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Halvårsmöte
den 15 mars
Läs mer på sidan 8.

MANUSSTOPP för nästa UfH: Måndag 21 mars!
Redaktör och ansvarig utgivare
Annika Hasselblad, Riddaregatan 59, 352 36 Växjö. Tfn 0470 - 488 28
E-mail: annika.hasselblad@glocalnet.net
www.helgasjonssegelsallskap.org.se
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Hej båtvänner!
Det hedersamma uppdraget att få inleda seglationssäsongen med att
skriva några rader här i UfH tog jag visst på mig i ett svagt ögonblick.
Ett fast tag i kragen får då kompensera ett darrigare tag i pennan!
Jag heter Patrick Ståhlgren och har nyss mönstrat på som sekreterare i
styrelsen efter Ulf Graffman. Kring 1997 kom jag med i HSS och har de
senaste två åren haft nöjet att granska sällskapets räkenskaper som en
av de valda revisorerna. I det privata är jag jurist och håller på med
förvaltningen av jord- och skogsbruksfastigheter på Växjö stift.
Efter en uppväxt med båt i Bohuslän blev jag torrlagd i smålandsskogarna under många år.
Suget efter en ”gô skuta” och vågornas kluck hann så äntligen ikapp mig. Det nya livet på Helgasjön
fick en fin inledning med en Albin Vigg men fick sedan några mellanspel med ”vrak 1” och ”vrak 2”
(ska man ens räkna ”vrak 2½”?). Inte ens Kjelles eminenta handräckning räckte till för att få de
projekten i närheten av sjövärdigt skick! En liten stortriss fungerade bra som tröst efter detta och var
inledningen på hustru Annies seglarkarriär (och vårt äktenskap). En kulen vinterkväll för tre år sedan
fann vi så BÅTEN med stora bokstäver på internet. Efter flera telefonsamtal med en trevlig säljare
blev det klart att nu skulle pärlan hämtas hem! Enda kruxet var att hon fanns i Karlskoga 45 mil
bort och inte hade vi dragkrok på bilen heller. Men fina linjer på skrovet och en klassisk Albin-maskin
överskuggar väl sådana små världsliga detaljer?
En aningslös svärmor övertalades att låna ut sin lilla Opel Corsa och kära hustrun (lika aningslös?)
att följa med på färden. Hon sa visst något om att det kunde vara trevligt med en liten minisemester
med fin middag och övernattning på något mysigt hotell. Mmmmm…… sa skepparn.
Uppvägen gick i hustruns tecken med fint väder och härlig lunch i Vadstena. Långt efter tidsplanen
kom vi så till Karlskoga och letade upp säljare och båt. När båten baxats ut ur ladan och
presenningarna föll från skrovet blev vi förälskade. Båten som fick hjärtat att göra en looping
och förnuftet att ta tillfällig time-out heter Ania och är en gammal vänersnipa som förbyggts
á la Pettersson omkring 1940. Efter en sagolik prutning av kära hustrun blev det då affär med handslag
och fika varpå hela båtekipaget krokades fast efter den lilla Opeln.
Så inleddes återtåget –pang- dunk- bang – en ofjädrad båtvagn lät dragstången gå som en pålkran på den lilla
bilens dragkula så fort det låg ett gruskorn
på vägen. Hoppet om en anständig
marschfart skruvades ner steg för steg
tills vi knegade på i 10-15 km/t. Hustrun
antydde något om att det var
kväller och lämpligt att söka natthamn.
Då kom snön!
Skepparn såg för sig snökaos på höglandet
och de blanka däcken på båtvagnen.
Med sammanbiten min och stirrande
blick fortsattes färden söderut. Hustruns
allt högre nödrop resulterade i intaget av
en varm korv i Askersund……färden
fortsatte sedan, nu under en tryckt
tystnad……
Färden från Karlskoga tog så äntligen
efter 12 seeega timmar slut och lilla
gumman (båten alltså) krokades av vid
Evedal. Det blev sedan ett dygns sömn i skön egen koj (Karlskoga bra men hemma bäst!) Det mest fantastiska
med hela äventyret är ändock att hustru Annie (nästan) förlåtit mig för denna vinterresa! Men det är väl helt
och hållet båtens förtjänst……..???
Patrick Ståhlgren, Sekreterare HSS
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HSS styrelse för 2005
Ordförande Gunnar Eikman ................. 72 43 33
Vice ordförande Bengt Jönsson .............. 223 50
Sekreterare Patrick Ståhlgren ...... 0477-300 64
Kassör Wåge Strååt ............................... 466 37
Ledamot Bengt Kjellsson .............. 0472-144 48
1:a Suppleant Jonas Svensson ................ 604 91
2:a Suppleant Tomas Jönsson ................ 622 29

Funktionärer

Klubbmästare
Arne Lundqvist .................................... 243 66
Pontus Hjortzberg ...................... 0707-420785
Sjökortssektion
Einar Swanström ................................. 151 46
Göran Lundeberg ................................ 199 51
Lars Nikell ....................................... 74 20 47
Utprickningssektion
Peter Björk ............................ 0701-80 99 72
Fyrar Håkan Lundahl ........................... 461 95
Svetsarbeten Lennart Bergström .......... 289 33
Segelbåtssektion
Lars Nikell ....................................... 74 20 47
Ingmar Olsson ..................................... 638 12
Sven Arne Hedell ................................ 664 58
Barn/Ungdomssektion
Håkan Claesson .................................. 392 12
Håkan Eliasson .................................... 837 73
Rosita Alkrot ....................................... 171 98
Utbildningssektion
Bengt Jönsson ..................................... 223 50
Lars Johansson ....................... 0709-50 11 12
Informationkommitté
Redaktör UfH, Annika Hasselblad ....... 488 28
Annonser, Sonny Hultman ................. 72 90 00
Webb, Fredrik Sjödell ......................... 175 91
Webb, Emma Carlström ...................... 204 47

Varvschef - Evedal
Istvan Magyari ............................... 0472-134 51
Bitr. Kjell Eriksson .................................. 262 28
Bryggmästare - Evedal
Lars Lihné ............................................... 844 28
Stefan Svensson ................................... 77 61 21
Hans-Olof Hjortzberg .............................. 239 71
Elin Jacobsson ......................................... 603 54
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Hans-Olof Hjortzberg .............................. 239 71
Säkerhet: Pontus Hjortzberg ......... 0707-420785
Stugfogde - Sjöborgen
Rolf Karlström ......................................... 613 01
Bitr. Vivianne Hjortzberg ......................... 239 71
Öfogde - Bergö
Niklas von Zeipel ........................... 0472-123 15
Bitr. Jonas Svensson ................................ 604 91
Vill ni skicka e-mail hittar ni adresser på vår hemsida
[www.helgasjonssegelsallskap.org.se]

Påmönstring
Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109

Jeverstam, Lars
Gummesson, Lennart
Jonasson, Ulf
Carlström, Per-Olof
Hagelberg, Jaon-Olof
Svensson, Leif
Häggblad, Jim
Köhler, Richard
Bocek, Martin
Zethraeus, Henrik
Ekdahl, Kai

Griffelvägen 12
Sjötorpavägen 3
Fredgatan 8
Lugnets väg 23 B
Hovgårdsvägen 16
Bättringsvägen 35
Marknadsvägen 1
Villa Hallanäs
Päronvägen 3
Bergundavägen 5
Tomtebostigen 10 A

352 63 Växjö
352 49 Växjö
352 40 Växjö
352 63 Växjö
352 44 Växjö
352 46 Växjö
340 36 Moheda
342 90 Alvesta
352 61 Växjö
352 35 Växjö
352 47 Växjö

1828

Gummesson, Magnus

Återinträde i sällskapet:
Koltrastvägen 10
352 42 Växjö

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
207, 382, 1509, 1563, 1871, 1890, 2002, 2017, 2028

0470-623 43
0470-461 45
0470-218 65
0708-35 35 90
0470-224 47
0470-74 94 68
0472-702 04
0472-124 26
0470-620 33
0470-482 33
0768-70 76 70

0470-283 00
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Vårens första utbildningstillfälle!
Uppfräschning av GPS-kunskaperna.
Onsdagen den 16 mars kl. 18.30
i Sjöborgen, Evedal.
Lasse Johansson visar aktuell teknik inom GPS-navigation och repeterar
handhavande enligt tidigare kurser.
Vi räknar med att ha en uppföljning ombord på båtar efter sjösättningen.
Har du några frågor innan denna kväll, ring eller maila till:
Lars Johansson, 0470-925 10, lars.joh@euromail.se

Senare i vår när värmen är tillräcklig kommer vi att ha en
kurs i plastning. Teori och praktik för reparation av
skador mm.
Under september räknar vi med att göra ett studiebesök
hos Elvströms segelmakeri i Karlshamn.
Även om du inte behöver byta segel blir detta ett gyllene
tillfälle att få en inblick i segeltillverkningens mysterier.
Vi återkommer i senare UfH med mera detaljer.
Är det något ämne du vill att vi ordnar utbildning i,
kontakta Bengt Jönsson på tel. 0470-223 50 eller maila på
bgt.joensson@telia.com

Välkomna! Utbildningssektionen
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BÅT
KAPELL
Nytillverkning
och
reparation

Bävervägen 9
Norra industriområdet

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 svart emalj ..................... 40 kr
Pins med slipsnål, guld på svart emalj 50 kr
Pins med kedja, guld på svart emalj ... 40 kr
HSS-vimpel ................. 100 kr / 2 st 175kr
Märkena kan beställas av Wåge Strååt.
Kan även köpas direkt av Håkan
Lundahl, 0470-461 95.
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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Resultat 2004 års Kappseglingar
Vi gratulerar följande segrare till sina fina framgångar på Helgasjöns vatten!

Guldkusten.

Distanskappsegling.

Seglades för 33:e gången.
Terrs vandringspris.

Seglades för 39:e gången.
A-Betongs vandringspris.

1:a
2:a
3:a
4:a

1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a
7:a
8:a

Sven Arne Hedell
Ingmar Olsson
Gunnar Eikman
Torbjörn Herbertsson

Klubbmästerskap.
David Cids vandringspris.
Utdelas för 39:e gången.
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a

Torbjörn Herbertsson
Lars Nikell
Jonas Kroll
Ingmar Olsson
Sven Arne Hedell
Ulf Johnsson

Augustinatten.
Seglades för 20:e gången.
CI Scheutz vandringspris.
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a

Håkan Stödberg
Bengt Jönsson
Ingmar Olsson
Sven Arne Hedell
Gunnar Eikman

Jonas Kroll
Lars Nikell
Håkan Stödberg
Bengt Jönsson
Sven Arne Hedell
Ingmar Olsson
Ulf Jonsson
Gunnar Eikman
Michael Bangay Brutit

Torsdagscupen.
Seglades för 4:e gången.
1:a Team Herbertsson
2:a Ingmar Olsson
3:a Håkan Eliasson
4:a Sven Arne Hedell
5:a Per Magnusson
6:a Gunnar Eikman
7:a Bengt Jönsson
8:a Kjell Eriksson
9:a Ulf Jonsson
10:a Stefan Svensson

Einars uppmuntran.

Pegasus.

Einar Swanströms vandringspris.
Tilldelas årets flitigaste seglare.
Utdelas för 3:e gången.

Seglades för 1:a gången.
Pegasus på sockel, vandringspris.

1:a Sven Arne Hedell 14 seglingar

1:a
2:a
3:a
4:a
5:a

Sven Arne Hedell
Håkan Eliasson
Lars Nikell
Ingmar Olsson
Ulf Johnsson
Stefan Svensson
Fredrik Bonnevier
Michael Bangay
Gunnar Eikman

Brutit
Brutit
Brutit
Brutit

Tack så mycket för
den gångna
kappseglingssäsongen
och välkomna till
2005 års seglingar.
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Gamla och nya kappseglare!
Planeringsmöte inför
kappseglingssäsongen 2005.
Vi träffas torsdagen 10 mars
kl. 18:00 på FLK:s kontor,
Staglabergsgatan 10,
Växjö (på Öster).
Anmälan till Lars Nikell, telefon: 0470-74 20 47 eller
e-mail: lars.nikell@dhi.se

Välkomna, Segelbåtssektionen!

Foto: Lånat från hemsidan för Svenska Sjö.
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VI HAR ALLT FÖR SJÖN!
VI MARKNADSFÖR DE LEDANDE
MÄRKENA INOM DET MARINA OMRÅDET.
VI UTFÖR ÄVEN SERVICE, REPARATIONER
SAMT KONSERVERAR MOTORER & BÅTAR.
STORT VATTENSPORTEXPO!!

HÖR MED OSS OM DU
GÅR I BÅTKÖPARTANKAR!
VI LÄMNAR GÄRNA EN OFFFERT!

VÄXJÖ TEL. 0470-15080
RÄNTEFRITT!!!
UPP TILL 30.000:-

HAMMARGATAN 7

www.bilmarin.com

BRENDERUP TRAILERS

UfH 1:05 sid 8

Välkommen till

Halvårsmöte
Tisdagen den 15:e mars kl 18.30
på KÖK11, lokal: "Malajen",
Honnörsgatan 15 (I11-området)
** Sedvanliga halvårsmötesförhandlingar med **
information från styrelse och funktionärer

Efter mötet:
Lars-Anders Andersson, Kryssarklubben,
berättar om hemseglingen av sin båt från Turkiet.
Genom Medelhavet och längs Europas charmiga kanaler.
Kjell Grimström har seglat längs den
jugoslaviska kusten med chartrad segelbåt.
Kjell berättar och visar bilder om hur det är att
hyra segelbåt utomlands om man inte vill eller
kan ta med sin egen.
Efter föredraget:
** Fika - kaffe / te med tilltugg. **
** Frågestund **
Dessutom är det:
** Försäljning av HSS-prylar; **
** Sjökort **
** Nycklar **

Väl mött - styrelsen
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Bryggmästarna informerar
Ordningsföreskrifter
Alla båtplatsinnehavare som förtöjer sin båt på HSS område i Evedal har ett båtplatsavtal. Avtalet reglerar
nyttjanderätten av tilldelad brygg- eller bojplats.
På avtalets baksida finns det där vanliga finstilta som alla kanske inte läst, eller glömt bort.
Vi vill därför påminna om följande punkter i ordningsföreskrifterna som särskilt rör bryggmästarnas revir.
Båtplatsinnehavaren åligger:
- Att anbringa medlemsnummer och båtplatsbevis väl synligt på båten.
- Att till HSS (bryggmästarna) anmäla varje förändring av typ, längd, utseende etc på den båt som enligt
avtal avses ligga på båtplatsen.
- Båtplatsinnehavaren är skyldig att själv bortforsla boj och sänke vid upplåtelsetidens slut annars
tillfaller detta HSS.
Det är båtplatsinnehavaren förbjudet:
- Att utan HSS medgivande överlåta (utlåna eller uthyra) båtplats.
- Att inom hamnen ansluta elektriskt värmeelement eller använda annan uppvärmningsanordning utan
tillstånd från HSS.
Ansvar:
- Finns flera ägare till en och samma båt, ska uppgift härom finnas införd i gällande avtal.
- Båt som vid upplåtelsetidens slut kvarligger på båtplatsen utan att överenskommelse om förlängning
av upplåtelsetiden träffats äger HSS rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa.
Allmänt:
- HSS förbehåller sig rätten att omfördela båtplatserna mellan båtplatsinnehavarna med avseende på
t.ex. olika båtars djupgående.
- Båtplats som från säsongens början till den sista juni inte nyttjats av båtplatsinnehavaren äger HSS
rätten att återta för vidareförmedling till medlem i båtplatskön om inte särskild överenskommelse om
detta träffats mellan båtplatsinnehavaren och HSS.

Förtöjningsföreskrifter
För att få förtöja inom HSS område i Evedal måste man ha
felfri och anpassad förtöjningsmateriel.
Råd och anvisningar som presenteras här är utarbetade av Båtförsäkringsbolagens Tekniska Kommitté.
Tänk på att båtförsäkringsvillkoren innehåller säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav avseende förtöjning.
De ska följas för att full ersättning vid skada ska betalas.
Utnyttja, låna eller överta aldrig en båtplats utan att du är säker på vad som finns ”under bojen”. Om du är
osäker, fråga någon av bryggmästarna till råds.
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Bojkätting
Enligt styrelsebeslut är lägsta tillåtna diametrar följande:

Kätting
Bojögla
Öglebult i bojsänke

11 mm
11 mm
16 mm

Vi rekommenderar
Vi rekommenderar
Vi rekommenderar

>13 mm
>13 mm
>25 mm

Wire eller tågvirke accepteras inte som förtöjningsmateriel mellan sänke och boj.
Tänk på att man vid förtöjning vid boj bör använda den nedre öglan på bojen för att inte riskera att tenen
går av vid hård belastning, beroende på rost, slitage eller någon annan orsak till försvagning av tenen. Den
övre öglan bör endast användas vid tillfällig förtöjning då det finns någon ombord som har uppsikt över vad
som händer.
Alternativt kan den övre öglan på bojtenen säkras med en kätting utanpå bojen till tenens undre ögla. Ett
bra sätt att ta till när tenen är klen eller sliten.

Bojtyngd
Bojtyngens utformning är viktig för en säker förtöjning.
Bojtyngden ska ha sådan vikt och sådant grepp i botten att båtens drag- och lyftkraft vid sjöhävning inte
kan flytta den ur dess läge. Bojtyngdens vikt i vattnet ska var minst 200 kg. Nedan finner du ett par
tabeller som hjälper dig att dimensionera bojtyngden.
Bojtyngden ska bestå av en sammanhållen enhet. Hopkedjat skrot godkänns inte som bojtyngd.
Som jämförelse kan nämnas att en järnklump med ”lådmått” 50 X 50 X 20 cm väger ca 335 kg i sjön och
375 kg på land.

Ten(en)

Bojtyngdens vikt i förhållande
till båtens depalcement

Bojtyngdens vikt i luft och vatten
Bojtyngde n
mått i cm
"lådmått"

Cirkavikte r i kg
Be tongs te n

Re komme ndations tabe ll

Naturs te n

Båte n

Vikt i vatte n

Vikt i luft

Vikt i vatte n

Vikt i luft

75 X 75 X 30

200

370

290

450

80 X 80 X 40

300

560

430

690

90 X 90 X 40

380

710

550

8 70

90 X 90 X 50

480

890

680

1100

100 X 100 X 50

590

1100

850

1350

Bojtyngd

De place me nt cirka
ton

Uts att läge
vikt i vatte n

Skyddat läge
vikt i vatte n

0,2

200

150

0,5

200

150

1,0

300

200

2,0

300

200

3,0

450

300
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Kommande säsong
I år kommer dykarkontroll av
bojtyngd och kätting att ske.
I samband med dykarkontrollen säkras schakeln vid bojtyngdens öglebult.
Förutom dykarkontroll kommer förtöjningarna samt märkning av båtar och bojar att kontrolleras.
Saknar du skylt med HSS-nr till din båt eller bricka med bojnummer, kontakta någon av bryggmästarna så
hjälper vi till att ta fram skylt/bricka.
Inför stundande båtsäsong tänk på att:

Kontrollera ditt förtöjningsmateriel, se till att:

Bojen ska vara på plats senast samma dag
(7/5) som gemensam sjösättning sker.
Vinterbojar eller andra temporära lösningar
godkänns inte. Kontrollera också att bojen är
försed med nummerbricka.

Förtöjningsgodset inte är skadat eller slitet.
Tågvirket inte är för klent.
Kaus finns där så erfordras. Exempelvis vid schaklar,
båtfjädrar och bojöglor.

Båten ska vara sjösatt senast 30/6. Anmäl
snarast till någon av bryggmästarna om du inte
avser att sjösätta.

Båtfjädrar är säkrade med kätting.
Schaklar är låsta.

Båten ska vara försedd med HSS-nr.
För bryggförtöjda båtar gäller att nummerskylten ska vara synlig från bryggan.

Hakar inte används till svajförtöjda båtar och
att karbinhakar över huvud taget inte används till
förtöjning.

Förtöjningsfjädrar
En båt vars förtöjning kan springa av genom ryck
är inte rätt förtöjd. Någon ryckutjämning måste
finnas.
Förtöjningsfjädrar av stål måste alltid säkras med
kätting av sådan dimension att den motsvarar
draghållfastheten hos tågvirket som båten är förtöjd med.

Förtöjningsgods
Det finns flera olika syntetiska tågvirkesmaterial men
som permanent förtöjningsgods rekommenderas
långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid, så kallat silke i följande dimensioner:
B ÅTEN

TÅGVIR K E
LÅNGFIBRIG
POLYESTER

D EPL
C IRKA TON

UTSATT
LÄGE

SKYD D AT
LÄGE

0,2
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0

12
14
16
18
20
22
22
24

10
12
14
14
16
18
20
22

Förtöj alltid för storm!
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Schaklar, kauser och hakar
Schaklar till förtöjningsanordningar ska vara av
smitt stål. Hållfastheten ska inte understiga det
rekommenderade tågvirkets.

Kauser tjänar som nötningsskydd för ögonsplitsat
tågvirke till permanent förtöjning. Ögat ska vara så
trångt att kausen inte lossnar.

Schakelns bult ska vara säkrad.
Hakar. Ingen typ av hake får användas vid förtöjning på svaj eftersom båtens rörelser
kring bojen kan medföra att haken vrids sönder eller öppnar sig.
Vanliga karbinhakar är helt olämpliga för förtöjning och får inte användas vare sig på svaj
eller vid brygga.
Fendrar är en mycket viktig del av en god förtöjning. De ska skydda både den egna och
andra båtar. Fendrarnas antal, form och storlek bestäms av båtens längd, höjd och fribordsprofil. Du ska ha minst tre fendrar på varje båtsida.

Halkipar och klys som används måste vara så
stora att de ”sväljer” tågvirket med eventuell
skyddsklädsel. Beslagen ska vara så utformade att
tågvirket inte skadas genom nötning. Skruvar på
alla beslag ska vara så placerade och försänkta att
nötning förhindras.

Ögle- och ringbultar måste vara av smitt stål som
är rostfritt eller galvaniserat. Minsta tillåtna dimension vid brygga är 10 mm. Varje båt ska förtöjas vid
egen/egna ringbultar. Det är alltså inte tillåtet att
utnyttja grannbåtens ringbultar även om två används
för varje båt.

Hälsningar från bryggmästarna
Lars Lihné, tel 0470-844 28, Stefan Svensson, tel 0470-77 61 21,
Hans-Olof Hjortzberg, tel 0470-239 71 och Elin Jacobsson, tel 0470-603 54
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Presentation av Ungdomssektionen
Ungdomsverksamheten i HSS har varit på sparlåga i flera år, men nu är tanken att vi ska ordna lite
aktiviteter även för de yngre. På planeringsdagarna 6-7 februari i Asa funderade vi över vad som kan
locka den yngre skaran och kom fram till årets program:

Planerade aktiviteter under 2005
Tisdag 26 april i Sjöborgen, Evedal, kl. 18:30
Knopar för nybörjare
med Bengt Jönsson
Alla åldrar välkomna
Söndag 29 maj, plats troligen i Evedal.
Prova på Kanot
För de som vill testa att paddla Canadensare.
Vi behöver hjälp av några föräldrar.
Början av Augusti (exakt datum återkommer vi med)
Seglareftermiddag till Bergö.
Lördag 3 september, kl. 18:00 till 23:00
Kräftfiske
(under förutsättning att vi kan charma kommunen att vi får lägga i några burar)

Vi som ansvarar för Ungdomssektionen är:
Rosita Alkrot
Jag har seglat som gast i en segelbåtstyp som heter 606. Det är öppen dagsseglare. Ägaren och kapten
till båten är Polly och vi har seglat tillsammans de senaste 6 säsongerna. Vi har deltagit i en del tävlingar
både i klubben och på annat håll. I somras var jag i Frankrike och testade på att segla katamaran, det var
en ny segelupplevelse.

Håkan Eliasson
Jag fyller snart 50 år och bor på Teleborg . Familjen består av min fru Ritha, Zebastian (15), Robin (13),
Bonzo (Njuffe) och Cindy (kisse).
Mina intressen är hem/familj, djur/natur, musik (spelar gitarr i ett hobbyband), samhällsfrågor såsom
barns utveckling i rådande miljöer och då inte minst hur våra barn fostras i idrottens anda som ett exempel.
Vidare så sätter jag stort värde på närheten till sjön och att där kunna ge mig ut på en tur utan att belasta
miljön med några större föroreningar. Evedal är ju lite som Edens lustgård här i Växjö.

Håkan Claesson
Jag är 40 år, gift med Mia och vi har barnen Marcus 8 år och Moa 6 år. Jag tycker mycket om friluftsliv
och är även ledare i Friluftsfrämjandet. På sommaren njuter jag av att komma ut på sjön och då är i
princip alltid Moa och Marcus med. Vi fiskar eller bara tuffar runt och upptäcker nya spännande öar
och vikar i Helgasjön. Även höst, vinter och vår njuter vi av omgivningarna runt Helgasjön och
fotvandrar, åker skridskor och skidor eller bara är ute och har det skönt i naturen.
Håkan Eliasson
Fäbodvägen 16
352 53 Växjö
tel. 83773
rita.eliasson@tiscali.se

Håkan Claesson
Gamla Norrvägen 52
352 43 Växjö
tel. 39212
familjen.claesson@ebox.tninet.se

Rosita Alkrot
Gamla Norrvägen 11A
352 43 Växjö
tel. 17198
rossen47@hotmail.com
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Lär dig att knyta knopar!
Knopar för nybörjare
med Bengt Jönsson,

Alla åldrar välkomna!
Plats: Sjöborgen
Tid: Tisdag 26 april, 18:30.
Anmälan senast 18 april till:
Håkan Claesson tel, 0470-39212,
Rosita Alkrot, 0470-17198 eller
Håkan Eliasson 0470-83773

Välkomna! Ungdomssektionen

- Det är aldrig för tidigt att lära sig slå knopar! Foto: Annika Hasselblad

UfH 1:05 sid 16

MEDLEMMARNAS MARKNAD

0470-630 03
www.evedalsvardshus.se

Här kan medlemmar
annonsera utan kostnad.
Använd talongen
längst bak i tidningen.

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 besiktad hör du av dig till:
Jörgen Hultman,  0470-613 50 eller
Jan Holmgren,  0470-470 29

Visning av brygg-tillbehör
till Mittbryggan
blir det på halvårsmötet!
Missa inte detta!!
Välkomna! Bryggmästarna
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Honnörsgatan 15 (I11-området)
www.kok11.se
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HSS avgifter för 2005
Beslutade på årsmötet november 2004
Medlemsavgiften är 250 kronor (junior 30 kr) och kan ses som en grundavgift. För de som har båt i
Helgasjön tillkommer en s.k. båtavgift på 125 kr, som är till för att finansiera HSS:s kostnader för bl.a.
Bergö, Sjöborgen, utprickning och fyrar, kostnader för arbetsbåt, sjökortsarbete och administration.
Registreringsavgiften på 150 kronor är en inträdesavgift, som skall täcka kostnader för bl.a. -registrering
hos Svenska Båtunionen, Växjö Föreningsråd, klubbpärm och HSS nummerskylt.
Brygg- och bojavgifter
Brygg- och bojplatser fördelas av bryggchefen efter upprättad kölista. Priset för bryggplats är numera
breddbaserat, se rutan med avgifterna, och bojplats kostar 360 kronor.
Medlem svarar själv för godkända bojar och sänke.
För medlemmar på svajplats har HSS jollar att låna.
Plats på varvet anvisas av varvschefen.
Avgiften, 15 kr/m2, beräknas efter utnyttjat utrymme och påföres efterföljande års medlemsavgift.
Medlem som har båtplats på HSS:s område i -Evedal, till sjöss eller på varvet, är skyldig att deltaga i
vakthållning och viss städning av området. Vid utebliven vaktgång uttages en extra avgift på 600 kronor.
Verksamhetspant: faktureras ovanpå årets avgifter för alla som debiteras båtavgift. Årets kalender
kommer att innehålla ett antal aktiviteter som berättigar medlemmen till återbetalning av panten. Detta
kommer tydligt att framgå av årets kalender. Syftet med panten är att skapa trevnad genom att vi blir fler
som kommer ihåg våra verksamhetsdagar, och därigenom leder till en jämnare fördelning av bördorna.
Som medlem har Du tillgång till klubbhuset - ”Sjöborgen” i Evedal och till Bergö. Nyckel kan mot
depositionsavgift utkvitteras hos kassören. Denna nyckel passar även till bommarna vid varvet och rampen
sommartid.

Kassören

0470-630 03
www.evedalsvardshus.se

Medlemsavgift, senior .............. 250 kr
Medlemsavgift, junior ................. 30 kr
Registreringsavgift ................... 150 kr
Båtavgift .................................. 125 kr
Bryggavgift, Evedal, breddbaserat
(samma avgift oavsett brygga)
2,0 meter .................................. 500 kr
2,5 meter .................................. 650 kr
3,0 meter .................................. 750 kr
3,5 meter .................................. 900 kr
Bojavgift, Evedal ...................... 360 kr
Varvsplatsavgift ................... 15 kr/m2
Mastplats i skjul .................... 25-50 kr
Vaktbot .................................... 600 kr
Verksamhetspant ..................... 200 kr
Medlemslån till HSS .............. 1.500 kr

Wåge Strååt
Ringsbergsv. 5 B
352 33 VÄXJÖ

Annika Hasselblad
Riddaregatan 59
352 36 VÄXJÖ

Lars Lihné
Slåttervägen 11
352 53 VÄXJÖ

köpes

övrigt

web-sida

HSS-nr: __________

tidning

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 _____________

Medelande till Bryggchefen i Evedal

Namn: ___________________________ Tel.nr: ____________

Pris: _____________ kr.

max 25 ord

Text

säljes

MEDLEMMARNAS MARKNAD

Underskrift: _________________________________________

Mitt medlemsnummer i HSS är: _________________________

Mitt telefonnummer är: ________________________________

__________________________________________________

Min adress är: _______________________________________

Mitt namn är: _______________________________________

Jag har bytt adress

Jag önskar utträde ur HSS

Jag vill bli medlem i Helgasjöns Segelsällskap

