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Bild: Thommy Bernquist
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Möte med tjejgänget

För att försöka få fler kvinnor att känna sig mer välkommna och aktiva inom
WSS, träffades ett gäng tjejer i klubbstugan i januari för att spåna ideér.
Och här följer några synpunkter som kom fram under mötet.
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Snart dags för sjösättning

Ordföranden har ordet

Seglingsnämnden – Eva Hägg är sammankallande där och har samma utbildning som
Sten Reutervik. Givetvis är det önskvärt med fler tjejer där liksom i övriga funktioner
inom sällskapet.
eglare brukar vara ganska fascinerad av naturens krafter. En storm kan vara frukWatski 2star – Vi ska uppmuntra fler tjejer att vara med som funktionärer.
tansvärd men rymmer ändå en inneboende skönhet i sin kompromisslösa brutalitet.
Kappsegling – Ett förslag är att det ska finnas en lätt tillgänglig gastlista där man kan
Vårt vinterväder har bjudit på en liknande dramatik. Det ena snövädret efter det andra
skriva upp sig för att delta på någon båt. I vissa tävlingar kunde man kanske lotta besätthar dragit fram över vår ö med ett tydligt budskap. Det är naturen som bestämmer.
ningarna.
Aldrig förr har jag varit tvungen att skaka snön av presenningstaket så ofta som denna
Utbildning – Eva Hägg kan tänka sig att vara lärare i VHF kurs och Maria Evensen
vinter. Inte sedan 1987 har jag varit tvungen att börja vårrustningen med att skotta
har utbildningsmaterial. Det kan också vara bra med en regelkurs, vilket det också var
bort snön kring båten.
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Sjösättning lördagen den 1 maj.
Samling klockan 07.00 vid klubbhuset Slottshamnen.
Priset är inte fastställt vid tidningens pressläggnig, men ska inte kosta mer än vid uppVintervila i hamnen.
Bild: Thommy Bernquist
tagningen. En förutsättning för att klubben ska kunna hålla lågt pris är att DU som ska
sjösätta båten den 1 maj finns på plats 07.00.
Transport av vaggor och vagnar från uppställningsplats kan klubben erbjuda till
en kostnad av 50 kronor.
WSS styrelse

Inbjudan till årsmöte 2010

Välkommen till årsmötet!
Lördagen den 20 mars klockan 16.00 i WSS klubbstuga.
Forumet där ingen fråga är för stor eller för liten. Här har alla chansen att ta upp nya
idéer eller komma med konstruktiv kritik.
Styrelsen informerar om: Förändringar i Slottshamnen, WSS hemsida, nytt om klubbstugan, Watski 2star, varvsgruppens arbete och WSS program för 2010.
Prisutdelning i Visby Mail cup.
Efter mötesförhandlingarna blir det mat från festkommittén, besättningen på s/y Skrubben, Ylva och Mats Olofsson.
Du som vill ha middag på årsmötet måste anmäla dig till Ylva och Mats antingen via
e-post: ylva.mats@bredband.net eller på Mats mobil 0707–22 18 48.
Anmälan vill de ha senast tisdagen den 16:e.
Kostnaden för middagen är 125 kronor per person och festkommittén lovar något extra
gott. Starkare drycker köper man i baren.

En skitsak

WSS styrelse

Sten Reutervik

Redaktion: Ordf. Frode Falkenhaug och Thommy Bernquist. Tryck: Segerdahls.
Ansvarig utgivare: Frode Falkenhaug. Produktion: Thommy Bernquist.
21 16 75
Omslag: Det som göms i snö kommer fram i tö. Bild: Thommy Bernquist.

4

Slagsidan

Slagsidan

5

Var med och rösta fram - Årets bild 2009
Nu kan du rösta fram Årets
bild på årsmötet.
WWS bildredaktion har nu
tagit fram fyra bilder som
alla WWS:are kan rösta på
till Årets bild 2009.
Då detta är första året vi röstar fram Årets bild hoppas vi
givetvis på att det inte blir en
engångsföreteelse. Så ta nu
fram kameran och ta bilder
såväl vinter som sommar
och skicka in dina bidrag till
Årets bild 2010. På e-post
adress: info@wisbysegelsallskap.se
Men nu skriver vi Årets bild
2009 och ska rösta fram en
vinnare av de fyra nominerade bilderna. Om ni till äventyrs inte kommer på årsmötet
kan ni rösta via e-post på
info@wisbysegelsallskap.se

Bild 2. Segel och hav.

Bild 1.

Davids kamp mot Goliat.
Bild: Eva Hägg

Bild 3.
Långsamt
fordon.
Bild:
Eva Hägg

Bild 4.
Lickershamn i
augusti
skrud.
Bild:
Eva Hägg

Bild: Gun Nordin
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Möte med tjejgänget

För att försöka få fler kvinnor att känna sig mer välkommna och aktiva inom
WSS, träffades ett gäng tjejer i klubbstugan i januari för att spåna ideér.
Och här följer några synpunkter som kom fram under mötet.
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Snart dags för sjösättning

Ordföranden har ordet

Seglingsnämnden – Eva Hägg är sammankallande där och har samma utbildning som
Sten Reutervik. Givetvis är det önskvärt med fler tjejer där liksom i övriga funktioner
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En skitsak

Sjösättning lördagen den 1 maj.
Samling klockan 07.00 vid klubbhuset Slottshamnen.
Priset är inte fastställt vid tidningens pressläggnig, men ska inte kosta mer än vid uppVintervila
hamnen.
Bild:
Thommy
Bernquist
tagningen.i En
förutsättning för att klubben ska kunna hålla lågt
pris
är att DU
som ska
sjösätta båten den 1 maj finns på plats 07.00.
Transport av vaggor och vagnar från uppställningsplats kan klubben erbjuda till
en kostnad av 50 kronor.
WSS styrelse

Inbjudan till årsmöte 2010

Välkommen till årsmötet!
Lördagen den 20 mars klockan 16.00 i WSS klubbstuga.
Forumet där ingen fråga är för stor eller för liten. Här har alla chansen att ta upp nya
idéer eller komma med konstruktiv kritik.
Styrelsen informerar om: Förändringar i Slottshamnen, WSS hemsida, nytt om klubbstugan, Watski 2star, varvsgruppens arbete och WSS program för 2010.
Prisutdelning i Visby Mail cup.
Efter mötesförhandlingarna blir det mat från festkommittén, besättningen på s/y Skrubben, Ylva och Mats Olofsson.
Du som vill ha middag på årsmötet måste anmäla dig till Ylva och Mats antingen via
e-post: ylva.mats@bredband.net eller på Mats mobil 0707–22 18 48.
Anmälan vill de ha senast tisdagen den 16:e.
Kostnaden för middagen är 125 kronor per person och festkommittén lovar något extra
gott. Starkare drycker köper man i baren.
WSS styrelse

Sten Reutervik

Redaktion: Ordf. Frode Falkenhaug och Thommy Bernquist. Tryck: Segerdahls.
Ansvarig utgivare: Frode Falkenhaug. Produktion:
Thommy
21 16
75 Bernquist.
Omslag: Det som göms i snö kommer fram i tö. Bild: Thommy Bernquist.
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Föreningsbrev

Sedan 1883

Kölsvinet är inget svin

Många yrkesgrupper har sina egna ord och uttryck. Skrivande journalister
talar till exempel om “macka” eller “matsedel” när de menar ett ark med
text. Ordet “fika” är så kallad baklängsslang som kommer från ordet
kaffe och som sotare påstås ha myntat.
Även båtfolk använder, som bekant, en hel del sjötermer, men varifrån
kommer ord som “kuttersmycke” och “kölsvin”?
Kuttersmycke. Kutter är ju en mindre båt och kuttersmycke kom från början till som
en direkt anspelning på de flickor som kunde ses sitta i fören på sådana
fritidsbåtar. Kutter kommer från engelskans cutter som betyder “skär
genom vågorna”. Bildat av cut, skära.
Kölsvin. Ursprunget är något osäkert, men en teori är ordet svin, i det här
sammanhanget, är en ombildning av det nordiska dialektordet svill, som i
sin tur är besläktat med syll i betydelsen bjälke eller underlag. Alltså
en planka som löper parallellt med kölen.
Bunker. Ordet lånades in från engelskan på 1800-talet med betydelsen “kolrum på
fartyg”. Under första världskriget började ordet användas om skyddsrum
eller befästningsanläggning. Av bunker bildades ordet bunkra som betyder
fylla på bränsle på fartyg.
Bunker är från början ett skotskt ord som betyder kista.
Fallrep. Någon som är på fallrepet är ju på väg utför. Ordet har använts i
svenskan sen början av 1700-talet. Från första början som en sjöterm,
som namnet på en enklare, löstagbar trappa som hängdes ut på
fartygssidan. Att vara på fallrepet betyder alltså bokstavligen att vara på väg att
kliva av eller på ett skepp.
Grogg. Ett gammalt slanguttryck som kom till efter amiral Edward Vernon i den
brittiska flottan. Han spädde ut manskapets dagsranson av rom med vatten
och citronsaft. Besättningen kallade honom för “the old Grogg” eftersom
han ofta gick omkring i en slängkappa av det grova sidentyget grogram.
Källa: tidningen Sjöbefäl

