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Senaste datum (28 februari) för inbetalning av medlemsavgiften för 2013 har pas-
serats med råge. Det är mycket lätt att glömma, så en liten påminnelse är kanske 
på sin plats. 

Enskild medlemsavgift 300 kronor
Familjemedlemskap 450 kronor
WSS Vänner  100 kronor

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5796-6897. 
Det är viktigt att du uppger ditt namn på inbetalningen. Om ni inte haft familjemed-
lemskap tidigare så glöm inte att ange namnen på familjemedlemmarna på inbetalning-
en 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 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 medlems-
avgiften, så betala enligt uppgifterna ovan!                                                 WSS styrelse
                                                                                                                      

          
        

                     

Glömt medlemsavgiften...



Dagsmeja ute och de senaste tre veckorna har jag tänkt - snart är det sommar! Det finns de 
som menar att tankens kraft påverkar ens verklighet. Nu verkar det inte funka för mig i detta 
fall, men nog trodde jag i alla fall att tänkandet på sommaren kunde leda till lite vår och inte är 
jag väl ensam i den tanken?
Snö och is till trots är jag glad att det är mycket aktivitet i klubben. Välbesökt föredrag om 
segling till Island och Grönland, navigationskursen är igång och snart ser vi en start på seglar-
skolan. 

Seglarskolan är för alla medlemmar i WSS, gammal som ung, erfaren eller aldrig varit på båt. 
Alla kan lära eller tillföra något. I vår klubb har man kanske båt och kan kanske segla.  Vad jag 
hoppas är att ni med entusiasm och intresse för båtar och segling kan inspirera er omgivning.
Jag tänker nya medlemmar, nyvunnen kunskap, intresse för hav, segling, natur och tävling. 
Se vilka du har omkring dig, familj, vänner, kollegor! 
Missionera lite båtliv, fråga om det finns intresserade och så hoppas jag på en välfylld skola 
och nya ansikten vid torsdagsseglingarna. Bjud in till vårt gemytliga segelsällskap, och låt oss 
ha roligt tillsammans. 

Suget efter båt och hav har under vintern för mig varit större än vanligt utav någon anledning. 
Jag har läst och ett tips är ”Hårt väder till havs” av Adlard Coles. Vad gör man om väder rap-
porten är helt fel, man är på fel plats och plötsligt bara händer det man inte vill uppleva? 
Hur förbereder man sig? 
Nästa tips är av en inte helt okänd svensk segel profil, Roger Nilsson. Boken heter ”Mot stor-
mens öga”. Han var förste svensk att segla jorden runt nonstop. Mycket om segling men också 
en öppen berättelse om en inre resa, om livet ombord under pressade förhållanden och mycket 
annat.  Han var navigatör ombord på Orange II som 2005 satte världsrekord jorden runt på 50 
dagar. 

En ny medlem och kamrat ville skriva lite om sig själv och tankar kring klubben, jag tyckte 
det var en rolig ide! (se sid 6) Om ni som medlemmar vill skriva till Slagsidan om er själva el-
ler annat ni vill berätta om som alla kan ha intresse av så e-posta gärna in er berättelse till oss. 
Nu när solen börjar visa sig så känns det nu att den värmer. Snart sitter vi och fikar i våra pre-
senningars beklädda sittbrunnar. Väl mött.

                                                                                                                         

                                                                                                                                 Ola Dahlberg

Ordföranden har ordet
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Sten Reutervik

0498 - 21 16 75

Snart dags för sjösättning
 
Det råde en härligt positiv anda på bryggan, där alla hjälper till om det behövs vid upp-
tagningen. Det är skönt att samarbeta med en lugn och proffsig kranförare som Kristian 
och många glada båtägare.
Nu ligger våra båtar kalla, täckta och det verkar avlägset med vita segel och varma 
vindar. Men sjösättningen är inte långt borta.

Sjösättningsdatum är nu satt till fredag och lördag 26-27 april, där vi startar fredag 
eftermiddag, för att sen fortsätta hela lördagen. Anmälningslista kommer att finnas på 
anslagstavlan i klubbhuset några veckor innan.
Vi hoppas att det kommer att passa så många som möjligt.
Vi ses väl i hamnen med målarpytsar, skrapan och polerduk
 i högsta hugg. Våren är i antågande.                              
                                                                                                                        Öyvind

Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: I Visby.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg. Produktion: Thommy Bernquist.
Omslag: Sommarbris... Bild: Carina Wiberg.                                     

Inbjudan till årsmöte 

Välkommen till årsmötet!
Lördagen den 23 mars klockan 16:00 i WSS klubbstuga.
Här kan du framföra dina synpunkter och åsikter om vår gemensamma verksamhet 
inom WSS. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. WSS styrelsen informerar om vad som 
hänt under 2012 och vad som händer 2013. Och det viktigste av allt är att just du kan 
delta i samtal om Wisby segelsällskap i båtvänners lag.

Efter mötet blir det samkväm och en och annan historia från den gångna seglings 
säsongen. The Keelhogh, baren, är givetvis öppen.
Festkommittén, Stefan och Åsa Wramner, kommer att servera mat och dryck samt kaffe 
och kaka till priset av100 kronor. Hjälp festkommittén att planera maten på årsmötet 
genom att anmäla dig till Stefan och Åsa, helst via e-post: stefan@wramner.se eller 
telefon: 070-626 91 91, senast måndagen den 18 mars.
OBS! Den som är gluten- och laktosintolerant, anger detta vid anmälan.

                                                                                                                        Välkommna!
                                                                                                                        WSS Styrelse
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Livet från den ljusa sidan
                                                                    
                                                            
                                                            Som en hyfsat ny medlem i Wisby segelsällskap               
                                                            fascineras jag av engagemang och alla otroligt postiva män-  
                                                            niskor man träffar nere i Slottshamnen. Jag har fram till 
                                                            i dag endast vistats där som ”vanlig” medlem och gast på  
                                                            ordförande Olas katamaran (vilken någon poängterade ju 
                                                            faktiskt har ett skrov för mycket för att riktigt anses som en 
                                                            fullvärdig segelbåt). Trots detta är tonen hjärtlig och jag har 
fått minst ett ton av goda råd. Rättningar angående de båtiga facktermer man ju faktiskt måste 
använda och jag kan inte annat än njuta av välkomnandet och den genuina känslan jag fått!

Givetvis undrar ni ju vem skribenten bakom tangenterna är, Jag heter Oskar, vissa har kanske 
sett mig på Olas båt, andra på en orange motorcykel som bara glider förbi och kollar läget och 
som ”tamphållare” vid sjösättning/upptagning. 
Jag är 26 år, bor i Visby men ursprungligen från Sanda. Jobbar på Visby Flygplats. Har alltid haft 
ett intresse för båtar men det har blivit mer och mer senaste åren.
Som skrivet en ny medlem hungrig på fler bekantskaper inom området. Har precis kommet hem 
från den tredje kvällen av en förarintygskurs som hålls i klubbstugan varje tisdagskväll av Len-
nart Magnusson med hjälp av Urban Schulze. Kursen är något jag hoppade på spontant då jag 
tänkte att man kunde få en bra start till en klass åtta som jag hade tänkt ta framöver och jag blev 
väldigt glatt överraskad över vilket roligt och positivt gäng som samlat sig för att dela med sig av 
erfarenheter och lära sig mer om båtlivet. Ett riktigt trevligt initiativ som klubben tagit för att ge 
oss medlemmar chansen till kunskapsberikande.

Vidare skulle jag också vilja flagga för att jag som ”båtlös” sjöhungrig grabb letar efter ett 
fodervärdsobjekt eller dylikt. Även om många bjuder in till sina båtar vid diverse utflykter så kan 
man inte låta bli att känna sig lite sugen på att bara åka till hamnen och bryggsegla ibland. Så det 
jag söker är  allt ifrån att kunna hjälpa någon inför säsongen till att faktiskt bli fodervärd tills vi-
dare för den som inte har tid eller möjlighet med sin båt. Hör gärna av er med förslag om ni eller 
någon ni känner behöver lite hjälp! 
Det var i alla fall en liten presentation av mig, ser fram emot många fina sommardagar i anknyt-
ning till båtklubben och alla dess hjärtliga medlemmar. 

                                                                                                 
                                                                                                      Skepp o skoj  - Oskar

Årsmötet där 
alla kommer  
till tals under 
trevliga former.
Bild: Eva Hägg
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En familjesommar på NordatlantenGrundkurs 
i navigering 
Tisdagen den 12 februari 
träffades ett kunskaps-
törstigt blandat gäng i 
klubbstugan. Elva perso-
ner kom till kursen från 
Rone Båtklubb i söder till 
Fårösunds båtklubb i norr. 
Alla med olika erfarenheter, 
anledningar och mål med 
att delta i kursen.  De ses 
varje tisdag klockan 18.30 i 
klubbstugan fram till slutet 
på april med uppehåll för 
påsk. De som sedan önskar 
kan skriva prov och få ut 
förarintyg. Tack Urban 
Schulze för administrativt 
arbete med kursen och Len-
nart Magnusson som ställer 
upp som lärare!

Samarbete
Samarbete  mellan båtklub-
barna faller väl ut och det 
är roligt att många engage-
rar sig och deltar.
Vidare gäller följande da-
tum, aktivitet och anmälan.

Lördag 16 Mars klockan 
15-18, Kurs om Båtmo-
torer i Levide, Anmälan: 
urbanschulze@yahoo.se 
070-935 64 52
Lördag 13 april, Akter-
däcksloppis / swapmeet, 
Slottshamnen Visby, 
hemhaid@gmail.com 
070-447 67 55
Lördag 1 Juni, Prova på 
segling i hamn nära dig för 
allmänheten, ingen anmälan

 Långseglingen 
till bland annat  
  Grönland blev 
ett oförglömligt  
       äventyr för  
           familjen.
      
       Bild: Frode    
      Falkenhaug.

Fredag den 1 februari höll Gunilla Falkenhaug ett inspirerande föredrag med helt fantastiska bilder och 
berättelse om hennes och familjens resa till Grönland. 
Intresset för detta fyllde WSS klubbstuga till bredden med 40 personer som kommit från Burgsvik i syd till 
Fårösund i norr. I pausen serverades gulashsoppa, med tillbehör under hög stämning. Tack så mycket La Pinta 
med besättning för resa och bilder! Tack Gunilla för ett fantastisk framförande!

Gunnilla Falkenhaug berättade för en entusiastisk publik om seglatsen till Shetlandsöarna, Färöarna, Island och Grönland.                Bild: Eva Hägg.

           Gunilla Falkenhaug har   
       tidigare gjort en tre år  lång   
  jorden-runt-segling med famil-
        jens 32 fot långa mahogny- 
        båt, Havsörn 2:an La Pinta 
  från 1965, tilsammans med sin  
              man Frode och tvilling-
                                    döttrarna.                    
                           Bild: Eva Hägg.
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Olofsson, S:t Hansg 1b, 621 57 Visby.
Observera att vi inte kommer att skicka någon separat inbetalningsavi på medlems-
avgiften, så betala enligt uppgifterna ovan!                                                 WSS styrelse
                                                                                                                      

          
        

                     

Glömt medlemsavgiften...

WSS seglarskola 2013
Vill du lära dig att segla?           Vill du lära dig att segla?           
WSS seglarskola 2013
Vill du lära dig att segla? 
WSS seglarskola 2013
WSS kan erbjuda en nybörjarkurs för ungdomar och vuxna.        WSS kan erbjuda en nybörjarkurs för ungdomar och vuxna.        
WSS har två dagseglare modell “SAMBA”. En trygg båt, bra och kul att 
lära sig segla med.                     lära sig segla med.                     
Kursen är upplagd i tre steg: Teori - Rustning av båtar - Segling.
WSS har erfarna instruktörer. Passa på att lära dig segla!
Du ska vara eller bli medlem i WSS, för att få delta i seglarskolan
Kursstart onsdag 13 mars 2013 klockan 18:30 i WSS klubbhus.




