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Seglarskolan gör omstart

WSS seglarskola har under 2013 kört tio onsdagar

med teori, båtvård och segling under ledning av PerErik ”Perra” Ekström och Tommy Andersson.
Nu har ”Perra” bestämt, till elevernas glädje, att seglarskolan kommer att fortsätta även denna säsong och
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Ordföranden har ordet

detta tillfälle den varmaste och soligaste platsen på Gotland!
Segelelever
Ja, väder ligger oss väl alla varmt
om hjärtat,med
och nog för att man är ungdom i klub”Perra”
ben men varmare januari/februari
har jag som
svårtinstruktör.
att minnas. Glad är jag för det, för
mindre ström går åt att hålla isenBild:
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runtJönsson
min båt i Slottshamnen. Sen finns det
säkert en baksida som heter global uppvärmning men nu har väder och vind tagit nog
med plats här.
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Som ett led i att sprida aktuell information och händelser i klubben på enkelt och

Återvinningsgården

snabbt sätt så aktiverar vi oss nu också via facebook. Om du inte allaredan är vän
med klubben och vill bli det så hittas vi på facebook.com/wisbysegelsallskap.
Farr30 VM gick till Köpenhamn för året 2014. De är fortsatt intresserade av att till
exempel hålla EM eller nån annan segling i Visby. Jag tror också att det arbete vi lagt
ned på detta inte är ogjort utan har visat Visby som en möjlig plats för segeltävlingar.
är återvinningsgården
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att
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Vi har i styrelsen gjort en enklare skrivelse till regionen för att beakta våra
intressen
och
en
för
oljemottagning.
angående de vilda planer som finns för hamnområdet långt in i framtiden.
Vi ses på årsmöte lördag 22 mars klockan 16:00.
Ola Dahlberg
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Inbjudan
till årsmöte 2014
Sjösättning
Sjösättningen i år kommer att ske fredag och

lördag 2-3 maj. Vi planerade det så för att
båtägare ska få tid och möjlighet att använda 1
maj för förberedelse och iordningställande av
båtar. Vi räknar med att börja klockan 14:00
på fredagen, samt lördag morgon klockan
07:00. Anmälning till sjösättning kan göras på
anslagstavlan vid vårt klubbhus från och med
måndag 21 april.

V

arvsgruppen kommer att ha två tampförare
som tillsammans med kranförare Kristian ser
till att era båtar kommer tryggt ned i den efterlängtade Östersjön. Efter en vecka (10 maj), ska
det ska vara tomt på uppställningsplatsen, så att
det ser rent och snyggt ut.
Öyvind

Medlemsavgift 300 kronor
Familjemedlemskap 450 kronor
Förvaring mast i mastboden
– 150 kronor
Förvaring bom – 150 kronor
WSS - bankgiro: 5796 – 6897

WSS årsmöte är alltid välbesökt. På bilden håller Sten Reutervik hov...

Å

rsmötet kommer att äga rum den 22 mars klockan 16:00 i WSS klubbstuga.
Forumet där ingen fråga är för stor eller för liten. Här har alla chansen att ta upp nya
idéer eller komma med konstruktiv kritik.
Styrelsen informerar bland annat om: Muddring i Slottshamnen, WSS hemsida, Seapilot2star Baltic, varvsgruppen och övriga aktiviteter för 2014.

E

fter mötesförhandlingarna blir det mat och dryck samt kaffe och kaka till det facila
priset av 100 kronor från festkommittén, Åsa och Stefan Wramner.
Du som vill ha middag på årsmötet måste anmäla dig till Åsa och Stefan antingen via
e-post: stefan@wramner.se eller telefon: 070 - 626 91 91, senast måndagen den 17
mars. Ni som är gluten- eller laktosintolerant måste meddela det vid anmälan.
Baren, The Keelhogh, är givetvis öppen.Varmt välkommna!
WSS styrelse
Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: iVisby Tryckeri AB.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg. Produktion: Thommy Bernquist.
Omslag: Håll ut! Snart är seglingsäsongen här. Bild: Carina Wiberg.
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Jorden runt på tre timmar med Lars Hässler
Drygt 70 personer tog tillfället
och lyssnade på världsomseglaren Lars Hässlers energiska
och fängslande föreläsning
i Visby lördagen 8 februari.
Här fick åhörarna höra
berättelser från hippiebåt
med ekonomiska och sexuella
bekymmer till att finansiera
en livsstil som seglare.

första världsomsegling som
varade i tio år. I mellantiden har
hanhunnit med att segla på alla
Europas stora kanaler och floder
samt besökt länderna runt Medelhavet och Svarta havet.

D

en senaste seglingen gick till
Röda havet, Indien, Borneo, Filippinerna, Taiwan, Kina, Japan
och Alaska, och sträcker sig ett
och ett halvt år från 2010 till
och med 2011. S/y Jennifer var
Lars Hässler är välkänd för
en av de första utländska segelseglare i Sverige och är en
etablerad föredragshållare. Han båtarna att besöka Kina, Taiwan,
har tidigare i många år anordnat Nagasaki och Kyoto i Japan.
seglarsymposium på båtmäsöjdpunkterna är flera; den
san Allt för sjön. Lars beskriver
sina år som jordenruntseglare i gastkramande seglingen genom
böckerna ”Yrke: Världsomseg- Röda havets piratvatten, besöken i Jemens fantastiska huvudlare” och ”Medelhavet tur och
retur”. Efter tio spännande år på stad Saana, Omans huvudstad
Muscat och Indiens Mumbai,
världshaven kom han tillbaka
till Stockholms skärgård 1998. för att inte tala om Maldivernas
Avsaknaden av en modern seg- turkosfärgade atoller.
lingsbeskrivning över ”världens
en senaste boken i serien
vackraste skärgård” gav honom
idén till boken Arholma-Lands- ”Yrke: världsomseglare”
ort med Gotland. En bok som de innehåller inte bara seglingsbeflesta seglare har ombord i dag. skrivningar, utan även politiska
och historiska bakgrundsbilder
från de i Sverige relativt okända
ans är i grunden jurist och
länder som besöks. Boken ger
råvarumäklare, men han ägnar
dessutom en utmärkt inblick i
sig numera åt att segla med
hur det är att segla som så kall”paying crew” på sin båt s/y
lad paying crew - en möjlighet
Jennifer.
Dessa seglatser har Lars skrivit att mot betalning segla med en
erfaren skeppare till spännande
om i boken ”mot Söderhavet”,
platser och delta i samtliga syssdär berättar han om sin seglats
lor ombord.
på ett segelhippiekooperativ i
Söderhavet under 1970-talet.
Drygt ett decennium har förflutit
sedan han kom hem från sin
Källa: Nautiska Förlaget

Världsomseglaren
Lars Hässler gjorde
en bejublad förelä
ning om sitt seg- slarliv. Arrangörer
var WSS och övrig
båtklubbar på ön, a
samt Sisu.

H

D

H

Drygt 70 personer lyssnade på Lars Hässlers föreläsning på Almedalsbiblioteket.

Bild:Ola Dahlberg
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Seglarskolan gör omstart
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snabbt sätt så aktiverar vi oss nu också via facebook. Om du inte allaredan är vän
med klubben och vill bli det så hittas vi på facebook.com/wisbysegelsallskap.
Farr30 VM gick till Köpenhamn för året 2014. De är fortsatt intresserade av att till
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Inbjudan
till årsmöte 2014
Sjösättning
Sjösättningen i år kommer att ske fredag och

lördag 2-3 maj. Vi planerade det så för att
båtägare ska få tid och möjlighet att använda 1
maj för förberedelse och iordningställande av
båtar. Vi räknar med att börja klockan 14:00
på fredagen, samt lördag morgon klockan
07:00. Anmälning till sjösättning kan göras på
anslagstavlan vid vårt klubbhus från och med
måndag 21 april.

V

arvsgruppen kommer att ha två tampförare
som tillsammans med kranförare Kristian ser
till att era båtar kommer tryggt ned i den efterlängtade Östersjön. Efter en vecka (10 maj), ska
det ska vara tomt på uppställningsplatsen, så att
det ser rent och snyggt ut.
Öyvind

Medlemsavgift 300 kronor
Familjemedlemskap 450 kronor
Förvaring mast i mastboden
– 150 kronor
Förvaring bom – 150 kronor
WSS - bankgiro: 5796 – 6897
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WSS årsmöte är alltid välbesökt. På bilden håller Sten Reutervik hov...
rsmötet kommer att äga rum den 22 mars klockan 16:00 i WSS klubbstuga.
Forumet där ingen fråga är för stor eller för liten. Här har alla chansen att ta upp nya
idéer eller komma med konstruktiv kritik.
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2star Baltic, varvsgruppen och övriga aktiviteter för 2014.
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fter mötesförhandlingarna blir det mat och dryck samt kaffe och kaka till det facila
priset av 100 kronor från festkommittén, Åsa och Stefan Wramner.
Du som vill ha middag på årsmötet måste anmäla dig till Åsa och Stefan antingen via
Tel 28stefan@wramner.se
18 50, www.lfgotland.se
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eller telefon: 070 - 626 91 91, senast måndagen den 17
mars. Ni som är gluten- eller laktosintolerant måste meddela det vid anmälan.
Baren, The Keelhogh, är givetvis öppen.Varmt välkommna!
WSS styrelse
Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: iVisby Tryckeri AB.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg. Produktion: Thommy Bernquist.
Omslag: Håll ut! Snart är seglingsäsongen här. Bild: Carina Wiberg.

B-post

Föreningsbrev
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Kappseglingsprogram 2014
Maj
Lördag 17 WSS Vårsegling
DM
Lördag 24 WSS Bengt Juhlins Minnessegling
DM
Juni
Lördag 07 FBK Fårö Runt
DM
Söndag 08 FBK Bungeör race
DM
Lördag 21 Allmoge Katthammarsviks seglingen
Lördag 28 Allmoge Krogracet
Juli
Lördag 05 RBK Fjaugen
DM
Söndag 06 ” Match race 606
DM
Lördag 26 Allmoge Västergarnseglingen
Augusti
Söndag 03 Allmoge
Lördag 16 WSS Lickershamnsseglingen
Söndag 17 WSS Bokia seglingen
Lördag 30 WSS Rabbisjakten
DM
September
Lördag 13 WSS Dest. Gotland Pricken race *
DM
Söndag 14 reservdag ”Pricken”
*KM räknas dubbelt för WSS medlemmar.
DM består av åtta seglingar varav två räknas bort.

Wisby Mail cup

KM
KM

KM

KM
KM
KM
KM
KM

Seglas på torsdagar och består av 13 seglingar varav tre räknas bort.
08 maj – 12 juni. Sommaruppehåll fram till den 7 augusti - 25 september.
Inställt veckan under ”Seapilot 2star Baltic” seglingen.
Sten Reutervik

