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Jag rekommenderar att ni på vår hemsida läser

historien om hur HSS skapades och hur allt började
en gång i tiden. Där finns att läsa någon trevlig
anekdot om segling men där lyfts också fram
vilka som en gång startade sällskapet 1946. Med
anledning av det vill jag härmed lyfta fram minnet
av Einar Swanström som en gång var med och
startade vår förening och som dog i augusti 2016.
Utan Einar och hans kamrater hade vi inte haft det
vi har idag och för det bör vi vara tacksamma.

Som sagt så började det med seglare och glädjande

nog vill jag nog säga att seglarna fortsättningsvis
håller fanan högt i vår förening. För en utomstående
ser det nog mest ut som att vi är mest motorbåtar
hos oss och visst är det en majoritet av sådana i vår
hamn. Men jag vill härmed göra alla medlemmar
medvetna om seglarnas verksamhet och hur vi med
viss avund kan se på deras engagemang och intresse.
Seglarna genomför varje säsong ett stort antal
segeltävlingar med alltifrån segling på torsdagar
i det som kallas Torsdagscupen till nattseglingen
som heter Augustinatten, vilket underbart namn
på en tävling för övrigt. Däremellan flera andra
tävlingar. Deltagarantalet varierar givetvis på
dessa tävlingar men de genomförs i stort sett alltid
oavsett väder eller deltagarantal. Jag bör kanske
poängtera att det är tävlingar med tidtagning
och poängräkning men med, som jag förstår en
vänskaplig och kamratlig ton.

Seglarna är också väldigt inbjudande till nybörjare

som vill lära sig att segla och erbjuder både tips
och råd och erbjuder även plats i sina båtar för att
lära sig hur det ska gå till. Så ni som känner att ni
är nyfikna på segling kontakta oss gärna så kan ni
få en första ingång till deras värld. Jag säger deras
värld för själv behöver jag motor för att ta mig
fram på sjön.
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medlemmar som tycker att motor på en båt bara
ska användas i så liten utsträckning som möjligt
och att båtlivet absolut bäst bedrivs med enbart
vinden som kraftkälla, jag talar givetvis om våra
seglare.

S

Jag vill den här gången passa på att lyfta fram våra
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Helgasjöns Segelsällskap

LSÄLLSK

Segeltävlingarna brukar även avslutas på Sjöborgens

veranda för poängräkning och eftersnack kring
seglingen, detta ihop med en kopp kaffe, mycket
trevligt.

Så som sagt, är du nybörjare eller rutinerad seglare,

precis köpt en båt eller känner dig nyfiken på hur
det fungerar, sugen på att vara med men vet inte
riktigt hur allt fungerar, hör av dig så får vi se om
det går att svara på dina frågor och funderingar
och kanske även du kan vara med och segla så vi
fortsättningsvis kan vara det vi är idag, en förening
för alla som är båtintresserade i alla former så vi
kan föra Einar och hans kamraters minne framåt.

På tal om framtid så har föreningen sitt årsmöte

torsdagen den 24/11, inbjudan kan ni se längre
fram i tidningen. Jag vill passa på att nämna att
Nils Inngul och Jonas Karlsson från Sjöräddningssällskapet kommer till oss och föreläser om sitt
arbete i medelhavet med att rädda och undsätta
människor på flykt. Detta anser jag att ni inte bör
missa.

Jag måste även påpeka vikten av att föreningen
hittar en ny kassör till årsmötet, ni medlemmar är
lösningen på det. Hör av er till vår valberedning
med tips på namn eller om ni känner att ni själva
kan ställa upp. Har ni någon fråga om vad arbetet
innebär så kan vår nuvarande kassör svara på era
frågor och i viss mån även jag som ordförande.
Väl mött på årsmötet
Henrik Löfqvist
Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

Omslagsbild

En magisk morgon på Helgasjön. Dagen som följde blev den sista riktiga
sommardagen denna säsongen, en högsommardag med sol & bad!
Fotograf: Annika Hasselblad, 2016-09-10
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HSS styrelse för 2016
Ordförande Henrik Löfqvist................0702-86 87 34
Vice ordförande Lars Nikell...........................74 20 47
Sekreterare Stig Langner....................0734-37 23 75
Kassör Jennie Leonsson.....................0705-93 66 32

Ledamot Bengt Kjellsson......................0472-144 48
1:a Suppleant Jörgen Hultman.........................613 50
2:a Suppleant Per Eckerström..........................818 64

Funktionärer
Medlemsansvarig

Sjöfartssektion

Bengt Jönsson.............................................223 50

Varvschef - Evedal

Leif Eriksson......................394 12, 0763-40 93 94
Bitr. Attila Magyari.........................0761-45 93 29
Bitr. Benny Lundberg......................0706-62 60 95

Hamnchef/Bryggmästare - Evedal

Hamnchef: Gunnar Eikman ....................72 43 33
Bryggm. Karl-Johan Klang.........................647 44
Bryggm. Peter Thornström.........................819 78
Bryggm. Göran Wikström...............0730-23 26 20
Bryggm. Andreas Rosenberg..........0739-73 11 25

Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal

Håkan Helin....................................0707-41 19 21
Bitr. ............................................................Vakant

Stugfogde - Sjöborgen

Tomas Pettersson........................................626 06

Öfogde - Bergö

Anders Ivansson..............................0709-45 17 69
Bitr. Mariusz ”Marre” Asplund.......0709-45 85 16
Bitr. Mathias Edberg.......................0736-42 40 74

Klubbmästare

Anneli Nyman.................................0703-95 14 44
Bitr. Frida Hultqvist........................0700-95 33 58

Sjöfartschef: Lars Nikell..........................74 20 47
Bitr. Lars Bernhäll.......................................696 65
Bitr. Thomas Krüger.......................0721-85 03 02
Bitr. Peter Thornström................................819 78
Bitr. Ulf Johnsson...........................0705-23 77 91
Bitr. ............................................................Vakant

Båtchef

Jan Torgnysson............................................637 87

Segelbåtssektion

Ingmar Olsson.............................................638 12
Bitr. Torbjörn Herbertsson..........................485 84
Bitr. Jan-Erik Jonsson.................................940 59

Motorbåtssektion

Mats Hytter.................................................624 46
Bitr. Per Eckerström.................................... 818 64

Barn/Ungdomssektion

Annika Hasselblad..........................0706-28 48 93

Utbildningssektion

Per Eckerström............................................ 818 64

Informationskommitté

Redaktör UfH, Annika Hasselblad..0706-28 48 93
UfH, Mikael Ekström......................0705-66 76 41
Webb, Peter Thornström.............................819 78

Vill ni skicka e-post så gäller följande: fornamn.efternamn@hss.se

RS Kronoberg
Medlemsservice: 0200-29 00 90
Stationstel./uppsyningsman: 031-761 42 96
Jourtelefon : 031-761 39 96
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GOTT PÅ SJÖN
av Charlotta Rahm

Kryddig äppelpaj

•

I år dignade vårt lilla äppelträd av mörkt röda äpplen

(Ingrid Marie säger de som vet) och några av
dem hamnade i dagens äppelpaj. Det är något
speciellt med höst
och äppelpaj,
ungefär som Bergö
och korvgrillning,
badturer med båten
och Eknaholm
samt båtupptagning
och make med lätt
höstdepression.
Det ena får man
på köpet med det
andra så att säga.

•
•

•

Lägg klyftorna i en
form och strö över
kanel och ingefära.
Blanda runt.
Smält smöret.
Blanda vetemjöl,
farinsocker
strö, strösocker,
bakpulver och
vaniljsocker.
Häll i smöret,
knäck i ägget och
blanda till en slät
(tjock) smet.

Ingredienser
5 st
2 tsk
1 tsk
100 g
2 ½ dl
1 dl
1 ½ dl
1 tsk
2 tsk
1 st

medelstora äpplen
malen kanel
malen ingefära
smör
vetemjöl
farinsocker strö
strösocker
bakpulver
vaniljsocker
ägg

•

Bred ut smeten över äpplena och grädda i
nedre delen av ugnen i ca. 30 minuter.

Gör så här:
•
•

Sätt ugnen på 200 grader.
Kärna ur och skär äpplena i klyftor
(skala eventuellt först).

Servera med
vaniljglass och
vispad grädde eller
varför inte vaniljvisp.

UfH 4:16 sid 5

PÅMÖNSTRING
Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2587
2588
2589
2590

Daniel Svensson
Dijan Crnovic
Karl Arneng
Markus Wessman

Mjölnarvägen 1D
Oktobervägen 6
Lojovägen 18
Svanvägen 24

352 50 Växjö
352 60 Växjö
352 46 Växjö
352 42 Växjö

073 047 76 56
070 235 43 03
073 437 24 38
070 835 40 01

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
330 , 2384, 2575

Bergdag - hst
sndagen den 2:a oktober
Foto: Anders Ivansson

Flytbryggan ska bogseras till sin vinterboj.

Tack för en mycket trevlig Bergö dag!

Extra kul är det när det kommer så många med
humöret på topp trots rådande väderrapport.
Flytbryggan ligger nu vid sin vinterboj, badflotten
ligger på land och väntar på nästa säsongs badare.
Ö-fogdarna,
Anders Ivansson, Marre Asplund
och Mathias Edberg

Nu ska badflotten upp på land. Tur att det kom så många.
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Kallelse till HSS Årsmöte 2016
torsdagen den 24 november kl. 19:00
på Evedals Värdshus
Årsmötets dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmötets öppnande
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justerare tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner till årsmötet.
- Motion till årsmötet gällande borttagande av medlemslån - från Styrelsen, Helgasjöns
Segelsällskap
Anledningen till att medlemslån togs ut av medlemmarna en gång i tiden var för att delfinansiera köp av brygga. Föreningen bad medlemmarna om hjälp för att skapa en god
ekonomisk plan kring en stor investering. Lånet har sedan dess tagits ut av medlemmar som
blivit tilldelad plats i hamnen vid boj eller brygga. Styrelsen finner ingen anledning att fortsätta
att låna pengar av medlemmar då det i dagsläget inte finns någon plan av en sådan investering i
den närmaste framtiden.
De pengar som föreningen tidigare lånat av sina medlemmar behandlas på samma sätt som
tidigare och återbetalas när medlemmen beviljas utträde ur föreningen. Styrelsen föreslår även
att en ändring av rutiner kring utbetalning ändras så att medlemmen får tillbaka sina pengar
vid beviljat utträde istället för att som idag aktivt begära återbetalning. Om det i framtiden blir
aktuellt att återuppta medlemslånet får det behandlas av medlemmarna när det blir aktuellt.
- Motion till årsmöte gällande halvårsmöte - från Styrelsen, Helgasjöns Segelsällskap
Halvårsmötet har en gång kommit till för att ge föreningens medlemmar ett extra möte där man
ges möjlighet till att få insyn i föreningens verksamhet och det är även ett tillfälle att användas
som beslutande möte för föreningens medlemmar.
Som vi ser det har mötet ur informationssynpunkt spelat ut sin roll då föreningen idag delar med
sig av sitt arbete på såväl hemsida som i vår medlemstidning. I rollen som beslutsfattande möte
för medlemmarna har vi idag årsmötet och om det skulle uppstå svårigheter att ta beslut under
detta har föreningen möjlighet att utlysa extra årsmöte. Det är även så att om styrelsen finner
det nödvändigt kan den utlysa ett extra årsmöte under verksamhetsåret och den här möjligheten
finns även för medlemmar under § 9 i föreningens stadgar.
Vi kan med erfarenhet säga att de halvårsmöten vi deltagit på till största delen besöks av de
ordinarie valda funktionärerna med något undantag vilket i våra ögon visar på medlemmarnas
svala intresse för mötet.
Vi vill därför föreslå årsmötet att upphäva stadgan § 10 om att föreningen skall hålla ett årsmöte
varje år under mars månad.
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10. Fastställande av årsavgifter för kommande år.
Styrelsen föreslår följande avgifter:
Medlemslån
1500 kr
föreslås ta bort
Lyft med fast kran på varvet (EJ medlem)
400 kr
föreslås ta bort
Övriga avgifter föreslås vara oförändrade.
11. Val av ordförande och vice ordförande
12. Val av sekreterare, kassör och styrelseledamot
13. Val av två styrelsesuppleanter
14. Val av övriga funktionärer
Medlemsansvarig
Varvsansvariga
Hamnansvariga
Sjöfartssektion
Båtchef
Vaktansvariga
Stugfogdar Sjöborgen
Ö-fogdar Bergö
Klubbmästare
Informationskommitté
Segelbåtssektion
Motorbåtssektion		
Barn- & Ungdomssektion
Utbildningssektion
15. Val av två revisorer
16. Val av en revisorssuppleant
17. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
18. Förslag till stadgeändring om att §10 Halvårsmöte utgår ur föreningens stadgar.
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Efter mötet:
Segelsektionens prisutdelning
Verksamhetsberättelse, ekonomirapport, aktuella avgifter och
inkomna motioner läggs ut på vår hemsida (www.hss.se) innan
årsmötet. Endast ett fåtal pappersexemplar kommer att finnas
tillgängliga på Årsmötet.
Efter förhandlingarna bjuds alla närvarande på kaffe/te och
tilltugg, därefter kommer följande program:

Föreläsning av:
Nils Inngul o Jonas Karlsson från
Sjöräddningssällskapet som berättar
om sin tid och sina erfarenheter från
SSRS och Gula Båtarnas arbete under
räddningsaktion ”Medelhavet” på ön Samos
i Grekland nära den Turkiska gränsen.
Varmt Välkomna! HSS Styrelse
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Vi minns medlem 002,
Einar Swanstrm

HSS' styrelse samlad på Stadshotellet i Växjö 1962.
Från vänster: Erik Davidsson, Reinhold Liljefors, David Cid,
Algot Rasmusson och Einar Swanström.
Foto lånat ur HSS Jubileumsskrift 1985

Einar Swanström lämnar över Ordförandeskapet till Bo Jonsson
på Årsmötet i november 1989. Foto lånat ur album i Sjöborgen.

Einar är ute och seglar i Blekinge på sin 95-årsdag 2015.
Foto: Göran Swanström

Einar Swanström 1920 - 2016

Frans Karlsson, Sven-Äke Andersson och Einar språkar utanför
Sjöborgen. Foto lånat ur album i Sjöborgen.

Einar tar en tur med HSS arbetsbåt ”Algot” tillsammans med
Kjell Eriksson och fotografen Håkan Lundahl.

Einars stora fritidsintresse var Helgasjön och då
segling, långfärdsskridskoåkning, god gemenskap
och skapandet av HSS som förening.
1946 satte han in en annons i Smålandsposten om
att starta ett segelsällskap. 26 år gammal kunde
han slå ordförandeklubban i bordet och förklara
Helgasjöns Segelsällskap stiftat.
Sällskapet blev ett av Sveriges största insjösegelsällskap. Einar satt i styrelsen i 36 år och var
drivande i sjökortssektionen i 50 år. Förutom att
grunden skulle hittas och utmärkas såg han också
till att grunden fick lämpliga namn. Hans fru Irene
fick döpa inseglingsfyren till Evedal. Den heter
passande nog ”Tack och Lov” efter ännu en säker
hemkomst. Som skeppare på Ångaren Thor har
Einar kunnat berätta anekdoter från Helgasjön och
även förrättat många borgerliga vigslar.
Den hedersbetygelse som betytt mest för Einar var
den som Hedersordförande i HSS.
Text: Bengt Swanström
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Vi minns medlem 595,
Hkan Lundahl

Håkan fixar med flaggstången på Bergö.
Foto lånat ur album i Sjöborgen.

Håkan i full färd med att rengöra taket på Bergöstugan med
högtryckstvätt i maj 1990. Foto lånat ur album i Sjöborgen.

Middagsdags på någon av HSS Kickoff:er.
Foto lånat ur album i Sjöborgen.

Håkan förklarar hur man slår en knop.
Fest på Bergö 1990-06-15. Foto: Annika Hasselblad

Håkan var som funktionär mest aktiv i Utpricknings-

sektionen under sina år i HSS men han gjorde
många saker utöver det. Bl.a. såg han alltid till att
vattnet sattes på till bryggorna varje vår och även
i Sjöborgen. Han hjälpte till där det behövdes om
man bara frågade.
Håkan var sedan många år hedersmedlem i
Det blev ganska många fikapauser mellan Håkan och Kjell genom Helgasjöns Segelsällskap.
åren. Det här är en av dem. Foto: Håkan Lundahls arkiv
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Segelssongen i bilder
Fotografer: Jan-Erik Jonsson, Charlotte Olofsson & Roger Wallin

Torsdagscupen 3 - Hissöfjärden

Torsdagscupen 3 - Målgång

HSS Klubbmästerskap
Vinnarbåten med Torbjörn och Håkan strax före Race 1

HSS Klubbmästerskap
Det är inte jordklotet som håller på att välta,
det är min båt.

Torsdagscupen 6, Foto: Charlotte Olofsson

Vinnare i Pegasus, Stig Lagner
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Torsdagscupen 8 - Två Viggar möts. Foto: Roger Wallin

Torsdagscupen 8 - Urban Thim, Foto: Roger Wallin

Augustinatten - Lars har fått luft i ballongen och som den sportsman han är, låter han konkurrenterna få lite försprång.

Distanskappseglingen - Starten har just gått, alla fyra båtarna är på väg norrut, på sin sex timmar långa kappsegling.
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HAMNSEKTIONEN
Hamnsektionen tackar för i år
Båtsäsongen 2016 är slut för de flesta av oss.

Hamnsektionen för 2017 väljs på årsmötet. Ifall vi
blir omvalda kommer vi att fortsätta verksamheten
ungefär som i år.

Det innebär att vi på nyårsdagen 2017 (INTE innan)

öppnar hanteringen av andrahandsplatser i
hamnen. Vi kommer att mejla information till alla
medlemmar i bryggkön under mellandagarna. Vi
vill påminna om att andrahandsplatser är till för
Dig som vet att du är i behov av plats.
Ett tips är att se till att HSS har Din korrekta
epostasdress.

Tack för i år från
hamnsektionen!
Andreas Rosenberg
Gunnar Eikman
Göran Wikström
Karl-Johan Klang
Peter Thornstrom

Ifall du inte står i bryggkön, men vill ansöka

om andrahandsplats, kontakta hamnansvarig
(hamn@hss.se) under januari 2017.

Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2016"
Ta med dig kameran ut på sjön i sommar och ta många fina bilder.
Skicka in dina bästa bilder till HSS fototävling senast den 15:e december.
• Bilden ska vara från båtsäsongen 2016.
• Max 2 bilder per medlem.
• Bilden ska ha anknytning till båtlivet i Helgasjön med angränsande farvatten.
• Gärna stående bilder, så passar de bättre på tidningens framsida.

Maila in ditt bidrag till Motorbåtssektionen!
E-post: mats.hytter@hss.se
Hälsningar, Mats & Pelle!

Tryck: JW Tryck, Alvesta

Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får pryda framsidan av
UfH nr. 1-2017 och får också ett pris från Motorbåtssektionen.

