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Nu när solen börjar visa sig så känns det nu att den värmer. Snart sitter vi och fikar i våra presenningars beklädda sittbrunnar. Väl mött.
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Det råde en härligt positiv anda på bryggan, där alla hjälper till om det behövs vid upptagningen. 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,Årsmötet
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Öyvind
Lördagen den 23 mars klockan 16:00 i WSS klubbstuga.

V

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.

E

fter 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.
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Välkommna!
WSS Styrelse

Sten Reutervik

Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: I Visby.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg. Produktion: Thommy
Bernquist.
0498 - 21
16 75
Omslag: Sommarbris... Bild: Carina Wiberg.
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En familjesommar på Nordatlanten

Tisdagen den 12 februari
träffades ett kunskapstörstigt blandat gäng i
klubbstugan. Elva personer 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 Lennart Magnusson som ställer
upp som lärare!

Samarbete

Samarbete mellan båtklubbarna faller väl ut och det
är roligt att många engagerar sig och deltar.
Vidare gäller följande datum, aktivitet och anmälan.
Lördag 16 Mars klockan
15-18, Kurs om Båtmotorer i Levide, Anmälan:
urbanschulze@yahoo.se
070-935 64 52
Lördag 13 april, Akterdäcksloppis / swapmeet,
Slottshamnen Visby,
hemhaid@gmail.com
070-447 67 55
Lördag 1 Juni, Prova på
segling i hamn nära dig för
allmänheten, ingen anmälan

Gunnilla Falkenhaug berättade för en entusiastisk publik om seglatsen till Shetlandsöarna, Färöarna, Island och Grönland.
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!
Långseglingen
till bland annat
Grönland blev
ett oförglömligt
äventyr för
familjen.
Bild: Frode
Falkenhaug.

Gunilla Falkenhaug har
tidigare gjort en tre år lång
jorden-runt-segling med familjens 32 fot långa mahognybåt, Havsörn 2:an La Pinta
från 1965, tilsammans med sin
man Frode och tvillingdöttrarna.
Bild: Eva Hägg.

Bild: Eva Hägg.
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Det råde en härligt positiv anda på bryggan, där alla hjälper till om det behövs vid upptagningen. 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
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älkommen till årsmötet!
Öyvind
Lördagen den 23 mars klockan 16:00 i WSS klubbstuga.

V

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.

E

fter 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.
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Välkommna!
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: Sommarbris... Bild: Carina Wiberg.

B-post

Föreningsbrev

Sedan 1883

Glömt medlemsavgiften...

Senaste datum (28 februari) för inbetalning av medlemsavgiften för 2013 har passerats 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 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 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

WSS
seglarskola 2013
Vill du lära dig att segla?

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.
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.

