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Sista manusdag för 
Seglar-Vikingen nr 1, 2015 

är fredag 13 februari. 
Manus och bilder mailas till: 

vssred@gmail.com

Bidrag till hemsidan 
www.vss.nu mailas till 

webmaster@vss.nu 

90 år
21 Mar Margit Engström

85 år
24 Feb Bo Zetterberg
26 Okt Willy Svensson

80 år
10 Apr Rune Hård
21 Maj Göran Olbe
31 Okt Bengt Rolander

75 år
25 Apr Bo Tidgren
03 Aug Mabe Bohlander
09 Aug Bengt Erik Ginsburg
14 Okt Åke Hellman
19 Nov Bo Rydqvist

70 år
14 Jan Rolf Ekman
01 Mar Bengt Janson
16 Maj Mary Emilsson-Hjorth
20 Jun Christer Brunn
14 Sep Jerker Nilsson
18 Okt Curt Gelin
06 Nov Björn Wesström
10 Nov Per Thelander
18 Dec Klas Nilsell

60 år
19 Jan Alan Jakobsson
16 Feb Hans Lindström
06 Mar Christer Hansson
20 Apr Jan Rutqvist
24 Apr Hans Lindgren
05 Jun Rolf Kolmodin
07 Jul Börje Mattsson
25 Aug Johan Tynnerström
04 Sep Andreas Falkenmark
03 Okt Björn Ullman
30 Okt Mats Björsell
19 Nov Karl-Erik Offe
24 Nov Bengt Bäckström
20 Dec Per-Olof Mineur

50 år
21 Feb Svante Nygren
26 Feb Sten Mogard
06 Mar Camilla Rönbeck
08 Mar Lars Idmark
16 Mar Jonas Pettersson
23 Mar Marco Christensen
31 Mar Annelie Engström
08 Maj Mathias Rönbeck
11 Jun Alexander Alfvén
21 Jun Björn Sandström
11 Nov Sven Dalsryd
11 Dec Tom Serenander

Motioner till Årsmötet torsdag 26 mars 2015
skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari.
Sista manusdagen för Seglar-Vikingen nr 1, 2015

är fredag 13 februari.
Manus och bilder mailas till: vssred@gmail.com

Bidrag till hemsidan
www.vss.nu mailas till webmaster@vss.nu

Seglar-Vikingen
Ansvarig utgivare:
Bengt Janson, ordförande
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Tel 08-20 45 01
Redaktion:
vssred@gmail.com

Vikingarnas Segel Sällskap Kansli:
Box 10022
181 10 Lidingö
Tel kontorstid: 08-731 43 93
Tel & besökstid 1:a måndagen varje månad:
kl 19.00-21.00; Tel 08-662 57 69
kontakt@vss.nu

VSS hemsida: www.vss.nu

Ordförande:
Bengt Janson; Tel 08-20 45 01
Sekreterare:
Helga Rudhe; Tel 08-26 64 73
vss.sekreterare@swipnet.se
Kassör:
Per Jutemar; Tel 0706 12 11 81
Hamnkapten:
Jonas Ericson; Tel 0761 22 89 46

Ekholmen:
Tel 08-541 340 15

Postgiro:
50164-3

Material skickas till:
Sven Öberg
Tallidsvägen 4F
13137 nacka
Mobil 0705 72 24 99
Carl Jorns
Isabell Steger
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Ordförande har ordet

Jovisst är det mörkt trots att det 
är några dagar kvar till den 22 
dec – årets mörkaste dag. Då sker 
ju självaste vändningen och man 
kan faktiskt redan då få en första 
vårkänning i kolmörkret.
Det är ju vetskapen som skapar 
känslan. Jag tycker det är fint när 
tanken kan försätta en i olika käns-
lor. Till dess går vi i mörkret och ser 
till att våra båtar står stilla under 
sina täcken. Vi friskar upp oss med 
ett julbad så länge. VSS veteraner 
ordnar sitt årliga julbad och julbord 
alldeles inpå den mörkaste dagen 
så vi kan vaska av oss båtdammet 
från den gångna säsongen och stå 
rena och rustade för nytt seglingsår 
2015. Det borde väl ske på en 
lördag, lögardag som det är, men 
av praktiska skäl är det en onsdag. 
Som vanligt går diskussionens vå-
gor höga (i bassängen) med ämnen 
från filterkonstruktioner i avancerade 
spolplatteanläggningar till om vi skall 
ha ny fot till midsommarstången på 
Ekholmen. Ja där ser ni, visst känns 
det igen från snacket på Ljugarbän-
ken på Hundudden eller i bastun på 
Ekholmen. De flesta medlemmar 
har någon boll de hela tiden håller 
i luften och sedan plockas de ned 
en efter en när vi träffas. På så sätt 
svindlar bredden och djupet på våra 
samtalsämnen och många kloka 
och kul synpunkter ventileras.
En fråga vi ofta talat om, ganska 
länge nu dessutom, är spolplat-
teprojektet. Nu så här i kolmörkret 
känns det mycket skönt att kunna 
skriva att projektet är slutfört vad 
gäller våra mellanhavanden med 
myndigheterna. Projektet är i hamn, 
vi har fått våra bidrag, spolplattan är 
anlagd. Några kablar är väl kvar att 
koppla ihop, sedan skall vi lära oss 
hantera den. Den är ju resultatet av, 
vad man skulle kunna kalla, VSS 
miljöprojekt. Medvetandet vaknade 

ju på allvar när vi fick kontakt med 
docent Britta Eklund vid Institutio-
nen för teoretisk miljöforskning vid 
Stockholms Universitet. Hon var 
intresserad av och misstänkte att 
båtbottenfärger är värre miljöbovar 
än vad myndigheter och båtbransch 
anade. Hon ville göra fältstudier 
och frågade VSS om vi kunde 
tänka oss att ställa upp och hjälpa 
till samt dessutom vara testpiloter. 
Samtidigt tipsade hon om möjlig-
heten att erhålla statligt bidrag för 
miljöbefrämjande åtgärder från 
den så kallade Österjömiljarden. Vi 
beviljades 879 tusen kronor och av 
det satte vi av 400 till ITMs forsk-
ning. Slutligen skulle vi då redovisa 
åtgärder för resterande 479 tusen 
och också motfinansiera dessa med 
eget kapital eller eget (medlemmar-
nas) arbete. Tillsammans arbetade 
vi ihop 359 tusen under 2011 – 2014 
genom att vi bokförde alla våra mö-
ten och diskussioner vad gäller VSS 
miljöprojekt och genom 1.792 bok-
förda timmar så fick vi ekvationen 
att nästan gå ihop.  Som ni ser av 
detta så är det inget litet projekt vi 
rott i hamn. Det insåg vi också som 
tur var tidigt, och till min stora glädje 
kunde vi engagera VSS dåvarande 
vice ordförande Thomas Michélsen 
att projektleda detta. Vi har många 
gånger lyssnat till Thomas frustra-
tion över myndigheternas oklara 
direktiv. Det har helt enkelt varit 
en snårskog av bestämmelser och 
regler samtidigt som det varit många 
kockar kring myndighetens gryta. 
Receptet heter då tålamod och 
Thomas imponerande uthållighet 
vid dessa besked var påtaglig. Det 
är helt enkelt inte bra för en liten 
båtklubb att få olika besked bero-
ende på vem man frågar, och det är 
inte särskilt upplyftande för frivilliga 
funktionärer att kämpa som Don 
Quijote i vimlet av alla besked. Man 

tröttnar helt enkelt och har hellre sin 
tid till annat. Projektet startade som 
bekant 2011 och sedan dess har vi 
hållit på. Nu är det i hamn. Läns-
styrelsen var imponerad över vår 
omfattande redovisning och vi fram-
står lite som mönsteranläggning, det 
har vi hört från flera håll. Thomas 
Michélsen skall ha all ära för detta.
Så ytterligare en liten sak. I skrivan-
de stund ringde Bengt Pettersson 
från valberedningen och frågade 
om jag ville ställa upp som kandidat 
till ordförandeposten två år till. Jag 
sade att jag kunde tänka mig att 
kandidera – men betänk en sak.  
Jag börjar bli gammal nu och har 
varit ordförande länge och jag vet 
inte om det är så lämpligt med en 
silverfisk till ordförande. Det skall ni 
verkligen tänka över också innan det 
är dags för årsmöte och röstning. 
God Jul om vi inte ses innan dess.  
   
Bengt Janson
VSS

Mörkaste vinter



Från redaktionen

Jag vill börja med att tacka Carl 
Jorns och Isabell Steger för de 
sju år vi drivit redaktionen tillsam-
mans, i vått och torrt och vid hög 
sjögång har vi klistrat ihop det ma-
terial som våra övriga funktionärer 
har velat publicera i vår eminenta 
tidskrift. 
Vi tog tillsammans över en redaktion 
i kris, två nummer av seglarvikingen 
hade uteblivit och inga nya redak-
törer hade stigit fram för att ta över 
rodret efter den tidigare redaktionen, 
en redaktion som styrt skutan i 14 år! 
Många var kallade men få kände sig 
manade. Vi var bara tvungna att ta 
uppgiften om det skulle finnas någon 
framtid för vår tidskrift. Min högst 
personliga åsikt är att vi har gjort 
detta väl.
Som redaktör lever vi ett undanskymt 
liv och utför ett värv som till största 
del är signerat av andra. Vi jobbar 
hemifrån, sittande på vår kammare i 
skenet av en datorskärm, sena kväl-
lar och många telefonsamtal. Vi utför 
vårt jobb långt ifrån prisceremonier  
och utmärkelser. Väldigt få vet vilka 
vi är. Jag hoppas att Carl och Isa-
bells insats för klubben inte passerar 
obemärkt. Nästa gång ni ser dem, 

var med och tacka dem för den tid 
som varit.
Detta nummer är Carls och Isabells 
näst sista nummer. Efter årsmö-
tet består redaktionen enbart av 
mig, Sven Öberg. Detta är inga-
lunda slutet, det är början på något 
nytt. Det är nu aktuellt att försöka 
finna nya förmågor som kan delta 
i redaktionsarbetet, personer som 
kanske brinner för vår förening eller 
personer som bara har ett allmänt 
intresse för grafik och layout. Är det 
så att du har läst denna text ända 
hit? En text som vida överstiger den 
genomsnittliga kommentaren till ett 
youtubeklipp, i ord räknat, då är du 
redan kvalificerad att bli redaktör. Är 
du dessutom kunnig i bildbehandling, 
(ändra storlek på bilder), har ett gott 
sinnelag samt samarbetsförmåga, då 
är du på gränsen till överkvalificerad. 
Arbetet som ”redaktör” är enkelt. Har 
du datorvana så är det första hindret 
avverkat. Kan du dessutom arbeta 
i Word och MS Paint så är du näs-
tan i mål. Själv föredrar jag Adobe 
Invision, ett program för layout som 
redaktörer får tillgång till. Är det så 
att du är van att arbeta i något annat 
program så det inget negativt, bara 

det kan exportera till PDF. Arbetsupp-
gifterna är som sagt enkla, en gång 
i kvartalet så ringer vi t.ex. de övriga 
funktionärerna för att påminna dem 
att de måste skicka in den text de 
vill ha publicerad. När vi tror att allt 
material kommit in så klistrar vi ihop 
allt och skickar sedan iväg vår pdf 
till tryckeriet. Allt sker på gränsen till 
automagiskt. Det förekommer alltså 
inga sena möten, konferenser eller 
något wallraffande. Det finns inga 
krav att producera eget material. Kort 
och gott så utför vi våra arbetstim-
mar på vår kammare i skenet av en 
datorskärm.
Nu har jag berättat hur det är och 
vi kan övergå till hur det kan bli. Är 
du en person med driv och har god 
kompetens i ämnen som kan vara 
aktuella för vår tidskrift? Så finns inga 
hinder att ta vår tidskrift till en annan 
nivå. Som redaktör har du stor frihet 
att producera artiklar och göra re-
portage om så andan faller på, detta 
gäller alla medlemmar men det kan 
vara enklare som redaktör. Tveka 
inte, sök nu!

Sven Öberg
Redaktör

Så var vi bara en

Redaktionen för 7år sedan då det begav sig, frv Carl Jorns, Isabell Steger och Sven Öberg.

Material till S
eglarviking-

en skickas numera till: 

vssred@gmail.com
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Snart får juniorerna sitt förarintyg
Juniorerna

Snart får juniorerna sitt förarintyg.
Kursen har varit lärorik och våra tolvåringar har varit 
både frågvisa och pålästa.
Nästa gång kanske det är din tur!
Under tiden får du en tankenöt....

Anders Rude från Navigationsakademien undervisar juniorer nya ledare och för-
äldrar ute på Hundudden.

Babord - Styrbord? Rita ut hur du ska segla. (rätt svar sista sidan).

ANMÄL DIG I TID
Håll utkik på hemsidan. Snart kom-
mer de nya dag- och sommarlägren
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Annons



Ett axplock av sommarens bilder
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Det var varmt!

Fler bilder finns att skåda på 
www.vss.nu

Midsommar av Karin Svärd

Seglarläger



Ett axplock av sommarens bilder
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Paketseglingen

GILL Cup
Steady as she..... he goes!

Inbjudnings seglingen

Coolt!

Mycket mer bilder på www.vss.nu !!

Många fina bidrag från 
bland annat Svante 
Tegbäck, Rolf Kolmo-
din, Karin Svärd, Ken-
neth Höglund, Jessica 
Ölvestad med flera har 
bidragit till vårat bildar-
kiv på vår hemsida.
Tack allesammans!



Rätt svar på tankenöten
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Årsprogram 2015 

 
Januari 16  söndag  Kaffe framför brasan, arrangör DSV  

 
Februari 9  

13 
14 

måndag  
fredag 
lördag 

Sista dag för motioner till Årsmötet  
Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 1 
DSVs årsmöte 

 
Mars 8  

26 
söndag  
torsdag 

Bockgården städas, samling kl 10.00  
Årsmöte 

 

SM Marin -  Kapell, Utombordarservice och Doyle Segel! 
 
Vi Nytillverkar, reparerar och renoverar båtkapell. Säljer Doyle Segel i Stockholm och 
utför mobil utombordarservice av fabrikat: Suzuki, Mercury/Mariner, Honda, 
Evinrude/Johnson eller Yamaha! 
 
Förmånliga höst och vinterpriser på Kapell & Segel! Välkommen att höra av dig! 

SM Marin 
Åkervägen 9 (gaveln) 
137 41 Västerhaninge 
073 241 45 77  
076 610 16 94  
info@sm-marin.se 

 SM Marin 
 Åkervägen 9 (gaveln) 
 137 41 Västerhaninge 
 073 241 45 77  
 076 610 16 94  
 info@sm-marin.se 


