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SPALT
ORDFÖRANDE
Nytt år och nya möjligheter! När ljuset äntligen hittat 
tillbaka på Lilla Gåsholmen är vi är mitt uppe i planeringen 
för kommande verksamhetsår. 
 
Fjolårssäsongen avslutades med ett mycket uppskattat 
jubileum där vi firade SFS 90-åriga historia. De är sällan vi 
samlar medlemmar från olika generationer, från aktiva och 
tidigare engagerade medlemmar i samma forum. Något 
vi saknat i flera år och en viktig social aktivitet att bygga 
vidare på.

2018 fortsätter i högt tempo med segling och 
utbildning på alla nivåer. Ett fördjupat samarbete bland 
Bohusklubbarna ska skapa bättre möjligheter för träning 
och utbildning i regionen. 
 
Det är alltid en avvägning om hur mycket och vilka projekt 
vi ska genomföra, med allas härliga engagemang är jag 
övertygad om att vi hittat aktiviteter för alla nivåer. 
 
En ny efterlängtad väderstation är på gång att installeras, 
något som många väntat på. Jag hoppas den ska vara 
online och kunna nås via hemsidan frampå vårkanten.

Avslutningsvis vill jag påminna om att betala er 
medlemsavgift för 2018. Du kan Swisha den på ett enkelt 
sätt. Mer info längst bak i tidningen. 
 

Peter Johansson
Ordförande, SFS



Viktiga datum för 2018. Vidare infor-
mation på hemsida, e-post, SMS och 
Facebook. 

Mars
23-24 Tränare Grön, Bohuskretsen 
30 Arbetsdag 
- Fysträning/klubbkvällar tisdagar 
 
April
1 Påskdagsracet 
15 Arbetsdag 
21-22 Tränare blå, Bohuskretsen 
28 Clinic RS-Feva/C55
 
Maj
1 Prova på dag 
1 Kick-off träningsgrupper 
4 Juniorträff Tumlaren
6 Start söndagsträning
8 Start jolleträning tisdag 
10 Start jolleträning torsdag 
9-13 Rankingsegling  2.4 mR 
18-20 Allsvenskan 1 Malmö
-Träning och seglarskola hela månaden
 
Juni
1-3 Allsvenskan 2 Ekerö 
9-10 Clinic 2-krona, Bohuskretsen 
24 Utbildningsdag instruktörer
25 Start sommarseglarskola
27 Poängsegling 1 
30 Sotepokalen, Liros-Cup
-Träning och seglarskola hela månaden
 
Juli 
-Sommarseglarskola hela månaden
1 Clinic optimist/tränarträff 
4 Poängsegling 2
11 Sailweek Poängsegling 3
11 Sailweek, Grötö-Cup
12 Sailweek, Restaurangkampen

13 Sailweek, Strand till Strand 
14 Sailweek, J/70-Cup 
14 Sotenkanalens Dag 
18 Poängsegling 4 
25 Poängsegling 5 
-Träning hela månaden 
 
Augusti
1 Avslutning poängsegling  
3 Avslutning sommarseglarskola
12 Lilla Tjörn Runt - klubbresa 
14  Omstart träning och seglarskola 
24-26 Allsvenskan 3 Örnsköldsvik
-Träning och seglarskola hela månaden
 
September
7-9 Allsvenskan 4 Gottskär 
16 Söö Race - klubbmästerskap
-Träning och seglarskola hela månaden

Oktober
6 Hummerracet
14 Arbetsdag 
-Träning och seglarskola 
 
November, December
26 dec Annandagsracet 
-Utbildning och klubbkvällar

SUMMERINGAKTIVITETER 
MER INFO PÅ SFSS.SE



SFS 90 ÅR 
EN HISTORISK RESA 
FRÅN 1927 - 2017

I samband med årsmötet 
var det fullt hus när en pigg 

90-åring firades med stor fest 
på Lilla Gåsholmen. Mingel 
varvades med historiska 
återblickar signerat Conny 
Stensson tillsammans med god 
mat och prisutdelningar. 

På 1920-talet började intresset för 
organiserad kappsegling breda 
ut sig på västkusten. 1927 tog en 
grupp entusiaster i Hunnebostrand 
initiativet att bilda SFS. 

Verksamheten kan indelas i några 
huvudepoker, Kosterepoken 1927-
1946, J 14-epoken 1949-1953, 
J 10-epoken 1978-1986 och Jolle-
epoken 1963 fram till idag.
J 14-jullarna deltog flitigt i regattor 
längs västkusten men klassen fick 
begränsad spridning vilket ledde 
till att aktiviteten dog ut i mitten på 

50-talet och föreningen låg vilande 
till i början av 60-talet då Jolle-
epoken inleddes.  
 
På 80-talet blev J 10-jullarna mycket 
populära på SFS-kvällskappseglingar. 
Samtidigt flyttade verksamheten 
från en sjöbod på S:t Göransö till 
anläggningen på Lilla Gåsholmen. 
Klubbhuset byggdes 1984 men 
brann olyckligt ner just som det stod 
klart och fick byggas upp på nytt. 
 
Juniorverksamheten växte och 
många duktiga kappseglare 
fostrades samtidigt som stora 
arrangemang avlöste varandra. 
Bland annat anordnades ett 
världsmästerskap i Moth-jolle. 
 
Historien i sin helhet hoppas vi 
kunna dokumentera med er hjälp  
framöver.



”Lennart Leisborn har ett mångårigt 
stort engagemang i styrelse, 
ungdomsverksamhet och seglarskola. 
Med ett stort hjärta och en lättsam 
attityd har han alltid varit en förebild 
för sällskapets medlemmar.
Med sin kunskap och drivkraft har han i 
många år också skött om båtar, motorer 
och material på ett föredömligt sätt.”
 
Med den motiveringen röstades Lennart 
Leisborn in som hedersmedlem på SFS-
årsmöte.

Tack Lennart för allt du gjort för SFS 
genom åren!
 

Mötet valde Peter Johansson 
till ordförande för kommande 
verksamhetsår, ny sekreterare blev 
Stina Behrman och Joachim Sandberg, 
ledamot. 
 
Övriga utmärkelser: 
Årets SFS:are 
Bengt Carlsson, på omslagsbild 
Årets prestation:
Team-SFS, Allsvenskan Gottskär 
Klubbmästare junior
Saga Fektenberg 
Klubbmästare jolle
Joachim Sandberg & Carina Andersson

NY HEDERSMEDLEM 
SUMMERING AV ÅRSMÖTET



BOHUSKRETSEN
FÖRDJUPAD SAMVERKAN
Genom ett samarbete mellan klubbarna i norra Bohuslän 
och Västkustens Seglarförbund planeras under 2018 
gemensamma aktiviteter med stöd av Karin Knigge, 
klubbkonsulent.

Under ett antal år har klubbarna i Bohuskresten 
tillsammans arrangerat läger och tävlingar för att stärka, 
bredda och höja kvalitén på seglare. I fjol togs ett 
första steg att även samordna utbildning och träning 
tillsammans med VKSF:s klubbkonsulent och Martina 
Söderbom, Västra Götalands Idrottsförbund.

Målet blir att utbilda fler tränare på grön och blå nivå, 
samordna träning och tävling med olika fokusområden 
beroende på vilken klubb som står för träningen.

Målgrupper är barn, ungdomar och vuxna som seglar 
optimist, RS-Feva och 2-krona.

 TRÄNING & UTBILDNING ÅRET RUNT
2018 VILL VI BLI FLER SEGLARE OCH LEDARE I REGIONEN



 TRÄNING & UTBILDNING ÅRET RUNT
2018 VILL VI BLI FLER SEGLARE OCH LEDARE I REGIONEN

Träning för Optimist, RS-Feva, 2-krona och Laser startar med 
Kick-off den 1:e maj tillsammans med Prova-på dagen. Vi seglar så 
länge vädret tillåter på hösten.   
Medlemskap och träningsavgift ska tecknas för att ingå i SFS 
träningsverksamhet.

Träningsavgift junior: 500 kr/termin eller 1000 kr/helår
Träningsavgift vuxna: 500 kr/termin eller 1000 kr/helår + 
Båthyra 500 kr/år (gäller vuxna utan egen båt) 

Träningsdagar 
Tisdag - Optimist/junior  
Tordag - Feva/2-krona/Laser 
Söndag - Öppen träning
 

Bohusträffar
24-25 mars Tränare grön teori, BJK
21-22 april Tränare blå teori, SFS
28 april RS-Feva /C55, BJK 
9-10 juni  2-krona /SSSS
1 juli Optimist/tränarpraktik, SFS

UPPSTART TRÄNING

KARIN KNIGGE



SFS kommer genom ett samarbete 
med AB Gullringsbo Egendomar 

de kommande två säsongerna 
ha tillgång till en J/70 med bas 
i Hunnebostrand. Förutom det 
Allsvenska projektet är det tänkt 
att båten skall användas för träning 
och tävling på lokal, regional 
och nationell nivå för klubbens 
medlemmar.

Genom samarbetet hoppas vi nu ta 
nästa steg för att utveckla, bredda och 
förstärka laget och klubben. Med egen 
båt kan vi öka träningsdosen för det 
Allsvenska laget, möjliggöra träning och 
tävling för klubbens övriga medlemmar. 
Vi får också en plattform för att visa 
upp vår verksamhet och segling för en 
bredare publik.

En J/70-sektion har bildats med Joachim 

Sandberg som ordförande, tillika 
båtfogde. 

Ett flertal medlemmar har donerat medel 
till att köpa extra segel för träning, utöver 
det tävlingsställ som levereras med 
båten. 

Inför säsongen har en grupp medlemmar 
under ledning av Klaes Mattsson 
som vill tävla med J/70:n även utanför 
Allsvenskan startat med teoretisk 
utbildning. Gruppens fokus är båtfart och 
kunskapsöverföring för regionala och 
nationella fleetrace-regattor. 

Sotefjordens Segelsällskap skulle vilja 
framföra ett stort tack för Gullringsbo 
Egendomars engagemang, sponsring 
och goda samarbete för att få en J/70 till 
klubben.

SFS SATSAR PÅ J/70 
BÄTTRE TRÄNINGSMÖJLIGHETER

FULLT FOKUS PÅ FART



SFS SATSAR PÅ J/70 
BÄTTRE TRÄNINGSMÖJLIGHETER



“Att lära sig segla är för många en stor 
upplevelse, oavsett ålder. Att själv kunna 
manövrera en båt, ett tävlingsredskap ute 
på havet eller på en sjö med endast vind och 
vågor som drivkraft, är en fantastisk känsla! “

Låt SFS hjälpa dig förverkliga denna dröm. 
Klubben har med stor framgång arrangerat 
seglarskola flera decennier och vet vad du 
som elev vill ha. 

Välkommen till SFS Seglarskola! 
 
 

SEGLARSKOLA 
FÖR ALLA
SFS 
HUNNEBO

VÄLJ 
DIN KURS 
HOS OSS
SFS erbjuder seglarskola för 
barn, ungdomar och vuxna 
hela säsongen med jollar och 
kölbåtar.
Seglarskolan är certifierad 
av Svenska Seglarförbundet, 
vilket garanterar hög kvalité 
och utbildade instruktörer. 

Optimist Den perfekta båten 
för de yngsta att lära sig segla 
med. Kurser i flera steg, från 
nybörjare till kappsegling. SFS 
har 18 optimistjollar för barn 
och ungdomar

2-krona/RS-Feva Båtar 
anpassade för ungdomar som 
växt ur optimisten eller som 
vill lära sig segla när man är 
lite äldre. 
2-kronan ger en god balans 
mellan spännande segling, 
enkelhet, säkerhet och 
hållbarhet. Fevan är lite 
sportigare, blötare och seglas 
med gennaker.

606  Kölbåt, sex meter lång 
för äldre ungdomar och 
vuxna. Allt från grundläggande 
båthantering till navigation och 
trim av båt



SEGLING FÖR ALLA
BOKA DIN PLATS
SFS erbjuder seglarkurser i Optimist, 2-krona, RS-Feva och 606 (kölbåt)
Kurserna är uppdelade i tre olika steg, nybörjare, fortsättare och 
kappsegling. Veckokurser genomförs vecka 26-31, måndag till fredag. Totalt 
30 timmars kurstid.
Vår och höst genomförs seglarskolan under vardagkvällar och helger.

Utbildningsgaranti: Vid mycket dåligt väder under en kursvecka och 
utbildningstiden på vattnet inte räcker till, försöker klubben i mån av plats 
under resterande kurser ordna en alternativ vecka/dagar.
 
Våra kurser är populära och blir fort fulltecknade, boka din plats idag!

Vidare information om tider, priser, anmälan mm. se vår hemsida: 
www.sfss.se eller ring kansliet på telefon: 070-8203971



Påskdagsracet 
Årets första race för alla generationer 
och nivåer. Våt/torrdräkt krävs! 
 
Datum: 1 april
Format:  Lagsegling 
Båtklass: 2-krona
 
Träning och Ranking 2.4mR
2.4 mR kommer åter till Hunnebostrand 
för en helhelg med träning och 
rankingsegling 

Datum: 9 maj - 13 maj
Format: Bankappsegling
Båtklass: 2.4mR 
Anmälan via:  
www.swe24metre.com

Sotepokalen 
Sotepokalen är klubbens sanktionerade 
jolleregatta med tävlande från regionen. 

Tävlingen arrangeras 2018 för ett antal 
klasser som ingår i Liros Cup och övriga 
inbjudna. 

Datum: 30 juni
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist 
C, Zoom-8, RS-Feva, RS-Tera, E-jolle, 
Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, 
2-Krona, RS-Aero

Poängsegling
Poängseglingarna arrangeras av 
ungdomssektionen under sex veckor. 
Den är öppen för alla seglare, oavsett 
förkunskap. 

Datum: 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 
juli, 1 augusti 
Format: Bankappsegling
Båtklass: Jolle/606

TÄVLINGSPROGRAM
HUNNEBOSTRAND



Grötö-Cup 
Medlemsregatta med 606, 2-krona och 
ev. J/70. Varje lag består av tre seglare 
varav en van och regelkunnig rorsman. 

Datum: 11 juli
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: Jolle/Kölbåt 
 
Söö-Race 
Klubbmästerskap för klubbens 
jolleseglare. 

Datum: 16 september
Format: Distanssegling
Båtklass: Optimist, RS-Feva, 2-krona, 
Laser

Hummerracet
Lagsegling i varierande format.  
Kampen om havets svarta guld seglas 
i oktober. Avslutas med aftersail och 
middag i klubbhuset.

Datum: 6 oktober
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: 606, 2-krona 

Annandagsracet 
Årets sista och kanske trevligaste regatta 
med obligatorisk julstämning och 
tomteluva under segling.

Datum:  26 december 
Format:  Varierande
Båtklass: 2-krona, Laser m.fl.

FUNKTIONÄRER BEHÖVS! 
Tävlingar är viktiga för klubbens utveckling.
De ger också ett ekonomiskt stöd till övrig 
verksamhet samt erfarenhet.
Det finns uppgifter till alla, oavsett 
förkunskap!
Vi behöver ständigt bli fler! 
Anmäl dig på funktionar@sfss.se



TEAM-SFS VANN ALLSVENSKA FINALEN  
Team-SFS seglade hem sista deltävlingen i Allsvenskan 2017 efter en 

historiskt bra serie med vinst i nio av tolv race. Laget var obesegrat under 
de två första tävlingsdagarna efter sju raka vinster, något som aldrig hänt i 
Allsvenskan, och seglade överlägset hem finalen i Gottskär. 

Säsongen som helhet var både upp och ner vilket till slut räckte till en fin sjundeplats 
i tabellen med placeringarna 12-4-18-1 i de fyra deltävlingarna, klubbens bästa 
placering hittills. 

SFS är kvalificerade för fortsatt tävlande och satsar vidare med ett förhoppningsvis 
ännu starkare och mer vältränat lag.

Nyheter inför 2018
Svenska Seglarförbundet hoppas att fler kvinnor och ungdomar ska upptäcka 
tjusningen med Allsvenskan. Därför kommer det krävas en av vardera kön ombord i 
samtliga kappseglingar och en ungdom i minst fem kappseglingar. 
Bland de nya klubbarna är Stenungssunds Segelsällskap kvalificerade, vilket stärker 
fleetet i Västsverige och skapar ett riktigt bohusderby. 
Kommunikationen till supporters kommer stärkas med plattformen Solid Sport, där 
Svensk Segling kommer att ha sin egen webb-TV-kanal för att följa tävlingarna live och 
i efterhand.
 
Projektgruppen Allsvenskan

HISTORISK SEGER I GOTTSKÄR  



TEAM-SFS VANN ALLSVENSKA FINALEN  
 
Sluttabell Allsvenskan 2017  
1 Kungliga Svenska Segelsällskapet 10p
2 Cape Crow YC 17p
3 Hjuviks Båtklubb 22p
4  Malmö Segelsällskap  28p
5 Örnsköldsviks Segelsällskap 29p 
6 SS Kaparen 31p
7 Sotefjordens Segelsällskap 35p
8 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb 38p 
9 Ekoln SK 39p 
10 Lommabuktens SK 42p 
11 Halmstads Segelsällskap 43p 
12 Oxelösunds Segelsällskap 44p 
13 Rörviks Segelsällskap 47p
14 JKV Västerås 49p
15 Strängnäs Segelsällskap 49p
16 Göteborgs Kungliga Segelsällskap 49p
17 Wikens Båtselskap 52p
18 Långedrags Segelsällskap 60p 
 
Allsvenska delseglingar 2018
18–20 maj Malmö 
1-3 juni Ekerö 
24–26 augusti Örnsköldsvik
7-9 september Gottskär



Under vinterhalvåret läggs stora delar av klubbens huvudaktivitet – 
segling, naturligt och bokstavligt på is. För att hålla liv i kontinuiteten 

och ge alla seglare möjligheten att träffas åtminstone en gång i veckan har vi 
denna vinter anordnat fysträningar i klubbhuset. 

Seglare i alla åldrar har under vinterns tisdagar samlats för att tillsammans stärka 
kroppen och på så vis förberett sig inför en förhoppningsvis skadefri seglingssäsong.
Under tisdagarna har vi förutom att ägna oss åt den fysiska träningen även pratat om 
vikten av att stärka kroppen för att förhindra skador. Samtidigt har deltagarna fått 
kunskap om vilka muskler som belastas mest av segling, vilka som är de vanligaste 
skadorna och vilka övningar som är bra att lägga lite extra energi på för att förebygga 
just dessa skador.

Första tillfället gjordes ett fystest anpassat för seglare. Därefter hade vi olika fokus 
under varje tisdag med målet att jobba på våra svagare punkter, för att på så vis 
kunna prestera ett bättre resultat på samma test till våren, innan vi återigen kan bege 
oss ut på vattnet.

Tisdagskvällarna har varit mycket uppskattade bland de deltagande medlemmarna. 
Instruktörerna hoppas självklart att detta blir en återkommande vinteraktivitet 
samtidigt som vi uppmanar alla att fortsätta träna på egen hand under resten av året.

Emily Cui 
Ordförande Ungdomssektionen

BYGGPROJEKT FYSIK
HÅLLBARA SEGLARE 



 

Den 15:e december öppnades portarna till SFS pepparkaksfabrik och de plikttrogna 
nissarna började genast kavla, karva och stansa fram julens finaste pepparkakor 
formade till allt ifrån de traditionella hjärtana och stjärnorna till segelbåtar och 
klubbflaggor. Doften av nygräddade pepparkakor 
spred sig snabbt över Lilla Gåsholmen och 
nissarna var mycket glada över att slippa de hårt 
gräddade kolbitarna i år. Övning ger färdighet!
 
Samtidigt som de nygräddade pepparkakorna 
fick svalna rördes det kristyr och smältes socker. 
Därefter startade sockerfesten då pepparkakorna 
pyntades i fina mönster och färger samtidigt som 
ingenjörerna byggde ihop både en optimist och 
SFS klubbhus i 3D. 
 
Den påföljande tiden av väntan på att verken 
skulle stelna fördrevs med lek, dans och bullfika. 
Lagom till stängning av pepparkaksverkstaden 
kontrollerades pepparkakorna med ett mycket 
noggrant och grundligt smak- och kvalitetstest. 
Den hårda kontrollen släpper inte ut många 
pepparkakor genom porten!

JUNIORTRADITION

 SFS/JUNIORBLOGG



Tillsammans utvecklar vi medlemmar föreningen med hjälp av ideella 
krafter och sponsorer. En stor båtpark och fin anläggning kräver ständigt 

underhåll, stödet från er alla är avgörande. 
 
Att hitta sponsorer är en utmaning och här behöver vi hjälp så att inte arbetet blir så 
stort för en eller några få personer. Alla har många kontakter och det ska vi vårda.

Fråga kontakter ni tror på och uppdatera oss via reklamplats@sfss.se Meddela även 
vid nej så att inte flera kontaktar samma företag/person.  
Påminn om att man kan boka våra lokaler för konferens, halvdag eller heldag. Vi kan 
även erbjuda kickoff eller höstavslutning på klubben.  

Uppdaterat reklamplatsavtal, aktuella priser och info om bokning finns på hemsidan 
under sektionen “Klubben”.

Med stöd av Sotenäs kommun fortsätter handikappanpassningen av anläggnin-
gen. Under vintern har en ny dörr och ramp installerats via ingången i söderläge. 
Målsättningen är att fortsätta med arbetet att tillgänglighetsanpassa SFS inomhus 
framöver.

Den traditionella arbetsdagen på långfredagen sparkar igång 
säsongen utomhus. Ett utmärkt sätt att träffa alla seglarvän-
ner efter vinterns dvala för att umgås och sköta vår klubb!

Välkomna!

STORA & SMÅ 
BYGGER EN STARK KLUBB

ALLAS BIDRAG RÄKNAS 

 
ARBETSDAGAR 
-30 Mars
-15 April 
-14 Oktober 



BLI EN DEL AV SFS SPONSOR-TEAM
VILL DU SYNAS MED OSS? 

ONSDAG: Grötö-Cup & Poängsegling 
TORSDAG:  Restaurangkampen 
FREDAG:  Strand till Strand
LÖRDAG: J/70 Träningscup 
   Sotenkanalens Dag

SFS SAILWEEK 11-14/7



Medlemsavgifterna enligt nedan, glöm inte 
uppdatera era kontaktuppgifter till kansliet i 
samband med inbetalning. Viktigt att ange rätt 
e-post och mobilnummer.  
 
 

Medlemsavgift
Medlemsavgift för enskild medlem är 200:-/år och 
familj 350:-/år.  
Betalas till Bankgiro: 457-6146 eller via Swish till 
nummer: 123 611 0183
 
Ny medlem/Förnyat medlemskap
Ange namn på inbetalningskort/internetbetalning/
Swish. Skicka in övriga medlemsuppgifter (namn, 
adress, telefon, e-post och personnummer tio 
siffror) till kansliet via post, e-post eller hemsida. 

MEDLEMSKAP
INFORMATION

www.sfss.se

facebook.com/sotefjordens.ss/

@sotefjordenssegelsallskap

Telefon kansli, 070 820 39 71

E-post, sotefjordens.ss@telia.com

Sotefjordens Segelsällskap,  45661 
Hunnebostrand, SE

ww

fb

ig

Kontakta oss

Swisha din medlemsavgift
123 611 0183


