyckats att få med en tjej - Linda 
Malm, men det ska bli fler tjejer.
Det blir inte så grabbigt då, som det 
kan bli annars, säger Simon.

Nu  ser vi fram emot att få upp 
båtarna till Visby, så vi kan vårrusta 
dem.
-- Ja, det ska bli roligt att tvåla till 
gubbarna i Wisby Mail cuppen, 
skrattar Victor, men säger i samma 
andetag:
-- Låter kaxigt men vi har ju en 
tränare som heter duga. Flerfaldige 
SM-mästaren Rolf Erixon, så det 
ska nog gå bra.
-- Jo, vi ska vara minst fem perso-
ner i besättningen i varje båt och 
vårrustningen kommer att svetsa 
samman besättningarna. 
Så nu få gubbarna se upp, skrattar 
Simon och Victor i korus.
Vi ska se till att ungdomssektionen 
är här för att stanna. Den som är 
mest ledsen är pappa, som nu måste 
skaffa nya gastar.
Då båtarna är av samma märke 
kan vi också ha matchracing  som 
träning.
-- Nu ska vi upp till båtmässan i 
Älvsjö och kolla in lite personlig 
utrustning inför säsongen, säger 
Victor och Simon Sjernström      
avslutningsvis.

Text och bild: Thommy Bernquist

Victor och Simon Sjernström är de två 18-åriga ungomar som ska driva ungdomssektion inom WSS.
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