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Underrättelser för
Helgasjöfarande
VIKTIG INFORMATION OM HAMNEN EVEDAL
Vårt stora projekt med ny brygga kommer att medföra speciella förhållanden i början av säsongen 2004.
Av tekniska skäl måste bryggan sjösättas efter våra båtar. Samtidigt måste jollebryggan flyttas undan för att
bereda plats för nya bryggan. Detta kommer att leda till att vi måste improvisera under några veckor.
I början av säsongen ber vi Dig att förtöja på den plats du hade 2003 (boj eller brygga). DETTA
GÄLLER ÄVEN OM DU BLIVIT TILLDELAD ANNAN PLATS 2004. Du som hade bojplats
som måste tas bort för att nya bryggan skall få plats eller du som hade båtplats på utsidan av jollebryggan
kommer att kunna låna en tillfällig plats.
Alltså: Även om du skrivit avtal på annan plats än 2003 så LIGG KVAR på din gamla plats tills nya
bryggan är ”inflyttningsklar”.
Det är en period på ca tre veckor detta gäller, sedan kommer alla att kunna ta sina platser i bruk enligt de
nya avtal som tecknas nu under våren 2004.
Vi litar på att alla ställer upp med den flexibilitet som krävs detta mycket speciella år då vi genomför en så
stor och efterlängtad utbyggnad av bryggkapaciteten.
Vidare information kommer på hemsidan och på anslagstavlan på Sjöborgen.
Kontakta bryggmästarna om Du har speciella frågor.
Förhoppningsfulla hälsningar,
Bryggmästarna.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MANUSSTOPP
för nästa UfH: Fredag 13 augusti!
Specialsida med HSS kalendarium
Klipp ut sidan 22 och häng upp på väggen!
Då glömmer du inte något av HSS trevliga arrangemang.
Redaktör och ansvarig utgivare
Annika Hasselblad, Riddaregatan 59, 352 36 Växjö. Tfn 0470 - 488 28
www.HelgasjonsSegelSallskap.org.se
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Det gyllene tillfället!
- Vem ska skriva ledaren? Frågan ställdes av UfH:s redaktör
Annika Hasselblad ena sekunden, i nästa hörde jag mig själv säga:
- Det kan jag göra!
Skrivkramp! Vad ska en ledare handla om? Svar: vad som helst
bara det är subjektivt, vilket i och för sig inte gör saken lättare. Ska
jag skriva om HSS, den stundande sjösättningen och båtliv
(läs ofrivilliga bad och skilsmässor)? Eller ska jag hänge mig åt
USA:s fredspolitik (vilket skulle gå ganska fort) och Berlusconis journalistiska ideal
(vilket skulle gå ännu snabbare) ?
Ingetdera. Jag skriver till alla er medlemmar som har något att berätta och som vill att andra
ska få del av er berättelse.
Här är det! Det gyllene tillfället att berätta vad du tycker om det ena eller andra, vad du eller
någon annan varit med om eller på sjömannamässigt manér skriva sommarens mest justerade
båtstory. Allvarligt, roligt, undrande, berömmande, kritiserande eller idéskapande. Bara du
sätter gränserna.
UfH är öppen för alla oss medlemmar så du som vill dela med dig av vårens, sommarens och
livets innehåll, fatta pennan eller ordbehandlaren och skriv! Sänd din berättelse till:
Annika Hasselblad, Riddaregatan 59, 352 36 Växjö, eller a.hasselblad@telia.com
Trevlig vår och sommar!
Emma Carlström
Informationskommittén
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Vakthållningen på Evedalsområdet
I år kommer inte vaktlistan med i tidningen utan kommer att skickas ut separat.
Pontus Hjortzberg & Bengt Kjellsson, vakt & säkerhetssektionen.
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HSS stora bryggprojekt blir genomfört i år.
Vid vårt Extra Årsmöte i januari fick styrelsen uppdraget att genomföra förslaget som lagts fram. Styrelsen
(inklusive suppleanterna) och bryggmästarna har jobbat kontinuerligt sedan årsmötet. Så gott som varje vecka
har vi haft arbetsmöten på måndagkvällar.
Vi kom under vårt arbete fram till att det fanns fördelar med att bygga den nya bryggan av fyra 20-meters
pontoner, dvs 80 meter, istället för fem 15-meters pontoner (75 meter) som vi ursprungligen diskuterat.
Ett annat beslut som togs var att i år inte genomföra förlängningen av Sjöborgsbryggan. HSS egen kassa visade
sig något klenare än vi först bedömt, och kostnaden (per meter) för att förlänga Sjöborgsbryggan
var mindre attraktiv än vi hoppats på.
Vi har under resan sedan nyåret sett till så
•
•
•
•
•

att HSS har ett nytt långsiktigt (10 år) arrendeavtal med Växjö kommun avseende marken i Evedal.
att HSS fått bygglov för utbyggnad av hamnen.
att vi får låna det erforderliga bankkapitalet.
att vi börjar tillämpa ett nytt reviderat platsavtal mellan HSS och hamnplatsinnehavare.
att vi fått trovärdiga leverantörer av brygga och bommar, med fördelaktiga kommersiella uppgörelser.

Bryggmästarna lägger samtidigt som detta skrivs sista handen vid hamnplatsfördelningen inför säsongen 2004,
vilket känns väldigt skönt. De har i år haft en extrem arbetsbelastning med att analysera de hamnanmälningar
som vi fyllde i vid jul 2003, och fördela platser i en omfattning som inte liknar något annat års. Som grädde
på moset har bryggan under våren bytt skepnad flera gånger allteftersom förutsättningar för bygglov och
affärsuppgörelser pendlat fram och tillbaka.
56 medlemmar kommer att tilldelas platser vid vår nya brygga. Av dessa kommer många från de gamla
bryggorna, där det i år blir ovanligt stor omsättning av platsinnehavare.
Årets säsong kommer att inledas med en stökig period i hamnen. Innan hamnen blir bättre blir den tyvärr sämre
under en kort tid. Under några veckor efter sjösättningen kommer vi att få improvisera oss fram utan
jollebryggan och utan vår nya brygga. Under den tiden uppmanar vi alla ATT FÖRTÖJA VID DE PLATSER
SOM GÄLLDE 2003. Det handlar om några få veckor och vi tror att det kommer att lösa sig på ett bra sätt
om vi alla hjälps åt och tillämpar en viss smidighet. Innan Du sjösätter, kontrollera att din ”gamla” plats är ledig
och använd den. Vi uppmanar de medlemmar som inte kan använda sin ”gamla” plats (t ex för att den inte
längre existerar) att kontakta bryggmästarna för att få instruktioner.
I början av juni kommer alla att kunna disponera ”rätt” hamnplats. Exakt datum är inte känt då detta skrivs.
Information kommer att finnas på hemsidan och på anslagstavlan på Sjöborgen.
Slutligen önskar vi i styrelsen alla medlemmar en fin båtsommar 2004. Den handlar ju inte bara om en ny
brygga, utan även i år kommer vi att kunna njuta av Bergö, vi kommer att kunna umgås på våra fester,
vi kommer att kunna kappsegla och utbilda oss. HSS ”normala” utbud kommer att erbjudas tack vare
våra ideellt arbetande funktionärer.

Vårhälsningar! HSS styrelse
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Verksamhetspant!
HSS är en ideell förening. Vi har en lång tradition av ideellt arbetande funktionärer och därav följande
mycket låga avgifter för våra medlemmar. Några gånger per år genomför vi några lite mer omfattande
sysslor som kräver fler händer än vad funktionärerna kan ställa upp med.
Det är då Du som medlem har chansen att komma med och bli delaktig rent praktiskt i verksamheten.
Det handlar som de flesta vet om att städa varvet på våren efter sjösättning, rusta Bergö inför säsongen
osv. Detta brukar ske under gemytliga former.
Fram till nu har vi litat på vår egen arbetslust för att säkerställa att dessa för oss alla viktiga sysslor
blir genomförda. De senare åren har funktionärer vid några tillfällen upplevt en väldigt stor uppslutning
vid våra arbetssammankomster, och tyvärr också några verkliga lågvattenmärken, med väldigt få
medverkande medlemmar.
Förra årets styrelse föreslog årsmötet att införa ett pantsystem. Årsmötet 2003 beslutade enligt förslaget
att införa en pant på 200 kronor. Den debiteras på våren tillsammans med övriga avgifter till de
medlemmar som har båt i Helgasjön. Till skillnad från övriga fakturerade poster så får du ditt
pantbelopp tillbaka när du medverkar vid minst en av våra arbetssammankomster. HSS kommer att
erbjuda kontant återbetalning i år. Funktionärernas och styrelsens förhoppning är att årets
arbetssammankomster blir bättre och mer pålitligt bemannade genom detta arrangemang. Tanken är
helt enkelt att stimulera intresset för HSS kalender.
Om Du blivit påförd panten, men inte har möjlighet att medverka vid någon ”pantberättigande” sammankomst,
blir årets pant förverkad och tillförs HSS kassa vid årets bokslut per 30/9.
Just i år kan det komma att annonseras extra
möjligheter att få sin pant tillbaka. Detta kan
komma att ske i samband med vårt bryggprojekt.
Dessa extra tillfällen kommer att annonseras på
Sjöborgens anslagstavla och på vår hemsida. Det
är i dagsläget inte klart när dessa tillfällen infaller, och
vad det handlar om för slags arbetsuppgifter, utan här
finns möjligheter för intresserade medlemmar som
håller utkik.
Gunnar, ordförande

Pantberättigande aktiviteter:
maj (datum meddelas via hemsidan/
Sjöborgens & Varvets anslagstavlor)
Montage av bommar vid
nya bryggan. Inga specialkunskaper krävs.
16 maj Bergödag, vår
17 maj Varvsstädning
Vårstädning av Sjöborgen
19 sept. Bergödag, höst

BÅT
KAPELL
Nytillverkning
och
reparation

Bävervägen 9
Norra industriområdet
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HSS BJUDER TILL

SOMMARFEST
i Evedal
Lör
da
gen den 19 juni kl 1700
Lörda
dag
startar festen vid Sjöborgen.
Tr
erätter
s-men
h
Trerätter
erätters-men
s-menyy oc
och
välk
omstdrink
älkomstdrink
går i priset.
in
ing
Pris: ca. 150 kr/vuxen
ca. 75 kr 7-15 år
barn under 7 år: GRATIS MAT!
h din familj vvara
ara med oc
h ggöra
öra denna
och
och
Vill du oc
est till ett tr
gt eev
veneman
g.
sommarf
vligt
enemang
sommarfest
treevli
Anmälan: Sänd in talongen sist i denna tidning
eller ring Arne Lundqvist tel.nr 0470-243 66 eller
Pontus Hjortzberg tel.nr 0707-42 07 85
Osa senast den 4 juni.

VÄLK
OMN
A!
ÄLKOMN
OMNA!
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Påmönstring
2072
2073
2074
2075
2076
1980

Rohdin, Anders c/o Rosenberg N. Espl. 10 B
Breider, Jan Michael Blåbärsvägen 46
Citron, Peter
N. Esplanaden 17
Sjöstrand, Jörgen
Hälsovägen 34
Bonnevier, Fredrik Bålverksvägen 3
Bornfleth, Niklas

Återinträde:
Byalagsvägen 15

352 33 Växjö 0739-34 64 51
352 45 Växjö
0470-156 69
352 31 Växjö
0470-488 88
352 63 Växjö
0470-619 05
352 61 Växjö
0470-629 41
352 62 Växjö

0470-626 24

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet
749, 2047

Säkerhetsbesiktning
för fritidsbåtar
Nu kan man få båten säkerhetsbesiktigad genom HSS.
Det är ju alltid tryggt att veta att allt fungerar som det ska.
Pris: 150–300:- + resor.
Vill du ha din båt besiktigad hör du av dig till:
Jörgen Hultman,
Jan Holmgren,

0470-613 50
0470-470 29

WÅGE STRÅÅT

0470-466 37
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Lär känna HSS
Du som är ny medlem hälsas välkommen till

introduktionsmöte
måndagen den 17 maj kl 19.00
i Sjöborgen, vår klubbstuga i Evedal.
Där får Du träffa några från styrelsen och en del funktionärer.
Vi berättar vad HSS står för och vad som händer i Sällskapets regi.
Du har också möjlighet att köpa sjökort, och emblem
samt skaffa nyckel till Evedal och Bergö.

BERGÖ - FIXAR - DAG
söndagen 16 maj
Nu är det dags att ställa i ordning Bergö inför Båtsommaren.
Vi ska olja in bryggor och utemöbler, storstäda stugan och räfsa.

Är vi många går det fort!
Vi samlas kl. 09.00 på varvsbryggan.
Korv och dricka fixar öfogdarna.

Pantaktivitet!
Den 16:e maj var det - Vi ses!
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Varvsstädning och
vårstädning
i Sjöborgen
Måndagen den 17:e maj kl. 1800-2000
Alla som haft sin båt för vinterförvaring på varvsområdet är skyldiga att deltaga.
Tag med kratta och korg. Dessutom är det ju ett rätt trivsamt tillfälle att umgås med
HSS:are och ett bra tillfälle att göra nya bekantskaper med sjöns båtfolk.
Den som har giltigt förfall städar sin plats och området kring denna före den 17:de maj.
Några av de som kommer för att städa varvet kommer att få hjälpa till att
vårstäda i Sjöborgen istället för på varvet.
När städningen är avklarad vankas det korv och en dricka samt kaffe på Sjöborgen.

Pantaktivitet!
Välkomna önskar varvschefen och stugfogdarna i Sjöborgen

Städschema för Sjöborgen
I samband med vakthållningen i Evedal åligger det vakterna att enligt följande
schema hjälpa till med städningen av Sjöborgen och tomten runt omkring.
Vid behov: vattna blommorna på verandan och i urnorna på bryggan.
Söndagar .... Städa toaletten (torka golvet, fylla på papper ...)
Måndagar ... Dammsuga 1:a våningen, torka golvet.
Tisdagar ..... Dammsuga 2:a våningen, torka golvet och trappan.
Onsdagar .... Städa köket (torka golvet, rengöra spisen, bänkar ...)
Torsdagar .. Städa runt huset (plocka skräp), sopa verandan och torka av borden där.
Fredagar..... Städa toaletten (torka golvet, fylla på papper ...)
Lördagar ..... Dammsuga.

Tack på förhand! Stugfogdarna Rolf och John
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Sjösättning i Evedal lördag 8:e maj
Anmälan till sjösättningen skall göras skriftligen och vara varvschefen tillhanda senast måndagen
den 3 maj. Efteranmälningar mottages ej!
Schema med ungefärliga tider kommer att anslås på varvets anslagstavla fredagen den 7 maj samt
finnas tillgängligt på HSS hemsida http://www.HelgasjonsSegelSallskap.org.se. Båtägarna kallas
i grupper om 5-6 i timmen. Gruppen skall gemensamt ansvara för att bockar och vaggor placeras
på anvisade platser.
Det är absolut förbjudet att köra in bilar på varvsområdet under sjösättningen.
Båtar som blivit ilagda, får inte ligga kvar vid varvsbryggan för påmastning eller andra arbeten under
sjösättningen.
Ett gott råd är att plocka bort vintertäckningen under fredagen. Då kan Du köra in bilen på varvsområdet.
All vintertäckning måste givetvis under alla omständigheter vara borttagen före sjösättningen.

OBS! På sjösättningsdagen måste varvsytan röjas tillräckligt för att möjliggöra
sjösättning av pontonerna till nya bryggan. Vissa båtar som ligger på nedre halvan av
varvet kommer att flyttas undan. Om Du har båt upplagd på denna del av varvet som
INTE ska sjösättas 8/5 ber vi dig kontakta varvscheferna i god tid samt NÄRVARA
den 8/5. Flyttning av aktuella båtar bekostas av HSS.
Istvan Magyari, varvschef

Försäljning vid
sjösättningen
Soppa
&
Varm korv med bröd
till självkostnadspris!

Kom och köp!
Klubbmästarna, Arne &
Pontus
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Inbjudan till

Kräftskiva
Lördagen den 14 augusti kl. 1800
Jolleplatsen i Evedal
Pris 50 kr

för Välk
omstdrink,
Välkomstdrink,
Janssons fr
estelse
frestelse
estelse,,
Västerbottenr
ör
a och knäck
öd.
Västerbottenrör
öra
knäckeebr
bröd.
Medtag egna kräftor och dricka.
Grillen är ig
ång fför
ör de som så önsk
ar
igång
önskar
ar..

Vi håller med dukar, engångstallrikar, servietter o.dyl.
Anmälan med talongen nedan eller till
Arne, tel.nr. 0470-243 66 eller
Pontus, tel.nr. 0707-42 07 85
Osa senast den 1 augusti.

VÄLKOMNA!

Anmälan till kräftskiva
Härmed anmäler jag ____ personer.
Jag vill beställa

portioner av maten.

Underskrift _____________________________ HSS:nr ______
Anmälan skickas till Arne Lundqvist, Flintvägen 7 A, 352 33 Växjö
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Hammargatan 7, Norra Industriområdet
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Tidsplan för bryggprojektet
Som i alla byggprojekt finns det risk för förskjutningar i tidplanen men vi hoppas kunna följa ett tidsschema
enligt nedan.
April

Landfäste byggs för M-bryggan.
Strandpromenad förbereds som tillfartsväg.
Jollebryggan tas bort.
Ett fåtal bojar avvecklas (De som måste bort för att ge plats för M-bryggan).

8/5

Sjösättning. Vissa medlemmar får tillfälliga platser.

10/5

Brygginstallation påbörjas av entreprenör.

17/5–4/6 Bommontage med HSS egna krafter.
4/6–6/6

Stora omflyttningen i hamnen. Ny brygga tas i bruk.
Alla kan inta sina platser enligt avtal.

Juni

Upprensning av avvecklade bojar.

Det finns funderingar kring ett invigningsevenemang, men datum är inte klart.
Ännu ett skäl att besöka hemsidan!

Döp bryggan och festa kostnadsfritt!
Vår nya brygga går fortfarande under arbetsnamnet ”M-bryggan”, ett namn som tillkom i all hast då
projektförslaget till årsmötet 2003 skrevs. Kan vi hitta ett bättre namn?
Gå till HSS hemsida och lämna ditt förslag, eller (om du inte har tillgång till Internet) skicka in ditt förslag till
UfH-redaktören: Annika Hasselblad, Riddaregatan 59, 352 36 Växjö.
Förslagen ska vara inne senast 2004-05-15. Vinnaren får två fribiljetter till HSS sommarfest.
Vinnaren utses genom omröstning bland HSS funktionärer som närvarar vid styrelsemötet 2004-05-24.
Ifall flera lämnar in samma vinnande förslag går priset till den som lämnade in tidigast.

Kuriosa om Sjöborgenbryggan i Evedal
Det har diskuterats väldigt mycket om hur gammal den nuvarande Sjöborgenbryggan är. Några har sagt att
den är 30 år, någon har till och med fått för sig att den lades i sjön på 1960-talet och en person
(Leif Olofsson) har sagt att den är strax över 20 år gammal, men han röstades ner.
Här kommer svaret:
Utdrag ur Loggbok förd på PAJAS III, 1982
"Onsdag 26/5
Nya Sjöborgenbryggan kom och monterades. Klar på kvällen.
Kl. 20:55 Lämnade bojen.
Kl. 21:00 Lade till vid nya bryggan för första gången. Plats 22."
Nedtecknat av Johnny Svensson (min pappa).
Annika Hasselblad, HSS 942, tillika redaktören för UfH
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Kustskeppare
En direkt fortsättning på
Examinationskostnader skärgårdsskepparen.
efter genomgången kurs Mörkernavigering samt
sjösäkerhet för gång utomtillkommer.
skärs och på öppet vatten.
Skärgårdsskeppare
Leder till KustskepparDu får lära dig navigeringens intyget.
grunder, båthantering, rätt 12x3 tim, Kursavg:1.275 kr
utrustning, sjövett samt
miljövård.
Utsjöskeppare
Leder fram till Förarintyg Kursen ger dig kunskap att
11x3 tim, Kursavg: 1.095 kr kunna planera och genomföra en seglats i europeiska
vatten.
12x3 tim, Kursavg: 1.275 kr

Astronomisk
Navigation

Kanalintyg

Vid fart med fartyg/båt på
europeiska inre vattenvägar
För dig som tänker ge dig
(kanaler etc.) krävs numera
ut på världshaven.
12x3 tim, Kursavg: 1.275 kr kanalintyg.
Förkunskap minst förarintyg
och båtpraktik.
VHF-båtradio
1 kväll
Trafikteknik,
nödtrafik,
Kursavgift: 180 kr
lagar och bestämmelser
rörande VHF, olika typer av
radio och frekvensband m.m.
Prov för certifikat kan avläg- Båtmotorkunskap,
grundkurs
gas efter kursen.
8x3 timmar
2x3 timmar
Kursavgift: 850 kr
Kursavgift: 315 kr

Medborgarskolan
Box 5 (Kronobergsg. 16)
351 03 Växjö
Information och anmälan
0470-130 20
eller skicka
e-post: vaxjo@medborgarskolan.se
hemsida: www.medborgarskolan.se

Honnörsgatan 15 (I11-området)
www.kok11.se
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MEDLEMMARNAS MARKNAD
SÄLJES

"Lilla Polskan"
Liten segelbåt i plast, ca 15 m2 segel, lättseglad.
Pris: 15.000 kr
HSS 1714 Irene Isgren & Per Sundberg
Tel. 0470-450 66

Som HSS-medlem kan du annonsera gratis i UfH:s
"Medlemmarnas marknad"
Använd talongerna som ibland finns längst bak i tidningen,
skriv ett brev eller e-post till redaktören på e-postadress:
a.hasselblad@telia.com.

HSS
märken
Ett måste för alla i HSS.
Blazermärke ................................... 150 kr
Mössmärke .................................... 150 kr
1 Blazermärke + 1 mössmärke ........ 250 kr
Vi har även billigare HSS-märken.
Tyg med guldtråd (runt 62 mm) .............. 40 kr
Vid köp av 3 st. (runt 62 mm) ......... 100 kr
Pins guld på svartemalj ...................... 40 kr
Pins med slipsnål, guld på svartemalj . 50 kr
Pins med kedja, guld på svartemalj .... 40 kr
HSS-vimpel ................. 100 kr / 2 st 175kr
Märkena kan köpas av Wåge Strååt.
Om du betalar i förskott på postgiro får du
märkena hemskickade fraktfritt.
Pg-nr: 38 55 37-6

Sjökort över
Helgasjön
säljes av
Wåge Strååt, 0470-466 37
och
Kjell Eriksson i Sjöborgen.
Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande
helsida .................. 1.000:halvsida .................... 600:kvartssida ................. 350:medskick ..pris på begäran
Kontakta
Sonny Hultman Tfn 0470-72 90 00
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Seglingsprogram år 2004
Guldkusten
Datum:
Måndagen den 31 maj (Annandag Pingst)
Rorsmansmöte: Bergö kl 10.00
Bana:
Exakt bansträckning ges vid rorsmansmötet.
Arrangör:
Lars Johansson Tel: 0709 – 50 11 12
Startavgift:
40 kr.

Klubbmästerskap segling 1, 2 & 3
Datum:
Söndagen den 20 juni
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl 09:00
Bana:
Olympisk bana (Triangel/Kryss/Läns) på Evedalsviken.
Arrangör:
John Wetterberg
Tel: 0470 – 218 33
Bengt Jönsson
Tel: 0470 – 223 50
Startavgift:
40 kr.

Pegasus
Beskrivning:

Nygamla Pegasus seglas på en bana vars längd beror på varje båts
handikapp (LYS-tal). Långsamma båtar seglar en kortare bana än
snabbare båtar.
Gemensam start och målgång. Först över mållinjen vinner.
Se separat notis för mer info.
Datum:
Lördagen den 17 juli
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl 10:00
Bana:
Evedal – Hästhallarna – Evedal.
Arrangör:
Lars Nikell Tel: 0709 – 99 69 40
John Wetterberg
Tel: 0470 – 218 33
Anmälan:
Föranmälan krävs för att vi skall kunna sätta upp banan.
Senast den 10 juli behöver vi veta vilka som vill deltaga.
Efteranmälan accepteras, men innebär en mindre gynnsam bana
för den båten. Seglingen är öppen för båtar med LYS-tal mellan
0.80 och 1.15.
Startavgift:
40 kr.

Augustinatten
Datum:
Fredagen den 27 augusti
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl 19:30
Bana:
Detaljerad bansträckning, samt max.tid ges på rorsmansmötet.
Arrangör:
Lars Johansson Tel: 0709 – 50 11 12
med assistans av kvällens vakter.
AFTER SAIL: Efter tävlingen träffas vi i Sjöborgen där sektionen bjuder på
ärtsoppa och öl.
Startavgift:
40 kr.
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Distanskappseglingen
Datum:
Söndagen den 19 september
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl 09:00
Bana:
START - MÅL i Evedal, däremellan segla så långt som möjligt
under 6 timmar på givna sträckor.
Start:
Evedal, kl 10:00
Målgång:
Evedal, kl 16:00
Arrangör:
Lars Nikell
Tel: 0709 – 99 69 40
Ingmar Olsson Tel: 0470 – 638 12
Startavgift:
40 kr.

Torsdagscupen
2004
En seglingsserie omfattande totalt 10 seglingar. De 5 bästa placeringarna för varje båt räknas i sammandraget. Vinnaren är den som har den sammanlagt bästa placeringen i sammandraget.
Inget start- och målfartyg används utan varje båt ansvarar själv för tidtagning (glöm inte att ta med klocka).

Bana:

Banan ligger i Evedalsviken. Där finns 6 olika bojar och prickar. Banan väljs
på rorsmansmötet inför varje segling. Den läggs, med hänsyn till aktuella
förhållanden, så att det ska bli en omväxlande segling på ca 1–1 1/2

vindtimma.

Rorsmansmöte:

Sjöborgen, Evedal, kl. 18.30 i maj, juni och juli.
Sjöborgen, Evedal, kl. 18.00 i augusti och september.

Start:

Normalt 1 timma efter rorsmansmöte.

Startavgift:

Deltagande i Torsdagscupen kostar 40 kr.

Program:

Segling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datum
20 maj
27 maj
3 juni
10 juni
17 juni
5 augusti
12 augusti
19 augusti
26 augusti
2 september

Arrangör
Lars Nikell
Lars Johansson
Håkan Eliasson
Torbjörn Herbertsson
Gunnar Eikman
Ingmar Olsson
Håkan Stödberg
Bengt Jönsson
Curt Gustafsson
Lars Nikell

Telefon
0709-99 69 40
0709-50 11 12
0470-837 73
0706-22 10 20
0470-72 43 33
0470-638 12
0470-253 84
0470-223 50
0470-655 22
0709-99 69 40

Välkomna! Segelbåtsektionen
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Välkomna till nypremiären för PEGASUS lördag 17 juli
Pegasus seglades senast i mitten av 90-talet. Nu får den åter luft under vingarna. Tanken med Pegasus är
att det skall bli ett direkt avgörande på mållinjen. Varje båt seglar en bana vars längd är proportionell mot
båtens LYS-tal. Snabba båtar seglar längre bana än långsamma. Första båt över mållinjen vinner.
Kort beskrivning:
Alla startar samtidigt i höjd med Cids
grund. Sedan seglar man söderut och
rundar den boj som motsvarar båtens
handikapp (se exempel i figuren). Efter
rundningen bär det av norrut och alla
rundar en boj som ligger norr om
Hästhallarna. Sedan är det raka vägen
hem till mål. Banan är mellan 4 Nm och
5.75 Nm beroende LYS-tal.
För en gång skull får de med långsamma
båtar ligga i täten och de snabba får
försöka jaga ikapp.
Vilka kan vara med:
Pegasus är öppen för alla båtar med
LYS-tal mellan 0.80 och 1.15.
När:
Rorsmansmöte hålls på
Sjöborgen klockan 10:00.

Start/
Mål

0.80
0.84
0.89

0.95

1.03

Anmälan:
OBS! Det krävs föranmälan
till Pegasus. Annars kan vi
inte sätta upp en korrekt
bana.
Vi behöver din anmälan
senast den 10 juli.
Anmäl dig med talongen sist
i UfH eller via epost till Lars Nikell (lars.nikell@dhi.se) eller ring 070-999 69 40.

1.07

1.15

Anmälan till Pegasus
Namn:
___________________________________
Telefon:
___________________________________
Båttyp:
___________________________________
LYS-tal (om du vet):
___________________________________
Utrustning vid seglingen. (Ringa in det aktuella)
Spinnaker
Ja
/
Nej
Försegel
Genoua
/
Kryssfock
Propeller
Fast
/
Folding
/
Ingen
Anmälan skickas till Lars Nikell, Vintervägen 22 F, 352 37 Växjö
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Lär dig kappsegla
Söndagen den 6 juni träffas vi i Sjöborgen klockan 10:00
Segelbåtssektionen planerar en introduktionsdag för er som vill prova på att delta i våra kappseglingar men
som inte känner sig riktigt hemma på banan.
Vi tänkte att dagen skulle innehålla:
· Grundläggande regler vid kappsegling
· Smart taktik: Starten, val av väg, vindskiften, etc.
· Segeltrimning vid olika bogar.
· Praktisk övning i form av en eller ett par korta seglingar.
Tanken är att alla skall kunna vara med och att vi skall få ett tillskott i våra tävlingar.
Förmiddagen ägnas åt teori och efter lunch provar vi teorin i verkligheten. Segelbåtssektionen bjuder på
enkel lunch.

Anmälan
OBS! Vi behöver veta vilka som vill komma så ni måste anmäla er på bifogad talong (nedan) eller
eposta lars.nikell@dhi.se eller ring 070-999 69 40 senast den 31 maj.

Anmälan till "Lär dig segla-dag"
Namn:
Telefon:
Båttyp:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Anmälan skickas till Lars Nikell, Vintervägen 22 F, 352 37 Växjö
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Kurs i splitsning
Dags att se över förtöjningarna!
För Er som får nya bryggplatser med bommar och
alla andra intresserade:

Plats:
Tid:

Sjöborgen, Evedal
Måndag den 3 maj, kl. 18:30

Tag med treslagen lina att öva på, lite tejp, en kniv eller sax och bifogad bild.
Har du grov lina kan det underlätta med en märlspik eller splitshorn.
Du som redan kan splitsa är välkommen att hjälpa till som handledare.
Är du intresserad eller har frågor: hör av dig till undertecknad:
Bengt Jönsson/HSS Utbildningssektion
E-mail:
bgt.joensson@telia.com
Telefon:
0470-223 50
eller använd talongen längst bak i tidningen.

UfH 2:04 sid 21

Förtöjningsanvisning för båtbom
Allmänt
Längden på båtbommarna får inte understiga 2/3 av båtens längd och avståndet mellan bom och skrov måste
vara minst 20 cm.
Förtöjningslinorna ska vara dimensionerade för båtens deplacement och försedda med ryckdämpare.
Linorna ska vara så anbringade att nötningsskador förhindras (halkipar, kaus etc).
Välj en typ av ryckdämpare som är ”tyst”, exempelvis gummifjäder. Vanliga båtfjädrar av stål gnisslar
avsevärt och med fyra på varje båt.........
Skydda skrovsidorna från bommarna genom att använda lämpligt placerade fendrar på båtens bägge sidor.

Förtöj så:
·
·
·
·

Att båten ligger ca 40 cm från bryggan.
Att avståndet mellan skrov och båtbom inte understiger 20 cm.
Att förtöjningslinorna är sträckta, utan att tänja ryckdämparna.
Att skrovsidorna skyddas av fendrar.

Det är inte tillåtet:
·
·

Att avlägsna eller byta ut båtbommen.
Att modifiera eller på annat sätt förändra båtbommen så att konstruktion eller ytbehandling
försvagas.
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HSS - Kalendarium 2004
3 maj

Utbildning splitsning

8 maj

Sjösättning, Evedal

Sidan 20.

Sidan 9.

16 maj

Bergödag

17 maj

Varvsstädning Sidan 8.
Vårstädning i Sjöborgen Sidan 8.
Introduktionsmöte för nya medlemmar

Sidan 7.

20 maj

Torsdagscupen börjar

31 maj

Guldkusten, segeltävling

19 juni

HSS Sommarfest

20 juni

Klubbmästerskap i segling

25 juni

Midsommarafton

17 juli

Pegasus, segeltävling

14 aug

Kräftskiva i Evedal Sidan 10.

27 aug

Augustinatten, segeltävling Sidan 16.

19 sept

Distanskappseglingen Sidan 17.
Bergödag Mer info i nästa UfH.

9 okt

Båtupptagning. Mer info i nästa UfH.

Sidan 17.
Se sid 16.

Sidan 5.
Sidan 16.

Sidan 16.

Sidan 7.

Mitt namn är: _______________________________________
Min adress är: _______________________________________

____ barn mellan 7-15 år

____ barn under 7 år

Underskrift: __________________________________________________

Båttyp ___________________________________ Vikt: ______________

Namn: ___________________________________ HSS:nr ____________

______________________________________________________

Jag önskar låna en plats under en kortare period. _______________

Min plats får lånas ut under perioden _________________________

__________________________________________

Jag skall inte använda min brygg-/bojplats i år p g a _____________

Meddelande till Bryggchefen i Evedal

Pontus Hjortzberg tel. 0707-42 07 85

Frågor? Ring till Arne Lundqvist tel. 0470 - 243 66 eller

Sista anmälningsdag är den 4 juni!

Underskrift: ______________________________________________

Namn: ________________________________ HSS:nr ___________

Vikt: _________________________________

Löa: ________________________ Bredd: _____________________

Båttyp: __________________________________________________

Jag önskar sjösättning med gemensam kran i Evedal.

Sjösättning 8 maj 2004

Underskrift: _________________________________________

Mitt medlemsnummer i HSS är: _________________________

Mitt telefonnummer är: ________________________________

__________________________________________________

Jag har bytt adress

Jag önskar utträde ur HSS

Jag vill bli medlem i Helgasjöns Segelsällskap

____ vuxna

Underskrift___________________________ HSS:nr _______

Ja, vi kommer

lördagen den 19 juni kl 17.00

HSS Sommarfest

Istvan Magyari
Sköldstavägen 49
342 33 Alvesta

Wåge Strååt
Ringsbergsvägen 5 B
352 33 Växjö

Lars Lihné
Slåttervägen 11
352 53 Växjö

Arne Lundqvist
Flintvägen 7 A
352 33 Växjö

