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Båtupptagning sker lördagen den 8 oktober, samt lördagen den 15 oktober.
Samling i klubbhuset i Slottshamnen klockan sju båda dagarna.

Ordföranden har ordet

Som vanligt är det en förutsättning för att klubben ska kunna hålla lågt pris är att DU
som ska ta upp båten den 8 oktober eller den 15 oktober finns på plats klockan 07:00.
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WSS styrelse
-De kanske aldrig har sett barn med ljust hår förut, de kanske tycker att ni ser ut som änglar, svarade jag.
-Men jag tycker ju inte att det är något märkligt med svarta barn, sade Jorunn.
Det var då jag kände att världsomseglingen fick en djupare mening.

Watski 2star race 2011

ett antal
årfriheten
tillbaka
har WSS
som
vid möten
denna
kappSSedan
om seglare
älskar jag
att färdas
vart jagdeltagit
vill, när jag
villmedarrangör
och uppleva oväntade
med
kul-

turer
som skiljer
sig från min egen.
som gör attiman
kanske lär sig något på vägen.
segling
för segelbåtar
med Möten
två personer
besättningen.
Segling förutsätter frihet, och möjligheterna att färdas med egen båt är något av det första som försvinner i
konfliktsituationer och samhällssystem som ifrågasätter individens frihet och mänskliga rättigheter.
Vi i WSS
i år målgång,
tidtagning,
mottagning
i hamnen
samt tidsSeglare
är förgenomförde
många regimeräven
ett bekymmer
ty vi är ett
hot mot de gränser
de formulerat.
I det gamla
rapportering
och
start.
Sydafrika, som var tämligen likt det samhälle Breivik ville införa, var man tvungen att klarera ut och in
iVi
varenda
hamn ävenarrangemanget
om man var sydafrikan.
Sådana varmed
passlagarna.
I de forna Öststaterna
sågs varje
genomförde
tillsammans
Visby gästhamn
och hamnkontoret.
besökande
nöjesbåt
av el
kopieringsmaskiner
eller utan
dissidenter.
Gästhamnen
sågsom
tillenattmöjlig
toa, smugglare
dusch och
fanns tillgängligt
kostnad för deltagarna.

Ett 20-tali Norge
medlemmar
ställde
upp
till med
de olikaoch
uppgifterna.
Stämningen
Massakern
bör påminna
oss om
att och
vi allahjälpte
har ett ansvar
för varandra
demokratins värdegrunvar
god
och
medlemmarna
gjorde
en
mycket
god
insats.
der. Som seglare och båtmänniskor är vi beroende av öppna gränser och tillit mellan människor. Kanske är
varje
tur på havet en har
manifestation
för den frihet
alla tar för
vare sig 2009
du gör -en86
skön
kvällssegling
Deltagarantalet
varit stigande
2008vianlände
68givet
deltagare
stycken
2010
utanför
Visby, gåroch
mot2011
fastlandet
slör, antal
eller lyckas
med
det125
unika
att ta hem tre SM guld samma
- 98 stycken
komi susande
107. Max
är satt
till
båtar.
sommar, i olika klasser för skärgårdskryssare, som vår käre Rolf Erixon har gjort i år.

2011års arrangemang för WSS del avslutades med en rejäl fest i klubbstugan.
Efter dessa års Watski 2star race tackar nu vi, Eva Hägg och undertecknad,
för oss och
Frode Falkenhaug
lämnar över till nya krafter med Mats Olofsson i spetsen.
Sten Reutervik
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Lördagen den 23 oktober är det höstmöte i WSS klubbstuga, klockan 16:00.
Styrelsen informerar om:
Frågor som rör upptagning vinterförvaring och sjösättning.
Framtiden för vårt engagemang i Watski 2star.
Årets kappseglingar och de kommande.
Ungdomsverksamhet.
Sällskapets informationskanaler – Slagsidan, hemsidan och meddelanden över e-post.
Och inte minst - Det fria ordets stund:
Kanske har du något du vill ta upp?
Prisutdelning för Visby Mail Cup
Efter mötesförhandlingarna blir det underhållning av gruppen Four Ever, Helena &
Kristofer Kåring, Brita & Öyvind Rödland. Dryck och förtäring kommer också att tillhanda hållas av vår eminenta festkommitté, Stefan och Åsa Wramner.
Baren, The Keelhogh, är öppen.
Hjälp festkommittén att planera maten. Anmäl dig helst på e – post stefan@wramner.se
Eller tel. 076-626 91 91 senast onsdagen den 19 oktober.
Välkommen!
Redaktion: Ordf. Frode Falkenhaug och Thommy Bernquist. Tryck: I Visby.
Ansvarig utgivare: Frode Falkenhaug. Produktion: Thommy Bernquist.
Omslag: Start för årets Allmogeseglingar i Katthammarsvik. Bild: Thommy Bernquist.
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Med stor flaggning över topp firade
WSS ordförande 50:års dagen

Kön av gratulanter var

lång.

En som nyligen jubilerat är WSS nuvarande ordförande Frode Falkenhaug.
Sorken har nått så kallad mogen ålder och fyllt 50 år.
Det var många som ville gratulera Frode på den stora dagen, som firades med en stor fest
i klubbstugan i strålande höstväder. Ett 60-tal gäster förplägades väl med mat och dryck
under värdinnan Gunillas ledning. Födelsedagsbarnet stod för musik och sång till allas
stora glädje och förvåning.

50-åringen Frode strålade ikapp med solen.

Värdinnan för kvällen - Gunilla Falkenhaug.
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Inför 2011 slaktade Svenska seglarförbundet det väl beprövade empiriska LYSsystemet och lanserade i stället SRS som är ett ”hemligt” system som bygger på någon
typ av mätregel. Men som sagt den är hemlig.
Detta skapade oreda inte bara på Gotland utan i hela seglarsverige.
Trots det har det lokalt tillkommit några båtar vid kappseglingarna. Deltagandet har
varit rätt varierande med mellan fyra till nio deltagare vid de sanktionerade seglingarna.
En höjdpunkt var som vanligt Lickershamnsseglingen med trevlig samvaro på kvällen.
WSS vill rikta ett stort tack till våra sponsorer, som förutom Visby gästhamn och
hamnkontoret, är Julia Hultgrens klädbutik, Visby Mail, bokhandeln Bokia, besättningen på Royal Rabbit och Destination Gotland.
Sten Reutervik

Burkpant går till Sjöräddning
Panten från returburkar som samlats in på bland annat Gotland går till Sjöräddningssällskapet. Det är nästan 1,8 miljoner kronor som samlats in i landet och pengarna
räcker till att utrusta 72 frivilliga sjöräddare med den utrustning som behövs för att
rädda liv i alla väder.
Gotland är ett av de områden som bidragit mest per invånare. Sammanlagt har gotlänningarna samlat in drygt 242 000 burkar under sommaren till Sjöräddningssällskapet.
Samarbetet mellan Returpack och Sjöräddningssällskapet inleddes i början på sommaren i syfte att öka återvinningen och samtidigt samla in pengar så att fler liv kan räddas
till sjöss.
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Båtupptagning sker lördagen den 8 oktober, samt lördagen den 15 oktober.
Samling i klubbhuset i Slottshamnen klockan sju båda dagarna.

Ordföranden har ordet

Som vanligt är det en förutsättning för att klubben ska kunna hålla lågt pris är att DU
som ska ta upp båten den 8 oktober eller den 15 oktober finns på plats klockan 07:00.
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där jag badade som barn.

6000 - 6999 kg = 650 kronor, 7000 - 7999 kg =7 00 kronor, 8000 - 8999 kg = 750 kr,

Under en vandring på en djungelstig mellan två byar på ön Ambrym i
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WSS styrelse
-De kanske aldrig har sett barn med ljust hår förut, de kanske tycker att ni ser ut som änglar, svarade jag.
-Men jag tycker ju inte att det är något märkligt med svarta barn, sade Jorunn.
Det var då jag kände att världsomseglingen fick en djupare mening.

Watski 2star race 2011
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Segling förutsätter frihet, och möjligheterna att färdas med egen båt är något av det första som försvinner i
konfliktsituationer och samhällssystem som ifrågasätter individens frihet och mänskliga rättigheter.
ViSeglare
i WSSär genomförde
även
år målgång,
tidtagning,
mottagning
i hamnen
samt
tidsför många regimer
ett ibekymmer
ty vi är
ett hot mot de
gränser de formulerat.
I det
gamla
Sydafrika, somoch
var start.
tämligen likt det samhälle Breivik ville införa, var man tvungen att klarera ut och in
rapportering
hamn även
om man var sydafrikan.
Sådanamed
var passlagarna.
I de fornaoch
Öststaterna
sågs varje
Vii varenda
genomförde
arrangemanget
tillsammans
Visby gästhamn
hamnkontoret.
besökande nöjesbåt som en möjlig smugglare av kopieringsmaskiner eller dissidenter.
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2011års arrangemang för WSS del avslutades med en rejäl fest i klubbstugan.
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Rolf Erixons Hat trick
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Bild:
Sten Reutervik
Rolf Erixon har lyckats med ett riktigt Hat trick, som få har lyckats med i segling.
Han har nämligen lyckats med att ta tre SM-guld i klasserna A 22, Neptunkryssare och
M 22 och detta under samma år.
-- Man ska ha lite tur, säger Rolf ödmjukt och fortsätter i samma andetag:
-- Men en bra seglare har tur, skrattar Rolf Erixon.

ag.

kul-

ner i

in
e

runke är
ling
mma

Sten Reutervik

aug

21 16 75

slagsidan2.indd

6-7

2011-10-20, 22:40

B-post

Föreningsbrev

M

Sedan 1883

Wisby Mail cup 2011					
1. Explorer
2. Royal Rabbit
3. Cecavi
4. QUESERA
5. Red Snapper
6. STRAX
7. Flyt
8. Carisma
9. Vitess
10. Solida
11. RAZZEL DAZZEL
12. SunRun
13. VOODOO
14. Snärt
15. Maria
16. Gazell

Express
Express
Rival 22
Semona
Hanse 301
Vindö 30
Beason 31
Neptunkryssare
Dehler 34
Maxi 77
Tailwind 36
806
Maxi 87
SM 55
P 28
A 22

Andreas Grönvall
Uno von Corswant
Sten Reutervik
Kjell Eriksson		
Bengt Hägg
Filip Wenngren
Thommy Bernquist
Rolf Erixon
Hans-Olof Palm			
Sten Jönsson
Patrik Stjernström
Kjell Jonsson
Ola Dahlberg
Erik Broström
“Labbe” Lavergren
Rolf Erixon

Klubbmästerskapen 2011
1. Gazell
2. Explorer
3. Cecavi
4. Royal Rabbit
5. Red Snapper
6. LaPinta
7. Carisma
8. Sun Run
9. Flyt
10. Solida
11. Maria
12. Endorfina
13. Strax
14.Skrubben
15. RAZZEL DAZZEL
16. VITESSE
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Express
Rival 22
Express
Hanse 301
Havsörn 2
Neptunkryssare
806
Beason 31
Maxi 77
P 28
OE 36
Vindö 30
Najad 34
Tailwind 36
Dehler 34

Rolf Erixon
Andreas Grönavall
Sten Reutervik
Uno von Corswant
Bengt Hägg
Frode Falkenhaug
Rolf Erixon
Kjell Jonsson
Thommy Bernquist
Thommy Bernquist
“Labbe” Lavergren
K-H Fridblom
Truls Nanneson
Mats Olofsson
Patrik Stjernström
Hans-Olov Palm
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