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Hej alla SFS:are                           
Nu är det snart augusti och sista 

veckan på sommarseglarskolan. 
Det har varit en kall sommar som vi inte 
kommer att minnas för varma kvällar 
och bad. Våra duktiga instruktörer har 
haft ett stort gäng med elever som de 
lärt konsten att segla.
Märta , Olivia och Peter var ledare för vår-
seglarskola  med optimister på tisdagar och 
Feva /2-Krona  på onsdagar. Tillsammans 
är det ett 15-tal barn-ungdomar som seglar.

Vi har även full snurr på skolsegling med 
klasser från hela Sotenäs. Olivia och Märta 
håller i den med stöd från bl.a. styrelse-
medlemmar. Det har inte varit helt enkelt 
att arrangera då vår flytbrygga bröts sönder 
under stormen den 28 november och vi fick 
först i början av juni en ny på plats.
Det är mycket glädjande att ungdomsseglin-
gen växer det visar att satsningen på Fevor 
som vi fick sponsorbidrag till var helt rätt. 
Tack för den hjälpen!!!

Att skaffa ny flytbrygga är ju inte bara att 
köpa över disk. Den kostar långt över vad 
SFS har medel att sätta in och priset varierar 
på utförande. Vi har köpt en finsk brygga 
med flytelement som är rörpontoner och 
med trädäck. Den kommer att passa vår 
verksamhet bra. 
Finansiering får ske genom lån, tyvärr. Vi 
hade hoppats på bidrag från Thordenstif-
telsen men nix de ger inte bidrag till båt-
klubbar? En konstig inställning, att man dis-
kriminerar vissa idrotter. Är det fler än de 

som har vattenidrott? Vadå, har inte Thor-
denstiftelsen sin grund i varv och sjöfart, 
undrade Ulrika.

Nu är läget som de är och vi får hoppas 
att kunna förlänga några sponsoravtal som 
kan bidraga till att minska upplåningen och 
kapitalkostnaden. Ekonomin gör också att 
ni denna gång får en svartvit Fjordvinden. 
Hoppas ni har förståelse för detta.
Välkommen ner till klubben, ta en fika och 
bara njut i solen, delta i verksamheten eller 
både och.
Denna tidning och vår hemsida kommer 
inte till utan ett stort engagemang från Peter 
Johansson. Tack Peter!

Conny Stensson
Ordförande

~ Ordförande har ordet
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April
-Arbetsdagar varje tisdag samt lördagar
6 Arbetsdag
14 Arbetsdag
21 Arbetsdag
20-22 Träningsläget Feva
Maj
1 Prova på dag/Öppet hus i klubben
9 Start Skolsegling
9 Start Fevaträning
15 Start Optimistträning
-Feva och optimistträning 2 dag/vecka
Juni
25 Sommarseglarskolan startar
27 Poängsegling startar
30 Sotepokalen Liros Cup
-Feva och optimistträning 2 dag/vecka
Juli 
-Sommarseglarskola vardagar hela juli månad
4 Poängsegling 
11 Poängsegling
18 Poängsegling
25 Poängsegling
Augusti
1 Avslutning Poängsegling
3 Avslutning Sommarseglarskolan
14 Höstträning startar
-Feva och optimistträning 2 dag/vecka
September
1-2 Höstläger jollar
8-9 Söö & Grötö Race, klubbsegling jollar
29 Hummer-Racet Matchrace 606 & 2-Krona
-Feva och optimistträning 2 dag/vecka
Oktober, November, December
-Utbildning och temakvällar för ungdomar och vuxna

För mer information och anmälan till aktiviteter se hemsidan eller ring kansliet

 ~Aktivitetsplan

Aktivitetsplan verksamhetsåret 2012                    

       Sotepokalen 2012 
Datum: 30 Juni
Se separat artikel på 
sidan 11

    Hummer-Racet 29 Sep   
Matchrace-Cup
För alla åldrar och 
nivåer. Lottning av 
lag, en nybörjare 
och en lite mer vana 
seglare i varje lag
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 ~ Ungdomssektionen

Ungdomssektionen om säsongen

Äntligen är säsongen igång på all-
var igen. Under våren har vi seglat  

Optimister, 2-kronor, 606:or och Fevor 
tillsammans med ungdomarna i kom-
munen.

Vi har valt att dela upp grupperna för att 
kunna bedriva så effektiv träning som 
möjligt. Tisdagskvällar är det optimist som 
gäller för de yngre och lite mindre erfarna. 
Onsdagskvällar fortsätter vi med fokus på 
Fevaträning men också  2-krona och 606 
används under kvällarna.

Skolseglingarna väcker intresse hos nya un-
gdomar som sedan hoppat in i någon av 
träningsgrupperna som växt successivt un-
der våren. Mycket glädjande!

Tränare under våren har varit Peter Leis-
born, Olivia Gerrbo samt Märta Heden-
quist.
Poängsegling blir det även i år och som van-
ligt kör vi under sex veckor i anslutning till 
sommarseglarskolan. Vi hoppas även att 
fler ungdomar från vårens träningar känner 
sig mogna att delta under 2012.

Dessa seglingar är öppna för alla, fram-
förallt er som är nyfikna på kappsegling och 
vill se hur det fungerar. Datum hittar ni ak-
tivitetsplanen på sidan två.

Ungdomssektionen
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 ~ Seglarskola

SFS erbjuder seglarskola för barn, ungdo-
mar och vuxna hela säsongen med jollar 
och kölbåtar.
Vår seglarskola certifierad av Svenska 
Seglarförbundet, vilket garanterar hög kvali-
té och utbildade instruktörer.

Utbildningsgaranti: Vid mycket dåligt 
väder under en kursvecka och utbildning-
stiden på vattnet inte räcker till, försöker 
klubben i mån av plats under resterande 
kurser erbjuda våra elever en alternativ vec-
ka/dagar.

Kursupplägg: SFS erbjuder under som-
marn veckokurser i Optimist, 2-krona, RS-
Feva och 606 (kölbåt). 
Kurserna är uppdelade i tre olika steg, 
Nybörjare, Fortsättning och Kappsegling. 
Dessa genomförs vecka 26-31, måndag till 
fredag. Totalt 30 timmars kurstid.
Vår och höst genomförs seglarskolan under 
vardagkvällar och helger. 

För mer information om tider, priser, an-
mälan mm. besök vår hemsida: 
www.sfss.se eller ring kansliet på telefon: 
0523-50443 
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Med erfarenheten från 2010-års seg-
ling såg vi till att i tidigt skede 

boka in vår Sotepokal i Liros cup, för att 
inte krocka med andra deltävlingar. Det 
som tidigare varit en segling som gått i 
slutet av maj eller början av juni ham-
nade nu mitt i sommaren, lördagen den 
2 juli. Detta visade sig vara ett lyckokast 
och tillströmningen blev mycket god.

Sotepokalen är en grön kappsegling i 
seglarförbundets mått mätt vilket innebär 
att även de som inte har så stor erfarenhet 
av kappsegling uppmuntras att delta.

Det seglades i 5 klasser; Tvåkrona, Optimist 
A, Optimist B, Optimist C samt RS
Feva. Värdklubben representerad i alla 
klasserna! 

~ Sotepokalen

Sotepokalen bjöd på strålande sommarunderhållning
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 ~ Sotepokalen

- Nytt datum gav större uppslutning

2-Krona	  
Plac  Rorsman   Klubb  Total
1st  Embla Köhlin  ASS  8
2nd  Maja Levin  SFSS  12
3rd  Gustav Ambjör  ASS  12
4th  Ture Strömberg  ASS  18 
Optimist	A
Plac  Rorsman   Klubb  Total
1st  Carl Erenstedt  HJBK  8
2nd  Erik Landmark  RÖSS  12
3rd  William Karlsson  LDSS  15
4th  Albin Wanicke  SFSS  20
5th  Carl-Johan Eklund  SSWL  27
6th  Pontus Karlsson  VÄSS  29
7th  Sebastian Zamola  RÖSS  32
8th  Kajsa Johansson  KKKK 37
Optimist	B
Plac Rorsman   Klubb  Total
1st Annie Abrahamsson  HJBK  5
2nd  Olle Aronsson  LESS  14
3rd  Karolina Landmark  RÖSS  16
4th  Felix Warnicke  SFSS  17
5th  Elvira Karlsson  LDSS  25 
Optimist	C
Plac Rorsman   Klubb  Total
1st  Edvin Johansson  SFSS  5
RS-Feva
Plac Rorsman   Klubb  Total
1st  Magnus Heimersson  LSSG  5
2nd  Petrus Sörqvist  BJK  15
3rd  Johannis Sörqvist  BJK  18
4th  Olivia Gerrbo  SFSS  20
5th  Filip Asp   SFSS  25
6th  Linus Blixt  LSSG  28
7th  Aron Hugoson  BJK  29

I klassen 2-krona vann rorsman Embla 
Köhlin från Alingsås SS.  I Optimistklassen 
deltog totalt 14 båtar uppdelade i tre ålders-
grupper.  Segrare i respektive klass blev Carl 
Erenstedt, Hjuvik BK (A), Annie Abraha-
msson, Hjuvik BK (B) och Edvin Johans-
son, Sotefjordens SS (C).  I grupp B blev det 
riktigt spännande bakom suveräna Annie 
Abrahamsson som spikade sina seglingar. 
Tillslut skiljde det bara tre  poäng  mellan 
plats två och fyra.

Fevaklassen bjöd också på dramatik bakom 
solklara vinnarduon Heimersson från  Ly-
sekils Segelsällskap Gullmar. Två besättnin-
gar från BJK i Grebbestad slogs om andra-
platsen där rorsman Petrus Sörqvist tillslut 
stod som segare i denma duell.

Tävlingsledare Conny Stensson var mycket 
nöjd med tävlingen och alla funktionärer ser 
fram emot nästa år!
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~ Materialsektionen

Stora investeringar för framtiden börjar ta form          

Segling är en sport som kräver myck-
et material och underhåll. För tre år 

sedan fattade styrelsen beslut om en 
tillbyggnad av klubbhuset, främst för 
att få en riktig verkstad som gör oss 
oberoende av väder och säsong. Sam-
hällsutvecklingen ger mindre tid över 
till fritid vilket kräver bättre planering 
och framförhållning. Vi kan med den 
nya verkstaden nu göra jobb med båtar 
och material under hela året.

Under de senaste två åren har medlemmar-
na jobbat intensivt för att färdigställa till-
byggnaden som byggts i två våningar, med 
ett  stort härligt rum ovanpå nya verkstaden. 

Denna del kommer inredas efter behov när 
det finns tid. När de nya lokalerna nu står 
klara kan vi ta in en 606:a genom porten 
med hjälp av en smart konstruktion där vi 
hänger  fyra hjul på båtvaggan och enkelt 
rullar in båten.

Verkstad
Verkstaden är nu färdigmålad i klubbens 
färger och inredd med de viktigaste delarna. 
Ett separat förråd blev resultatet  av hörnan 
mot befintlig bastu.
Med hjälp av generösa klubbmedlemmar 
har vi utan kostnad fått en mycket välbe-
hövlig  arbetsbänk längs hela västsidan och 
ett verktygsskåp vid sidan av förvaringshyl-
lor på sydväggen.

Omklädningsrum
När stommen restes till den nya delen av 
klubbhuset förberedde snickarna med en 
mellanvägg mot verkstaden för ett större 
omklädningsrum med egen ingång utifrån 
mot öster. Under vintern revs den gamla-

Forts. på nästa sida
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 ~ Materialsektionen

-Planerade och oplanerade           

-väggen och övriga färdigställdes. I 
skrivande   stund pågår arbete med att fär-
digställa golv och våtrumsmatta i hela rum-
met vilket innebär att även den gamla delen 
får sig en välbehövlig renovering.
SFS får nu ett omklädningsrum som är di-
mensionerat för verksamheten.

RIB-båtar
Då klubbens verksamhet under senare år 
blivit mer och mer inriktad på jolleverksam-
het förändras också kraven på följebåtar. 
Under fjolårets köptes en RIB-båt av min-
dre modell in och till årets säsong ersatte vi 
en av de äldre med ytterligare en gummibåt 
av samma modell. Den sistnämnda har 

installerats med rattstyrning för att också 
kunna användas som följebåt till våra större 
jollar och 606:or

Brygga
Vår gamla flytbrygga lämnade under drama-
tiska förhållande vårt område på årsmötet i 
November  2011. mer om detta kan du läsa 
i en separat artikel på nästa sida.

Forts. på nästa sida
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Historien om  bryggan  som försvann         

~ Materialsektionen

Klubbens gamla flytbrygga lämnade 
under dramatiska förhållanden 

SFS på årsmötet  den 27 november 
2011. En blåsig söndag med en medel-
vind på 20 m/s sett till hela dygnet.

När mötesförhandlingarna var avslutade 
fick mätta och nöjda mötesdeltagare inleda 
en räddningsaktion av optimister och 
606:or som inte klarade av den plötsligt 
kraftigt ökande vinden. Enligt notering 
från Hållö var vinden uppe i 33 m/s i 
byarna vid denna tidpunkt, vilket innebär 
orkanstyrka.
Modiga medlemmar gav sig ut i orkanvin-
dar för att rädda båtarna samtidigt som 
tegelpannor från taket flög som vantar i 
luften. Vid samma tidpunkt gav även bryg-
gan upp och delade sig på mitten samtidigt 
som strömmen gick. 

Med rådande förhållande fanns inte mycket 
mer att göra än att försöka ta sig helskin-
nad till bilarna och åka hemåt medvetna att 

vi var en brygga fattigare.

Arbetet med att hitta en ny lämplig brygga 
inleddes ganska snart efter att det kon-
staterats att den gamla ej gick att rädda. 
Diskussionerna har varit många om vilken 
typ av brygga som passar vår verksamhet 
bäst och inte minst vad klubbens ekonomi  
tillåter. Valet föll tillslut på den finska 
tillverkaren Laaksos som säljer bryggor 
med flytelement av plaströr. Bryggan är 
fem meter längre än den gamla och mycket 
lämplig för jolleverksamhet. Nu får vi hop-
pas den klarar framtida stormar också!
Nedan ser  ni en bild tagen från klubbhu-
set  vid ett tidigare tillfälle med likande 
vindförhållande för att beskriva lite vilka 
förhållande som rådde.
Det var inte läge att rigga några båtar 
denna dag, möjligtvis ett litet vindsurfing-
segel.

Peter Johansson

Inte riktigt hur man är van att se havet vid SFS
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 ~Kappseglingssektionen

Inbjudan  till Hummerracet
Matchrace & Klubbkväll

Matchrace & Klubbkväll  Lördag 29 September
Missa inte säsongens kanske sista och bästa segling. Kor-
ta seglingar varvat med varm mat och trevligt umgänge 
avslutar säsongen. Mer info om tider och anmälan kom-
mer på hemsidan: www.sfss.se under säsongen.
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En bild säger mer än tusen ord  - Året i bilder                

~ Året i bilder

Foton till detta nummer av Fjordvinen är till stor del tagna av Frida Krokström. För att se 
mer och större bilder besök: www.sfss.se eller SFS Facebooksida
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En bild säger mer än tusen ord  - Året i bilder                

SFS skickar ett stort tack till Jörgen Throne och West  Coast Offshore som sponsrat SFS 
med reparation av befintliga bryggor samt utläggning av en ny.
Westcoast Offshore är ett företag som jobbar med marina entreprenader sedan slutet av 
1980-talet.
Företagets huvudsyssla är byggnation samt rivning av bryggor och hamnar. Utöver detta 
utför de även övriga arbeten såsom bärgning, skruvankare, kajreparationer samt olika typer 
av grundförstärkningar.

För mer information se www.westcoastoffshore.se

~ Sponsorer
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~Sponsortavlan

Stort tack till våra sponsorer som hjälper SFS verksamhet                                     
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Stort tack till våra sponsorer som hjälper SFS verksamhet                                     

~ Sponsortavlan



Ordförande |
Conny Stensson 0523-50834
V. Ordförande |  
Peter Johansson 070-2244285 
Sekreterare | 
Ulrica Allervik 0522-75298
Kassör | 
Ove Lindgren 0708-341874 
Material | 
Lennart Leisborn 0702-202143
Ledamot | 
Unni Liljegren 0706-546565  
Ledamot | 
Anette Sjögren 0523-58815

Revisorer |
Bengt Carlsson | Björn Karlsson
Valberedning |
Anders Hansson | Svante Nyblom

Kanslist |
Britt Lindgren  0523-50443
  0708-203971 
Adress | 
Lilla Gåsholmen Hunnebostrand
Telefon |
0523-50443 
E-post |
sotefjordens.ss@telia.com
Hemsida |
www.sfss.se

Plusgiro |
568734-8

1

Kontakta oss |

Medlemskap Sotefjordens Segelsällskap
Vad kostar det att vara medlem?
Medlemsavgift för enskild medlem är 160:-/år 
och 260:-/år för familj. Bli en av oss så hjälper 
du klubben med att lära ut konsten att ta sig
fram över havet med hjälp av vinden.

Medlemsförmåner
• Rabatt på båtförsäkring i Svenska Sjö
• Tidningen Fjordvinden 
• Inbjudan till klubbaktiviteter
• Nyhetsbrev via E-post
• Möjlighet att teckna förmånlig ansvars-

försäkring för kappsegling utomlans

Ange på inbetalningskortet/internetbetalnin-
gen följande uppgifter för samtliga medlem-
mar som medlemskapet gäller: namn, adress,
postnummer, postadress, e-post och person-
nummer(10 siffror)
Det går även bra att skicka in kompletterande
medlemsuppgifter till kansliet via e-post.

Viktigt! Om du har ny adress, e-post eller tele-
fon  meddela kansliet detta. Utan rätt uppgifter 
kommer informationen inte fram!

Kansliet
På kansliet sitter Britt Lindgren för att hjälpa 
till med alla administrativa uppgifter inom 
klubben. Vid frågor om verksamheten, an-
mälan till kurser, medlemskap eller något an-
nat kontaktar ni henne.
Britt nås lättast på klubben måndag till torsdag 
klockan 9-13. Se kontaktinformation till höger.

~ Klubbinformation


