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God Jul & 

Gott Nytt År!

Foto: Eva Hägg
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Ordföranden har ordet
En ganska varm men ovanligt stormig 

höst har just passerar i skrivadets stund. 
Visst brukar vi ha någon storm, men nu har 
vi haft 4 st passerande. Jag har som vanligt 
byggt nån form av spindelväv runt båten 
säkert onödigt mycket men känns bättre å 
vara på säkra sidan än att ta någon risk.

Klubben har haft 130 års jubileum. 
En lyckad fest med de gamla ordförande 
som festkommitté. Efter höstmöte samla-
des vi i klubbstugan välkomnade av här-
lig sång. Vi bjöds på 3 rätters middag och 
mycket intressant historiskt kåseri framfört 
av Tommy Andersson. Tack alla som kom 
och gjorde detta till en minnesvärd afton. 
I mittuppslaget har vi ett bildkollage från 
festen.

Det är en del på gång i klubben. 
Vi kommer ha seglingskola i vår, både som 
fortsättning på förra årets deltagare och 
Perra välkomnar nya intresserade blivande 
seglare.  Vi kommer köra en kurs i kust-
skepparen på tisdagar med start i Januari. 
Sprid gärna denna info till eventuellt intres-
serade. Anmäl ert intresse till mig. Vi job-
bar också vidare med Farr30 VM, se nästa 
sida.

En mycket betydelsefull man har lämnat 
jordelivet nyligen.
Några ord från Frode om det i artikel senare 
i tidningen. 

God Jul & vi ses igen i 
Slottshamnen nästa år!
Ola Dahlberg

Farr 30 VM 2014 till Visby?
2 månader har gått sedan jag skickade ut 

fråga till er angående att vara funktionä-
rer under ett eventuellt farr30 VM i Visby. 
Tack för era svar. Mycket vatten har runnit 
under broarna sedan dess och vad vi tolka-
de från första mötet så har förutsättningarna 
för att vara med på ett VM ändrats mycket. 
Inledningsvis var vår förståelse att vara 
behjälpliga med att tillhandahålla och köra 
båt, vara funktionärer i likhet med Watski 2 star 
race fast över längre tid. Det har sedan växt till 
att WSS skulle jobba med och vara ansvariga 
för ekonomi och genomförande  i helhet. 

Vi har haft ett par extra styrelsemöten, job-
bat med budget och diskuterat fram å till-
baka, vridit och vänt på frågeställningar. En 
slutsats var att klubben absolut inte får ris-
kera något ekonomiskt, vi har också pratat 
en del om varför klubben ska göra detta och 
vad det ger oss och våra medlemmar. 

Näringsliv, regionen och Gotlands Sport / 
Sisu är positiva, har kommit med lösningar 
i form av bidrag och lösningar som stöttar 
och vill hjälpa för att vi ska få ett VM till 
Gotland. Trots detta har det varit svårt att 
få ihop budget och många lösa faktorer, 
som hur många båtar som kommer delta i 
tävlingarna och på vilket sätt man vill ge-
nomföra VM har slutsatsen varit att risken 
är för stor. 

Vi kom sen i kontakt med Nordic Sport & 
Event som har erfarenhet från GGN och an-
dra evenemang som har likheter med det vi 
vill göra.  Dom säger de är villiga att ta den 
ekonomiska risken och vill genomföra VM 
tillsammans med oss. Styrelsen har efter möte 
med Nordic Sport ställt sig positiva till att vi 
ska ansöka om att få detta VM till Gotland. 

Vi känner att Nordic sport men sin erfaren-
het och allaredan upparbetade kanaler till 
näringsliv har stora möjligheter att jobba 
in partnerpengar och göra detta till ett ännu 
bättre evenemang. I deras resonemang 
kommer även klubben att få ersättning för 
vår arbetsinsats.

Det är ännu många bitar att diskutera om 
avtal mellan Nordic Sport, Farr30 interna-
tionellt och mellan Nordic sport och oss. 
Först ska vi nu komma in med en ansökan 
och ett svar på farr30 avtalsförslag om att 
hålla i tävlingen och vad som ska ingå och 
inte. Detta görs under denna vecka som ni 
har slagsidan i era brevlådor. 

En fråga till er medlemmar är om någon 
skulle vilja gå utbildning för att under täv-
lingarna assistera eller agera som domare, 
mätman eller någon annan funktion. Kan 
vi utbilda oss själva och bygga kompetens 
inom klubben skulle det vara det bästa. 
Dels för att slippa kostnader med att låta 
folk resa hit och bekosta logi. Men ännu 
viktigare är att skaffa oss själva kunskap 
och erfarenhet för framtiden. 

Hör gärna av er till mig om intresse finns så 
ska vi kika på att lösa det på bästa sätt. 

Om ni har frågor, fundering eller åsikter 
tveka inte att slå mig en signal, vill gärna 
höra vad ni tänker och tycker. 

Med vänlig hälsning: 
Ola Dahlberg  

070-9652300, ola@jaodu.se 

Farr30 VM, mer om det i separat artikel på nästa sida. 

Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. 
Tryck: iVisby Tryckeri AB.Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg. Fotograf: Eva Hägg
Produktion: iVisby Tryckeri AB (redaktör Thommy Bernquist bortrest) . 
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Festkommitéen bestod av ett glatt gäng före detta ordföranden -
Per-Erling, Thommy, Frode och Bengt såg till att allt fungerade perfekt!

Kön ringlade lång...
Gästerna bjöds på härlig acapella!

Högt i tak i WSS klubbstuga!

Många skratt och glada miner! 

Ordförande Ola - 
iklädd hög hatt 
dagen till ära, 
hälsade alla 
välkomna 
till WSS 130 års-
Jubileumsfest!

”Österdahls kök” 
med Anders i 
spetsen, dukade 
lokalen till tjusig 
fest och serve-
rade en superb  
3-rättersmåltid! WSS stugan var fullsatt 

till sista plats... 
ca 50 sittande 
gäster!!!!

Frode tog ton...

...och  vi andra sjöng med!
Eva höll i kameran och 

förevigade jubileét!

Thommy berättade 
om klubben och 
dess historia sedan 
1883, som alltid 
med glimten i ögat 
lockade det fram en 
hel del skratt!!!
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Wisby Segelsällskap firade sitt 130 års 
jubileum i klubbstugan den 9 novem-
ber med trerätters middag från Öster-
dahls brygga, sång och kåseri kring 
sällskapets förhållande till böljan den 
blå sedan starten 1883. En knapp må-
nad senare går Nelson Mandela ur 
tiden. Han släpptes ur fängelset på 
Robben Island efter 27 år i stenbrott 
och en cell han knappt kunde ligga 
raklång i.

Mina barn kom till världen 1990, sam-
ma år han frigavs. Det hände mycket 

vid den tiden. Lite tidigare hade Sovjetu-
nionen och järnridån kollapsat. Några år 
senare efterträdde Bill Clinton den rust-
ningsglade Ronald Regan. Samma år fick 
Mandela fredspriset. Jag minns att jag pla-
cerade mina treåringar framför TV:n och 
bad dem aldrig glömma den mannen.

Världen öppnade sig och vi kunde åter 
njuta av den oskyldigt blåa färg som är na-
turlig för himlen. Två år senare kastade vi 
loss mot Söderhavet och lät oss smekas av 
den eviga passaden som alltid fört männ-
iskor samman. Vi angjorde Richards Bay 
i Sydafrika efter att seglat ned Mozambi-
quekanalen i oväder. Det var några veckor 
innan julen -97. 

Vi firade vår 
130 års dag men...

Att komma till Sydafrika var en märklig 
upplevelse. Det var som om Mandela ge-
nomsyrade hela landet, som om han fick 
sydafrikanerna och oss själva att vilja bli 
bättre människor. På marinan fick vi en 
flaska rosa champagne bara för att vi tagit 
oss dit! Vi träffade vita företagsledare som 
tackade Mr Mandela för att vi kunde träf-
fas och umgås utan att de blev förknippade 
med en apartheid regering och stämplade 
som vita svin Vi åt lunch med människor 
från kåkstäder som kände att de började få 
ett människovärde. 

Vindarna runt Sydafrika, Kap Aghullas och 
Goda Hoppshudden visade ingen nåd men 
precis som den vita molnduken över Taf-
felberget svepte Mandelas ande in landet 
likt en värmande filt över frusna drömmar 
och tårar. Att bryta horisonten och färdas 
med den goda vinden vart man vill utan at 
behöva känna fruktan är centralt för varje 
seglare. Nelson Mandela visade att en så-
dan värld av frihet och tillit är möjlig. 

Hans liv efter frigivningen ramade in mina 
barns uppväxt med framtidstro. Nu är han 
borta men det är upp till oss att minnas och 
handla i hans anda. Just nu stängs världen 
allt mer just därför att tillit bytts mot miss-
tänksamhet och generositet mot girighet. 
Hur skall man kunna segla i en sådan värld?

Med hopp om ytterliga-
re 130 års seglingar för 
Wisby Segelsällskap!

Frode Falkenhaug

Grand slam för Explorer!
Säsongens vinnare av 
Destination Gotland 
Pricken Race 2013 i 
augusti och Klubbmäs-
terskapet 2013 blev 
Explorer med Thommy 
Andersson och Andreas 
Grönberg med besätt-
ning. Priset delades ut 
under höstmötet. 
Grattis!

Bara tomten kommer så blir det snart 
längre dagar igen och vi är snart ute på 
sjön med våra båtar igen. Boka in sjösätt-
ningen torsdagen den 1:a maj redan nu! 

Vi önskar alla en fin jul 
och gott nytt år! 
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