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Bild: Thommy Bernquist
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Ordföranden har ordet

u är torsdagsseglingarna igång och det är aktivitet på bryggorna. Det gör mig
glad! Det kändes som” ÄNTLIGEN” är båtarna i vattnet och kan få segla. Jag som
legat i över vintern och haft sån tur med vädret att jag hade möjlighet att besöka
Sandön över påsk tyckte verkligen det var dags att få sällskap i Slottshamnen med
andra båtar.

Sjösättningen gick fint i år också, tack för det varsgruppen. Det var med det torra

vädret inte roligt att vara träbåtsägare i år och se pärlan stå på land och torka ihop.
Samarbetet var gott och med allas hjälp gick det ändå så bra som det kunde utefter
givna förutsättningar.

D

agen innan satte seglarskolan master på sambabåtarna i regn å dimma, härligt att
de är på plats och att eleverna nu kan få ut och prova de teoretiska kunskaperna i
praktiken.
Om ni som är elever eller andra för den delen, vill hänga med på torsdagssegling och
prova det, så glöm inte att vi har gastlistan att anmäla sig på eller åk ner till Slottshamnen innan torsdagsseglingen börjar och fråga om det finns någon plats. Många
gånger finns det båtar som behöver besättning och vi välkomnar såklart nya och
intresserade.

P

ilot 2 star race (fd. Watski) äger rum i Visby den 29 maj. Då detta i år är på en ledig dag så hoppas vi på många funktionärer. Anmäl er via e-post till mats.olofsson@
lfgotland, ni kan såklart anmäla ert intresse för del av dag eller vad som passar er.

Klubbstugan är uthyrd under Almedalsveckan, 26 juni till 6 juli. Det är ett företag

som jobbar åt utställare och sköter markservicen åt några utställare. Klubbstugan
kommer användas som samlingsplats och samkväm. En bra inkomst som finanserar
vår årskostnad för klubbstugan.
Vi har i styrelsen börjat prata om att fräscha till /bygga om klubbstugan. Vi har en
slant på kontot och tänker att det är ett bra sätt att använda en del av dem så det kommer alla medlemmar till godo. Stugfogde ”Kolle” håller i detta så prata gärna med
honom om ni har idéer och tankar kring detta.
Ola Dahlberg

Slagsidan

3

2014:s årsmöte avklarat

WSS årsmöte
utsåg Öyvind
Rödland till årets
WSS:are.
Bild:Thommy
Bernquist

L

ördagen den 22 mars hölls det årsmöte i klubbstugan och 32 medlemmar deltog.
Mötet inleddes med att uppmärksamma att Sten Jönsson och Anders Nordbeck valts in
som nya hedersmedlemmar i sällskapet. Båda har under många år varit aktiva i sällskapet och på ett föredömligt sätt bidragit till god ordning och reda i sällskapet, både i det
materiella arbetet och i administrationen.

D

ärefter fortsatte mötesförhandlingarna på sedvanligt sätt och både ordföranden och
den sittande styrelsen fick förnyat mandat. Kolle Larsson valdes in i styrelsen efter Patrik
Stjernqvist som flyttat från ön.
Under informationspunkten så berättades bland annat att Slottshamnen kommer att
muddras i höst, seglarskolan med Sambabåtarna fortsätter under sommaren, WSS har en
egen Facebooksida och att årets kappseglingar i stort följer tidigare års upplägg.

M

ötet avslutades med prisutdelning:
Klubbmästare – Tommy Andersson i Expressen ”Explorer”
Bye West – Besättningen på ”Flyt” delade ut priset till Royal Rabbit med skeppare Uno
von Corswant för hans ”snäva” rundning av ett sjömärke vilket ledde till mastbrott.
SM mästare i A22 för fjärde gången i rad till Rolf Erixon.
Årets WSS:are – Med motiveringen “för synnerligen bra arbete inom klubben, för att han
alltid tar sig an arbetet med stort engagemang och med positiv anda och alltid ser möjligheter” utsågs Öyvind Rödland till årets WSS:are.
Mats Olofsson
Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: iVisby Tryckeri AB.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg. Produktion: Thommy Bernquist.
Omslag: Sjösättningen: En del tog sig vatten över huvudet. Bild: Thommy Bernquist.
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Sjösättning i

T

ack alla båtägare för
två härliga soldagar i
början av maj.
En sjön stämning och
bra deltagande av
glada båtägare. Vi fick
sjösatt 36 båtar,
16 på fredagen och de
resterande på lördagen.

T

rots lite svårigheter
med långsamt svällande träbåtar blev det
två korta dagar i stället
för en lång. Nu efter
sjösättningen fixar vi i
varvsguppen med flytt
av vaggor.
Alla som har grejer på
kajen måste se till att ta
hem detta så att vi kan
få städat klart för
sommarparkering.

Kranföraren Kristian är som vanligt lugn och effektiv, som motpol till

Ett av dagens tyngsta lyft var
Folkes fina Anita.

Oskars R9 låg djupt ett tag, men flyter nu bra efter att
länspumparna gått på högvarv.
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D

atum för upptagning av båtar är satt
till lördagarna 4 och
11 oktober. Önskar er
alla en skön sommar
på sjön.

Text & bild:
Öyvind Rödlund

l lite stirriga båtägare.

”Labbes” P28 klar för lyft.

Finns det något vackrare
Nej, det tycker iallafall inte Sten.
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Seglarskolan mönstrar på

Seglarskolan hade sin första segling för i år onsdagen den 14 maj. En kväll med

sol och lagom vind, eleverna styrde både åt styrbord och barbord med fyllda segel.
Men innan dess fick eleverna vårrusta båtarna i regn och dimma...

Glada elever vårrustar Sambabåtrna med ”Perra” som instruktör.

Ny kod till återvinningsgården

Bild: Rolf Jönsson

Nu har återvinningsgården varit i bruk
ett tag till allas glädje. För att komm in är
det en ny kod som gäller - 8523#.
Här finns en container för allmänt skräp
och en för oljemottagning.
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Seapilot2star
T

orsdagen 29 maj är det dags för årets stora
seglingstävling Seapilot2star. Som vanligt är
vi medarrangörer tillsammans med Oxelösund
och Oskarshamn. I år är det just nu 116 båtar
anmälda så för att klara arrangemanget behöver
vi vara många funktionärer.
I slutet på denna vecka tänkte jag skicka ut ett
preliminärt arbetsschema för de som hittills
sagt att dom kan vara med. Men ju fler funktionärer vi är ju bättre och lättare blir det. Så om
du känner att du inte har anmält dig men gärna
vill hjälpa till under dagen så meddela mig så
fort som möjligt. Man kan hjälpa till hela dagen
eller delar av dagen och det finns arbetsuppgifter för alla oavsett kunskaper om kappsegling.
Mats Olofsson

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

Vattenskada
eller skada på sjön?
Hos oss är det lika tryggt att ha din båt försäkrad som ditt boende.

Tel 28 18 50, www.lfgotland.se

B-post

Föreningsbrev

Sedan 1883

Semestermål...

Nu är båtsäsongen här och de flesta av oss båtägare har börjat lägga ut kursen för
semestern. Vi tog och frågade några båtägare om vart semesterresan går.

Maria Evensen: Smider sommarplaner efter vädret. Oftast
seglar vi dit där vinden bär. Har vi tur blir det till Bornholm.

Torsten Lindquist:
Ha det gött i skärgården.
Johanna Jorlin:
Stockholms-, Roslagens-, Ålandsskärgård och västkusten.

Oskar Svensson:
Hinna med att segla med Dahlberg.

Labbe Lawengren: S:t Anna i
augusti.

Sten Reutervik:
Mälaren och Själland i Danmark.
Kjell Eriksson:
Gotland runt samt
segeltävlingar
på ön.

