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Seglingsprogram 2012
Maj
Lördag  19    WSS     DM           WSS vårsegling 
Lördag  26    WSS     DM           Bengt Juhlins minnessegling
Torsdag 31    WSS                      Watski 2star race

Juni 
Söndag  10   FBK     DM          Bungeör race
(Lördag 16 Holmen runt allmoge)
Söndag  17   SBK     DM           Cementa cup
(Lördag 23 Katthammarsviksseglingen allmoge)

Juli 
Söndag 1    RBK      DM           Fjaugen race 
(Lördag 7 Krogracet allmoge)
Söndag  8    RBK      DM           Matchrace 606
(Lördag 28 Västergarnseglingen allmoge)

Augusti 
Lördag  4     FBK      DM           Fårö runt
(Söndag 5 Klubbmästerskap allmoge)
Lördag  18   WSS                       Julia Hultgrens race
Söndag 19  WSS                         Bokias segling

September 
Lördag  1     WSS      DM           Rabbisjakten. Söndag 9 -reservdag
Lördag  8     WSS      DM           Destination Gotland Pricken race

DM består av nio seglingar varav tre räknas bort.
Wisby-mail cup som seglas på torsdagar består av 13 seglingar varav tre räknas bort. 
Vårseglingar: 10/5 – 14/6. Dock inte 31/5. Höstseglingar: 2/8 – 20/9. 



Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: iVisby Tryckeri AB.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg Produktion: Thommy Bernquist.
Omslag: Watski2star i Visby hamn Bild: Thommy Bernquist                                      

WSS:s årsmöte  

Ett 40-tal medlämmar hade hörsammat årsmötet. Ordföranden Frode Falkenhaug häl-
sade alla välkomna.
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen vilken bifogas protokollet. 
Kristian Eriksson redogjorde för resultat och balansräkning. Revisionsberättelsen lästes 
av Bengt Hägg och revisorerna föreslog att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade WSS styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Då Frode avsagts sig ordförandeskapet valdes Ola Dahlberg som ny ordförande på ett år.

Frode Falkenhaug och Øyvind Rødland berättar att det pågår en förhandling med 
hamnkontoret angående elförbrukningen i hamnen. Eventuellt kommer vi att få ta över 
elförbrukningen själva i klubben. Hur lösningen kommer att se ut vet vi inte ännu. 
Eventuellt ett antal elskåp på kajerna med nycklar som kommer att förvaras i klubbhu-
set? Besked kommer längre fram när förhandlingen är klar. Frode Falkenhaug tackade 
för sina fem år som sällskapets ordförande och önskade nästkommande ordförande Ola 
Dahlberg lycka till. 

Årsmötet avslutades med prisutdelning 
Klubbmästare och tre-faldig SM –mästare - Rolf Erixon. 
Wisby Mail cup togs hem av Andreas Grönwall.
Mats Olofsson klubbens sekreterare, utsågs till Årets WSS:are med motiveringen: “han 
ställer upp när andra säger nej”. Bland annat har han under året även frivilligt åtagit sig 
att samarbeta med kassören och reda ut en del oklarheter i 2011 års bokföring. 
Mats erbjöd sig också att axla ansvaret som klubbens nya
general för Watski2star-tävlingen när alla andra sa nej till 
uppdraget! 
Efter årsmötets avslut så blev det efterföljande tre-rätters 
middag som festkommittén, Stefan och Åsa Wramner, 
lagat till allas belåtenhet.
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WSS styrelse 2012
Ordförande:  Ola Dahlberg         Tel: 0709-96 52 300         ola.dahlberg@jaodu.se
   
Vice Ordf:  Carina Wiberg           Tel: 0736-00 26 51           wibergcarina@hotmail.com 
     
Kassör:  Hans-Olof Palm            Tel: 0704-47 77 24           hopalm@telia.com
                               
Sekreterare:  Mats Olofsson        Tel: 0707-22 18 48           mats.olofsson@lfgotland.se
   
Ledamot: Per-Erik Ekström         Tel: 0706-00 49 59           per1car1@hotmail.com
   
Ledamot: Patric Stjernström        Tel: 0703-73 77 99           lummelumba@hotmail.se
  
Ledamot: Öyvind Rödland           Tel: 0736-00 26 51          famrodland@telia.com
  
Suppleant: Andreas Grönwall      Tel: 0703-96 58 56          skenalden@hotmail.com
   
Adjungerad: Kjell-Ove Larsson  Tel: 0706-90 28 25          0498212571@telia.com
  

     
WSS ansvarsområden
Kontaktpers. Visby Hamn:  Öyvind Rödland
Varvsgrupp:       Truls Nannesson, Kjell Eriksson, Öyvind Rödland och 
                                                Tommy Kedja
Fastighet:       Kjell-Ove Larsson
Ungdomsfrågor:                    Per-Erik Ekström, Carina Wiberg
Seglingsnämnd:                    Eva Hägg, Sten Reutervik, Andreas Grönwall, 
                                                Sten Jönsson och Stefan Wramner
Programgruppen:      Styrelsen
Info-PRgruppen:       Carina Wiberg, Patric Stjernström, Thommy Bernquist
Festkomitte:                    Stefan och Åsa Wramner
Mastboden:                    Anders Nordbeck och Stefan Vijnja
Gotlands Seglingsförbund:  Andreas Grönwall   

Klubbmästare och tre-  
    faldig SM–mästare 
               Rolf Erixon.

Vilken fantastisk Valborg med varmt väder och härliga vindar!
Valborgshelgen inleddes med sjösättning av våra båtar, tillsammans sjösattes 37 
stycken. Tack till alla som hjälper till och gör detta så väl fungerande. Det är sällan vi 
är så många i hamnen samtidigt och i vissa fall är det enda gången man träffar vissa 
personer under hela säsongen. Man får passa på att prata och umgås.
När jag åter angjorde Visby efter valborgsfirande i Gnisvärd kom tidigare ordförande 
och kallade sig själv för blek landkrabba. Visst var jag rödare i ansiktet men vilken 
paradox när han själv ska kasta loss för närmare ett halvår till havs och några jorden 
runt seglingar i ryggen. Humor!

Apropå ordförandeskap så vill jag passa på att tacka för det förtroende ni har för 
mig och valde mig till ny ordförande. Det känns spännande och ska bli roligt. För 
mig känns det viktigt att man känner sig delaktig i det som sker. Jag lyssnar gärna på 
åsikter om vad medlemmarna önskar av sitt medlemskap i sällskapet, bra, dåligt, nya 
idéer eller annat som jag kan ta med mig till styrelsen. 
Jag välkomnar vår ungdomsverksamhet och de som är delaktiga där. Vi har alla olika 
kompetenser och erfarenheter och även om jag må vara en datanisse till vardags så 
vinner i min mening det mänskliga mötet, samtalet och socialt utbyte med varandra. 
Själv närvarade jag i form av ett fotografi på årsmötet och jag kan inte berätta om hur 
trevligt ni hade som var där. Värt att notera är tre nyval i styrelsen, Öyvind Rödland, 
Patrik Stjernström och Hans-Olof Palm som också är vår nya kassör. I varvsgruppen 
har vi ny sammankallande Truls Nannesson. 

Seglingsprogrammet är som brukligt gediget. Ungdomarna verkar vara överens om 
att det ska gå att segla från de gamla på en halvmiss. Rolf Erixon har spänt sin mast 
likt en båge som kan justeras både framåt och bakåt. Vi andra får vara nöjda med 
normalt självförtroende och kanske ett prassligt segel.
Vi har fått in en förfrågan att ha hand om målgång och start i mitten av juli från 
svenska klassiska båtar. Är någon Intresserad av att hålla i detta så hör gärna av er så 
snart som möjligt. Stöd och erfarenhet finns i klubben.
Lördagen den 19 maj är det dags för Lickershamnutflykten. Ta motorbåten, segla, 
cykla eller bilen. Alla sätt är tilllåtna bara ni kommer med på en härlig försommar 
sammankomst. Alla i WSS är välkomna. Till slut; hoppas ni får en fantastisk sommar 
med många minnen att ta med er hem.                                                                            
                                                                                                                  Ola Dahlberg

Ordföranden har ordet
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Sten Reutervik

0498 - 21 16 75

Watski 2star 2012
För fjärde året i rad är vi medarrangörer till kappseglingen Watski 2star. Även i 
år startar båtarna i Oxelösund och går i mål på första etappen i Visby torsdagen 
den 31 maj. 
  Cirka 125 båtar beräknas komma till Visby. Sedan bär det vidare av till Oskarshamn 
och slutligt mål tillbaks i Oxelösund. Som medarrangörer svarar vi för en målgång och 
ett startförfarande. Vi tar också emot båtarna och hjälper dem att förtöja i gästhamnen 
samt ger seglarna service från vårt tävlingssekretariat. Till dessa uppgifter behöver 
vi vara många funktionärer. Vi behöver tidtagare, klockare, spanare, följebåtsförare, 
hoppilandkallar, dataknackare med mera.
  Alla WSS medlemmar kan hjälpa till någon del av dagen och man behöver inte vara 
fullblodskappseglare för att vara funktionär. Så du som inte redan anmält dig gör det 
snarast till Mats Olofsson på telefon 0707-22 18 48 eller e-post mats.olofsson@lfgot-
land.se
För att alla funktionärer, gamla som nya, ska känna sig redo för uppgiften håller vi ett 
uppdateringsmöte i WSS klubbstuga torsdagen den 24 maj klockan 18:00.
                                                                                                                     Välkommna
                                                                                                                  Mats Olofsson
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 “Dubbla motorer och bogpropeller   
    - det är det som gäller!”
Nej, det där med segling 
hade Skeppargillets styrelse-
ordförande Göran Wassberg 
inte mycket till övers för. Det 
gjorde han mycket tydligt när 
Segelsällskapet gjorde studie-
besök i gillets lokaler i Visby i 
mitten av april.

Det är verkligen en ansenlig 
samling nautika som gillet 
samlat under sina dryga 300 
år. Agne Månsson visade runt 
i lokalerna bland fartygsmål-
ningar, valkotor, båtmodeller 
och sjökort i det kvarter som 
konsuln och färghandlaren Otto 
Åkerman skänkt till gillet. I dag 
ger fastigheten gillet en hygglig 
årlig inkomst från uthyrning av 
både kommersiella lokaler och 
bostäder. Pengar som sen går till 
underhåll av fastigheten, men 
också till pensionsutbetalning 
till gillets medlemmar.

Skeppargillet har i dag nära 
160 medlemmar och kriteriet 
för att kvala in är att man har 
anknytnig till Gotland, är nau-
tiker och har seglat som befäl i 
handelsflottan. I dag är det tre 
kvinnor som kvalat in i gillet.
Av verksamheten att döma 
handlar Skeppargillets samman-

Nu har Wisby segelsällskaps förre ordförande Frode Falkenhaug och 
hans fru Gunilla kastat loss för en långsegling till Island.
Den här gången går seglatsen till Shetlandsöarna, Färöarna och Island. 
Frode och hans familj anlände till Gotland 1998. Då hade de gjort en tre 
år lång jorden-runt-segling med 32 fot långa mahognybåten, “La Pinta” 
från 1965. 
Till denna långsegling har de skaffat lite ny utrustning till båten. Bland 
annat radar och en kraftig länspump vid eventuellt läckage. 
Förra gången de var i väg på långresa var de två barnen med.
Nu är de vuxna och följer inte med den första etappen utan de kommer 
att mönstra på vid Färöarna. Tanken är att Frode och Gunilla ska komma 
tillbaka till Gotland i slutet av september och de ska börja jobba den 
första oktober.
Vi i Wisby segelsällskap önskar dem en god segeltur.

komster mest om mat och dryck 
och anekdoter från sjön. Den 
första mars är gillets årsdag och 
då hålls ett föredrag med anknyt-
ning till sjöfart och så öppnas 
lokalerna för allmänheten. Att 
det är just första mars som 
gillet håller årsmöte har också 
sin tradition. Det var nämligen 
den tid då skeppsbesättningarna 
mönstrades och många fartyg 
gav sig  sen iväg efter vinterns 
uppehåll.

Göran Wassberg, till vardags 
kapten på Gotlandsfärjorna, 
svarade avslutningsvis på frågor 
om Gotlandstrafiken så som upp-

och varför man inte längre får 
kaffe på maten ombord på kvälls-
turerna! 
Han tyckte kritiken mot rederiet 
i många fall var obefogad och 
påminde om att vi har världens 
modernaste färjetrafik.

Segelsällskapets förre ordförande, 
Frode Falkenhaug, överlämnade 
klubbens vimpel och tackade för 
en trevlig kväll där endast ett 
10-tal medlemmar  deltog.

                                                 

                            Karin Bernquist

 Beng Hägg och Per-Erik  Ekström tittar storögt på        
Skepargillets samlingar.                                 Bild:Eva Hägg

Samba- 
båtarna  
vårrustas 

La Pinta på nya äventyr

Nu rustas de två sambabåtarna som har lånats från RBU-lägret. Styrelsen 
har anslagit 10 000 kronor för att ungdomverksamheten ska kunna genom-
föras. Rolf Erixon kommer att agera som instruktör för de åtta till tio ung-
domar som är intresserade i dag. Och glädjande är det även ett antal vuxna 
i klubben som vill passa på och lära sig mer om segling och få tillgång till 
båtarna i mån av plats och tid.

Nya medlemmar hälsas välkommna
Folke Petersén, Oskar Svensson, Truls Nanneson, Filip Wenngren
Ingela Mårtensson Dalin, Kenneth Dalin, Sten Björk, Leif Hejdenberg,
Rogert Claesson, Per Malm, Lena Malm, Anders Ottestam, Per Eek,
Britt Eek, Göran Holmström och Harald Gröttvik.

Junior skepparna Simon och 
Victor rustar nu för fullt
inför säsongen under ledning 
av pappa Patric.

 Beng Hägg och Per-Erik Ekström tittar storögt på 
 Skeppargillets samlingar.    Bild:Eva Hägg
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