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Kappseglingsprogrammet 2013
Maj
Lördag 19 WSS
Lördag 26 WSS
Torsdag 30

DM
WSS vårsegling.
Ordföranden
har ordet
DM
Bengt Juhlins minnessegling

Å så var det plötsligt vinter!

Watski 2star race

Vad fort och tidigt den kom, vad vackert det blev, så fort! Tack alla som kom på höstmötet och
Juniå tänkte. Det är viktigt för demokrati i klubben att så många som möjligt är med och röstyckte
08 FBK
runt
tarLördag
fram de beslut
vi sen ska stårDM
för. Speciellt roligtFårö
med så
många kvinnor på mötet, undrar
FBK
DM klubbarna i Sverige?
Bungeör race
omSöndag
vi inte är09
en av
de mest jämställda

Lördag 15 Allmoge

Holmen Runt

Nynäshamns
om att de kommer att genomföra
Lördag 22segelsällskap
Allmoge kontaktade mig och informerade
Katthammarsviksseglingen
en segeltävling v.30 Nynäs till Visby och vidare till Fårösund valfritt varv runt Gotland. De
räknar med att bli 50-200 båtar och har fått plats utanför kommunens hamnkontor, Tritons
Juli
plats. De ser gärna att vi kommer å hälsar på eller gör något tillsammans.

Lördag 06 RBK
DM
Fjaugen race
Lördag
06
Allmoge
Krogracet
Till styrelsen har flera förfrågningar inkommit om att
hjälpa till vid olika race, men vi har
Söndag
07
RBK
DM
Match
racegör
606
beslutat att vi tycker Baltic 2 Star är vad vi engagerar oss i och
det bra.
LördagSten
27R.Allmoge
Västergarnseglingen
Andreas,
och jag var en gråmulen söndag på
möte i Valleviken med Gotlands Seglar-

förbund. Seglingsprogrammet för nästa säsong fastställdes. Lasse Ljung meddelar att han sitter
sittAugusti
sista år som ordförande.

04 Allmoge
KM
FSöndag
isk tycker17
många
Lördag
WSSär gott, jag försöker att lära mig. Jag har varit på fiskätarträning på Bak-

fickan tillsammans med Klinte och Rone båtklubb. Vi kommer att ses nästa gång i mellandaSöndag 18 WSS
Bokiaseglingen
garna då vi även hoppas att Slite, Rute och Fårösund kan medverka. Såsen till fisken smakade
Lördag 31 WSS
DM
Rabbisjakten
bra!

September
Vår
vackra tanke är att öka utbytet mellan klubbarna och försöka få mera uppmärksamhet
Lördag
WSS också påDM
Destination
Pricken
race i
kring
båtliv.07
Vi skissar
några programpunkter
för våren Gotland
där vi tänkte
att medlemmar
Söndag
Reservdag
för ovanstående
alla
klubbar 08
kunde delta. En kurs för förarintyg, motorkurs,
studiebesök
och nån form av träff
för att byta båtprylar som skräpar i garaget är några ideér. Hör gärna av er med egna ideér och
önskemål.
DM består av åtta seglingar varav tre räknas bort.

cup som seglas på torsdagar består av 13 seglingar varav tre räknas
IWisby-mail
skrivande stund tar Per-Erling Evensen hem äran för säsongers sista tur som genomfördes
bort.
Vårseglingarna 9 maj till 13 juni. Höstseglingarna 8 augusti till 26 september.
den 1 december under segel.
Sten Reutervik
Så nu när våra båtar vilar under presenningar med snö, minst lika romantiskt som snö på fur
och gran där endast tomten är vaken. Så plockar vi fram valfri halvutsliten favoritlektyr med
båttillbehör och drömmer om prylarna som man skulle kunna montera till nästa säsong!

Nya medlemmar

Jonas Lindell, Johan Leidi, Anders Larsson med familj, Rolf Johansson,
Anders
Siedberg,
Hedberg,
Jorlin,
Forsberg,
Önskar
er alla
en God JulMatilda
med hårda
klappar Johanna
och ett Gott
NyttTom
År med
löfte om mera
tid i Peter
båten!Norbeck med familj och Pernilla Åberg.
Välkommna! Styrelsen WSS
Ola Dahlberg
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Sjösättning
våren 2013
Välbesökt höstmöte
T

ack för två fina upptagningsdagar nu i oktober.
Det råder en härligt positiv anda på bryggan, där alla hjälper till om det behövs.
Det är skönt att samarbeta med en lugn och proffsig kranförare som Kristian och många
glada båtägare.
Nu ligger våra båtar kalla, täckta med snö och det verkar avlägset med vita segel och
varma vindar. Men det kommer…
Givetvis blev
Sjösättningsdatum är nu satt till fredag och lördag 26-27 april, där vi startar
fredag
det barhäng

eftermiddag, för att sen fortsätta hela lördagen. Anmälningslista kommer att
finnas
med
en helpådel
anslagstavlan i klubbhuset några veckor innan.
anekdoter...
Vi hoppas att det kommer att passa så många som möjligt.
Bild: Eva Hägg
Vi ses väl i hamnen om några månader med målarpytsar, skrapan och polerduken
Nära 30 medlemmar i segelsällskapet träffades den 10 november till höstmöte.
i högsta hugg. Våren är inte så långt borta som man kan tro.
Vid mötet fick medlemmarna veta att sällskapet har en god ekonomi med cirka 360 000
Öyvind
kronor på banken och att årets resultat väntas bli cirka 20 000 kronor plus.
Ordförande Ola Dahlberg berättade att båtupptagningen gått bra men att transporten
av vaggorna blivit dyrare, något som måste tas ut av medlemmarna om man inte själv
ansvarar för att forsla vaggorna till och från hamnområdet. Han informerade också om
att klubbens parkeringsplats inte får användas till camping. Dessutom kommer p-platsen
att flyttas till bakom bodarna till sommaren.
Kolle berättade att fönstren i klubbstugan målats och tätats inför vintern. Städningen på
frivillig basis har fungerat bra. Och uthyrningen under Almedalsveckan inbringade
20 000 kronor. Efter diskussion enades om att uthyrningen av klubbstugan ska begränsas
till enbart Almedalsveckan.
Fler aktiva behövs för att hålla igång ungdomssatsningen, enligt Perra Ekström.
Sten Reutervik informerade mötet om att det behövs en ny sponsor till Lickershamnsseglingen och att klubben har nominerat Rolf Erixon till titeln Årets Idrottsman på Gotland.
När det gäller torsdagsseglingarna presenterades en ny och mer utmanande bansträckning, som ska prövas i vår.
Hamnförvaltningen vill att klubben tar över ansvaret för eldistributionen. Här fick styrelsen i uppdrag att diskutera vidare vad gäller pris, kontroll och tillgång till el.
Andreas Grönwall segrade i Wisby Mail Cup, för tredje året i rad, och fick därmed
behålla vandringspriset.
WSS styrelse

Sten Reutervik

Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: I Visby.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg Produktion:0498
Thommy
- 21Bernquist.
16 75
Omslag: Johanna Jorlin på sin året runt bostad - Y/S Sadiki. Bild: Thommy Bernquist
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Y/S Sadiki - året runt boende för doktorn
När trettioåriga singeln Johanna Jorlin från Östhammar (södra
ön) skulle flytta till Gotland för att tillträda sin tjänst som ATläkare vid Visby lasarett så blev bostaden en Chipman 28.
-- Jag hade en bostad iland, men jag ville ha havsutsikt och så
blir det också billigare att bo i båten, skrattar Johanna.
Segelbåten köpte Johanna i maj
i år. Att det blev en Chipman 28
berodde på att hon ville ha en
båt med bra renomé och att den
hade inombordare.
-- Jag har alltid gillat sjön och
det har alltid varit sjömän i
släkten. Så jag har varit ombord
på olika flytetyg såsom fiskebåtar i olika storlekar, postroddbåt, Askeladden, Campus med
mera, säger Johanna leende.
-- Jag har också varit med i sjöscouterna. Som 23-åring köpte
jag min första segelbåt - en Askeladden 16. Sen har det mest
blivit gastande på andras båtar.
Men nu har jag en alldeles egen
segelbåt, som är byggd i Visby
1974, säger Johanna stolt.

elbåt
Johanna bor på sin seg och
ka
bis
ara
är
m
Sadiki (so
t.
betyder vännen) året run

Att Johanna skulle bli läkare
var inte givet från början. Hon
började med att plugga språk.
Bland annat kinesiska som hon
studerade i Kina under två år.
-- Att studera språk var roligt,
men jag såg ingen framtid i det
som arbete. Så varför inte läsa
till läkare?
-- Då jag är humanist, så fick
jag läsa in några naturämnen
för att komma in på läkarlinjen.
Tufft, men jag lyckades komma
in i Stockholm. Efter examen så
vickade jag i Stockholm som läkare. Men för att få min läkarlegitimation, så måste man jobba
som AT-läkare i 21 månader.
--Visby lasarett hade bra rykte
och eftersom jag vill vara vid
havet, så var valet lätt.
Innan det var dags att börja
arbeta, så seglade Johanna runt i
Stockholms skärgård innan flyttlasset gick till Visby hamn.
-- Många av mina vänner tycker
jag är lite knäpp som vill bo på
en båt under vintern. Men det
är en liten yta och man behöver
inte så mycket. Samt att jag
spar pengar på att inte köpa så
mycket, då det inte finns plats.
Man får inte vara för bekväm,
skrattar Johanna Jorlin.
Text & bild:
Thommy Bernquist

För två år sedan började Johanna Jorlin spela dragspel och nu fylls kajutan med toner till sjömansvisor.
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Kappseglingsprogrammet 2013
Maj
Lördag 19 WSS
DM
Lördag 26 WSS
DM
Torsdag
30
så var det plötsligt vinter!

Å

WSS vårsegling.
Ordföranden
har ordet
Bengt Juhlins minnessegling
Watski 2star race

Vad fort och tidigt den kom, vad vackert det blev, så fort! Tack alla som kom på höstmötet och

Juni
tyckte å tänkte. Det är viktigt för demokrati i klubben att så många som möjligt är med och rösLördag
runtså många kvinnor på mötet, undrar
tar fram08
de FBK
beslut vi sen skaDM
står för. Speciellt Fårö
roligt med
om vi inte
en av de mest DM
jämställda klubbarna
i Sverige?
Söndag
09 ärFBK
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Lördag 15 Allmoge
Holmen Runt
Nynäshamns
segelsällskap kontaktade mig ochKatthammarsviksseglingen
informerade om att de kommer att genomföra
Lördag
22 Allmoge
en segeltävling v.30 Nynäs till Visby och vidare till Fårösund valfritt varv runt Gotland. De
räknar med att bli 50-200 båtar och har fått plats utanför kommunens hamnkontor, Tritons
Juli
plats. De ser gärna att vi kommer å hälsar på eller gör något tillsammans.
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Till styrelsen har flera förfrågningar inkommitKrogracet
om att hjälpa till vid olika race, men vi har
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Lördag
27Sten
Allmoge
Västergarnseglingen
Andreas,
R. och jag var en gråmulen söndag
på möte i Valleviken med Gotlands Seglar-

förbund. Seglingsprogrammet för nästa säsong fastställdes. Lasse Ljung meddelar att han sitter

sitt sista år som ordförande.
Augusti
Söndag 04 Allmoge
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isk tycker
många är gott, jag försöker att lära mig. Jag har varit på fiskätarträning på BakLördag
17 WSS
fickan tillsammans med Klinte och Rone båtklubb. Vi kommer att ses nästa gång i mellandaSöndag 18 WSS
Bokiaseglingen
garna då vi även hoppas att Slite, Rute och Fårösund kan medverka. Såsen till fisken smakade
Lördag
31
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DM
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F

September
Vår vackra tanke är att öka utbytet mellan klubbarna och försöka få mera uppmärksamhet
Lördag
07 WSS
DM
Destination
Gotland
kring båtliv.
Vi skissar också
på några programpunkter
för våren
där viPricken
tänkte attrace
medlemmar i
alla klubbar
motorkurs,för
studiebesök
och nån form av träff
Söndag
08 kunde delta. En kurs för förarintyg,
Reservdag
ovanstående
för att byta båtprylar som skräpar i garaget är några ideér. Hör gärna av er med egna ideér och

önskemål.
DM
består av åtta seglingar varav tre räknas bort.
Wisby-mail cup som seglas på torsdagar består av 13 seglingar varav tre räknas
skrivande stund tar Per-Erling Evensen hem äran för säsongers sista tur som genomfördes
bort. Vårseglingarna 9 maj till 13 juni. Höstseglingarna 8 augusti till 26 september.
den 1 december under segel.
Reutervik
Så nu när våra båtar vilar under presenningar med snö, minst lika romantiskt Sten
som snö
på fur

I

och gran där endast tomten är vaken. Så plockar vi fram valfri halvutsliten favoritlektyr med
Nya
medlemmar
båttillbehör
och drömmer om prylarna som man skulle kunna montera till nästa säsong!

Jonas Lindell, Johan Leidi, Anders Larsson med familj, Rolf Johansson,
Önskar Siedberg,
er alla en God
Jul med
hårda klappar
och ett
Gott Tom
Nytt År
med löfte om mera
Anders
Matilda
Hedberg,
Johanna
Jorlin,
Forsberg,
tid i båten!
Peter
Norbeck med familj och Pernilla Åberg.
Välkommna! Styrelsen WSS

Ola Dahlberg
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Sjösättning
våren 2013
Välbesökt
höstmöte
T

ack för två fina upptagningsdagar nu i oktober.
Det råder en härligt positiv anda på bryggan, där alla hjälper till om det behövs.
Det är skönt att samarbeta med en lugn och proffsig kranförare som Kristian och många
glada båtägare.
Nu ligger våra båtar kalla, täckta med snö och det verkar avlägset med vita segel och
varma vindar. Men det kommer…
blev
Sjösättningsdatum är nu satt till fredag och lördag 26-27 april, där viGivetvis
startar fredag
det barhäng

eftermiddag, för att sen fortsätta hela lördagen. Anmälningslista kommer
medatt
en finnas
hel del på
anslagstavlan i klubbhuset några veckor innan.
anekdoter...
Vi hoppas att det kommer att passa så många som möjligt.
Bild: Eva Hägg
Vi ses väl i hamnen om några månader med målarpytsar, skrapan och polerduken
Nära 30 medlemmar i segelsällskapet träffades den 10 november till höstmöte.
i högsta hugg. Våren är inte så långt borta som man kan tro.
Vid mötet fick medlemmarna veta att sällskapet har en god ekonomi med cirka 360 000
Öyvind
kronor på banken och att årets resultat väntas bli cirka 20 000 kronor plus.
Ordförande Ola Dahlberg berättade att båtupptagningen gått bra men att transporten
av vaggorna blivit dyrare, något som måste tas ut av medlemmarna om man inte själv
ansvarar för att forsla vaggorna till och från hamnområdet. Han informerade också om
att klubbens parkeringsplats inte får användas till camping. Dessutom kommer p-platsen
att flyttas till bakom bodarna till sommaren.
Kolle berättade att fönstren i klubbstugan målats och tätats inför vintern. Städningen på
frivillig basis har fungerat bra. Och uthyrningen under Almedalsveckan inbringade
20 000 kronor. Efter diskussion enades om att uthyrningen av klubbstugan ska begränsas
till enbart Almedalsveckan.
Fler aktiva behövs för att hålla igång ungdomssatsningen, enligt Perra Ekström.
Sten Reutervik informerade mötet om att det behövs en ny sponsor till Lickershamnsseglingen och att klubben har nominerat Rolf Erixon till titeln Årets Idrottsman på Gotland.
När det gäller torsdagsseglingarna presenterades en ny och mer utmanande bansträckning, som ska prövas i vår.
Hamnförvaltningen vill att klubben tar över ansvaret för eldistributionen. Här fick styrelsen i uppdrag att diskutera vidare vad gäller pris, kontroll och tillgång till el.
Andreas Grönwall segrade i Wisby Mail Cup, för tredje året i rad, och fick därmed
behålla vandringspriset.
WSS styrelse

Sten Reutervik

Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: I Visby.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg Produktion: Thommy
0498 Bernquist.
- 21 16 75
Omslag: Johanna Jorlin på sin året runt bostad - Y/S Sadiki. Bild: Thommy Bernquist

B-post

Föreningsbrev

Sedan 1883

Dags att betala medlemsavgiften
Båtarna på hamnplanen hukar under sina snötyngda presenningar och än är det
långt till vårrustningen. Trots detta är vi nog många som redan längtar efter nästa
spännande seglingssäsong. Som vanligt inleder vi dock året med att betala in vår
medlemsavgift.
Avgifterna för 2013 är oförändrade:
Enskild medlemsavgift
Familjemedlemskap
WSS Vänner

300 kronor
450 kronor
100 kronor

Vi önskar avgiften WSS tillhanda på bankgiro 5796-6897 snarast,
dock senast 28 februari 2013.
Det är viktigt att du uppger ditt namn på inbetalningen. Om ni inte haft familjemedlemskap tidigare så glöm inte att ange namnen på familjemedlemmarna på inbetalningen eller via e-post till info@wisbysegelsallskap.se
Har du frågor angående ditt medlemskap, vill uppdatera adressuppgifter eller annat
kan du höra av dig via vår e-post eller via vanlig post till Wisby Segelsällskap, c/o Mats
Olofsson, S:t Hansg 1b, 621 57 Visby.
Observera att vi inte kommer att skicka någon separat inbetalningsavi på medlemsavgiften, så betala enligt uppgifterna ovan!
WSS styrelse
Mats Olofsson

