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Nytt år och nya möjligheter, vi står 
inför mycket spännande under det 

kommande året! Som ny ordförande 
hoppas jag att all den glädje och drivkraft 
som finns i er medlemmar kommer att 
kunna förvaltas på ett bra sätt. 

Vi har några år bakom oss med stora in-
vesteringar i anläggningen som krävt en up-
phämtning av ekonomin. Årets budget ser 
inte ut att ge något stort överskott men det 
går ändå åt rätt håll! Målsättningen framöver 
är att satsa på allt som hör till segling.

Spännande är det faktum att SFS har kommit 
med i “Allsvenskan” i segling som avgörs 
i 3 deltävlingar, i Göteborg, Malmö och 
Stockholm, och seglas med en besättning på 
4 personer, från ett lag om max 15 personer. 
Nu gäller det att samla krafterna, komma 
igång med träning och förberedelser så att 
vi kan ha så kul som det bara är möjligt när 
vi kommer ut på tävlingarna. 

Och vem är jag? Är 52 år och kommer från 
Saltsjö-Boo på Värmdö, och flyttade till So-
tenäs för snart 20 år sedan. Seglat en hel del 
i Stockholms skärgård och tävlat med kölbåt 
många år. Har ett stort motorintresse paral-
lellt med seglingen. Varit med i styrelsen i 
SFS i några år och känner starkt för klubben. 
Kommit igång med segling igen efter några 
års uppehåll, och börjat segla jolle, vilket är 
väldigt kul och givande på alla sätt, speciellt 
med så många entusiastiska medlemmar 
kring sig.

Det är fantastiskt roligt att kunna konstatera 
att SFS bubblar och sjuder av liv med glada 
medlemmar som jobbar med båtarna, anläg-
gningen och klubbens alla aktiviteter. Jag ser 
verkligen fram emot ett nytt verksamhetsår 
som börjat med så högt tempo redan från 
start!
Segling är idrott, rekreation och fritidsin-
tresse, som ger mycket gemenskap, glädje 
och kunskap, som SFS hoppas att vi kan 
sprida till fler nya seglare, vuxna, ungdomar 
och barn. 
Välkommen till Sotefjordens Segelsällskap 
2015!

Ove Lindgren
Ordförande

~ ORDFÖRANDES SPALT

April
25 Städdag Rambo
26 Riggning och upptakt kölbåt
30 Träning och Kval 2.4 
Maj
1-3 Rankingsegling  2.4
2-3 Utbildning blå seglingsledare
5-6 Start Seglarskola 606
5-6 Start Jolleträning gröna grupper
8 Juniorträff Tumlaren
9 Assistanskurs 
10 Start Träning blå grupper
13 Start Kvällssegling 1
22-24 Allsvenskan 1 KSSS Saltsjöbaden
27 Kvällssegling 2
-Träning och seglarskola hela månaden
-Skolsegling
Juni
3 Kvällssegling 3
22 Start Sommarseglarskola
24 Start Poängsegling
27 Sotepokalen Liros Cup 
28 Clinic RS-Feva, RS-Tera, 2-krona
-Träning och seglarskola hela månaden
-Skolsegling
Juli 
-Sommarseglarskola vardagar hela månaden
1 Poängsegling 
8 Poängsegling
15 Poängsegling
15 Grötö-Cup
22 Poängsegling
29 Avslutning Poängsegling 
31 Avslutning Sommarseglarskola
-Träning två  dagar/vecka
Augusti
14-16 Allsvenskan 2 Malmö
14 Lilla Tjörn Runt - Klubbresa 
19 Kvällssegling 4 
17-19 Omstart träning och seglarskola 19 
28-30 Allsvenskan 3 Grötö Göteborg
29-30 Klubbresa Americas Cup
-Träning och seglarskola hela månaden

September
2 Kvällssegling 5
13 Söö Race - Klubbmästerskap
16 Kvällssegling 6
-Träning och seglarskola hela månaden
Oktober
3 okt Hummerracet
17 okt Upptag kölbåtar
-Träning och seglarskola 
November, December
26 dec Annandagsracet 
-Utbildning och temakvällar för ungdomar 
och vuxna

 ~AKTIVITETSPLAN 

Kalender 2015Hej alla medlemmar!



 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

Under 2015 har vi, den yngre genera-
tionen av seglare och instruktörer, 

fått ta över ungdomssektionen. Planerin-
gen har precis börjat och nya förslag och 
idéer läggs fram. 

Hittills har vi hunnit med att starta en blogg 
som ni hittar via SFS:s hemsida www.sfss.
se under fliken ”blogg”. Där kommer ni att 
kunna läsa om träningar, tävlingar och allt 
annat som hör seglingen till. 

Förra sommaren har Sotepokalen anor-
dnats där både mer rutinerade och nya 
kappseglare har deltagit. Genom skolseg-
lingen har fler barn och ungdomar fått upp 
ögonen för sporten, det tycker vi är kul!
En ovanligt varm höst har lett till en längre 
seglingssäsong, som vi självklart har varit 
glada för, men när det till slut ändå blev för 
kallt och mörkt för segling har seglarna istäl-

let träffats i Hunnebostrands idrottshall för 
andra fysiska aktiviteter, som t.ex. innebandy 
och stafetter. 
Tillsammans med HTK, Hunnebostrands 
tennisklubb, fick samtliga klubbmedlemmar 
möjligheten att lyssna på Kristina Sjölin som 
höll i ett kombinerat fyspass med föreläsning 
om kost och hälsa.

Precis som tidigare år har seglarna träffats 
för julbak, denna gång fick de baka och 
dekorera pepparkakor vilket var mycket up-
pskattat. Bland de färdiggräddade kakorna 
fanns både pepparkaksbåtar och de mer 
traditionella hjärtana. 

Ett fantastiskt år av segling har passerat och 
vi ser fram emot ännu ett.

Emily Cui 
Ordförande Ungdomssektionen

 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

En ny generation tar över
 ~ IDROTTSLYFTET

För rekrytering till SFS ungdoms-
verksamhet och spridning av segling 

och sjövana i vår kommun är projektet 
”Segling på schemat” tillsammans med 
skolorna i Sotenäs kommun en viktig del i 
ett långsiktigt arbete.

Fördelarna är många, inte minst att barnen 
på ett naturligt sätt genom skola och ge-
mensamma kompisar får prova på idrotten 
segling samt förhoppningsvis skaffar sig ett 
nytt livslångt intresse. 

För projektets instruktörer är det också en 
stor utmaning att på bästa möjliga sätt väcka 
intresse för vår fantastiska idrott genom ett 
säkert, roligt och inspirerande upplägg som 
passar alla, oavsett förutsättningar

2015 blir femte året i denna projektform där 
vi jobbar med ett hundratal elever utspritt 
på cirka femton dagar.
Projektet genomförs med stöd av SISU och 
klubbens resurser.

Bilden ovan är från en av fjolårets finaste 
vårdagar där eleverna i Hunnebostrand 
seglade på ett litet äventyr runt Småhol-
marna, efter enbart några timmars träning 
runt bojar i viken.  
Nya seglare föddes denna dag och 
förhoppningen är att projektet ska ge fler 
chansen under året.

Peter Johansson
Projektansvarig och instruktör

Skolorna seglar vidare



SFS Seglarskola

Segling för alla åldrar

SFS erbjuder seglarskola för barn, 
ungdomar och vuxna hela säson-
gen med jollar och kölbåtar.
Seglarskolan certifierad av Svenska 
Seglarförbundet, vilket garanterar 
hög kvalité och utbildade instruk-
törer

Kursupplägg: SFS erbjuder under 
sommartid 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 seglar-
skolan 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 erbjuda våra elever en alter-
nativ 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: 0523-50443 

“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 seglar-
skola flera decennium och vet vad 
du som elev vill ha. 

Välkommen till SFS Seglarskola!



~ SEGLARSKOLA

Sommar och seglarskola
Snart är sommaren här igen och vi 

huvudinstruktörer för sommarseglar-
skolan ser verkligen fram emot att träffa 
alla seglare igen, både nya som gamla! 
Den här sommaren kommer Hanna att 
vara ansvarig för kurserna i optimist och 
Frida för de större båtarna som RS Feva, 
2-krona och 606a.

Vilka är då vi? 
Jo, vi är två systrar som själva seglat på Sotef-
jordens segelsällskap och arbetat här under 
flera års tid. Vårt mål är att sprida den glädje 
och dela med oss de kunskaper och erfaren-
heter som vi själva fått här på klubben. Att 
segla somrarna i ända har för oss blivit en 
självklarhet och vi ser fram emot ytterligare 
en sommar av detta slag.
Vi håller tummarna för att det blir en 

sommar med bra vind och ett härligt 
seglarväder! Hoppas vi möts i klubbhuset! 

Hanna och Frida Krokström 
Huvudinstruktörer

    

Ungdomarna i M32 Youth Challenge - Augusti 

Chicken Race - April

Lasersegling - December

Båtbyte Grötö-Cup - Juli 1

2

3

4

~ REDAKTIONENS BILDER 



Optimist - För de minsta och yngsta
Optimistjollen är basbåten för juniorernas 
träningsverksamhet. Klubben har 18 egna 
jollar  som kan hyras ihop för träning och  in-
ledande tävling.  
Förutom träning på grön och blå nivå plane-
ras under säsongen läger och träffar med an-
dra klubbar i Bohuslän. För den tävlingssugne 
resor tillsammans med tränare och föräldrar.

RS Feva/2-krona - Ungdomar/vuxna
För äldre ungdomar och vuxna erbjuds trän-
ing med flermansbåtarna RS Feva och 2-kro-
na.  Fevan är en modern jolle med gennaker 
lämpad för äldre juniorer som vill tävla. 
2-kronan är en större jolle som kan seglas av 
två/tre personer, både vuxna och ungdomar. 
Lämplig för nybörjare eller mer erfarna som 
vill segla jolle tillsammans.

SFS Träningsguide - Vad och när ska vi segla under året?
606  - Kölbåt  Vuxen
I klubbens träningsverksamhet används tre  
klubbägda 606:or. Båten, en kölbåt på sex 
meter, seglas av 2-3 personer. Den används 
för alla nivåer av träning av äldre ungdomar 
och vuxna En stabil och bra båt för nybörjare 
som också passar till kappsegling med spin-
naker och mer avancerat segeltrim för de 
som kommit längre.

Grupperna är uppdelade i  grön och blå nivå 
Här lär man sig grundläggande kölbåtseg-
ling, tränar och tävlar på olika moment på 
bana eller i skärgården.
  
Laser - Enmansjolle 
Lasern är en snabb enmansjolle avsedd både 
för ungdomar och vuxna. Båten kan riggas 
med olika segelstorlek beroende på vikt.
 
Klassen är på inträde i klubben och am-
bitionen är att under säsongen locka fler 
seglare med egna båtar i klassen. Klubben 
äger inga egna båtar men provsegling kan 
lösas via medlemsbåtar.



    

Det är kul att kunna se tillbaka på ett 
par händelserika säsonger när klub-

bens verksamhet växer på alla fronter.  
Med ett ökande antal aktiva medlemmar 
behövs också mer struktur och planering 
kring vår träning och utbildning

Min uppgift som utbildningsansvarig är att 
hitta rätt former för träning, utbildning och 
utveckling av kunskap för våra medlemmar. 
Detta innefattar primärt seglarskola, träning, 
instruktörer och tränare

Under vintern har vi som ett första steg sjö-
satt en organisation med sektioner som ska 
hjälpa till att avlasta styrelsens arbete. 
Det är ett långsiktigt arbete med att hitta 
rätt personer på rätt plats och vi är på god 
väg.  

De som ligger i pipen för 2015 är bland 
annat tränarutbildning på hemmaplan, 
utbildning av nya seglingsledare i samband 
med 2.4 tävlingen i början av maj, segling 
med Sjöräddningssällskapet och mycket 
annat kul.

Träning
För framtiden är det viktigt att hitta båttyper 
som samlar ett större antal båtar i den da-
gliga träningen på lokal nivå. Det ger bättre 
kvalité och ökad utveckling hos seglarna. 
Vårt kretsarbete som samlar klubbar från 
Ljungskile till Strömstad är en viktig del i 
detta arbete. Ökat utbyte med gemensam-
ma seglingar och utbildningar kommer vi se 
mer av framöver. Luciaseglingen hos SSS är 
ett bra exempel.

Under fjolåret har vi även startat upp Laser-
klassen på SFS och målet är att vi ska bli fler 
båtar under säsongen.  Med tre riggalterna-
tiv finns mycket bra möjligheter till segling 
för hela familjen i en och samma båt.

Fler tränare
En av de viktigaste delarna för en bra utveck-
ling av seglandet i SFS är att vi har tränare 
och instruktörer för rätt nivå i vår verksam-
het. Under säsongen kommer vi utbilda 
nya tränare på grön nivå, både vuxna och 
ungdomar.

Träning och utbildning med långsiktigt fokus

~ TRÄNING & UTBILDNING

Dessutom kommer Daniel Engström under 
säsongen förstärka tränargruppen med sin 
mångåriga erfarenhet av kölbåt och jol-
lesegling. 
Han primära jobb som tränare är att jobba 
med utveckling av grupperna på blå nivå 
för kölbåtsseglare och jollar under ett antal 
tillfällen under säsongen 2015.

Vem är Daniel?
Daniel är idag boende på Ellös med familj 
och jobbar till vardags med riggning av 
båtar och seglingsevent
Han är välkänd med SFS sedan barnsben. 
Karriären inleddes som jolleseglare där han 
aktivt tävlade i olika klasser. För många är 
Daniel också en välkänd instruktör från 
seglarskolan samtidigt som han  varit med i 
SFS styrelse under ett antal år, bland annat 
som ordförande. 

Vi ses på vattnet!

Peter Johansson 
Utbildningsansvarig

~ TRÄNING & UTBILDNING

Tisdag 606 Grön/Skola
Onsdag Optimist Grön/Skola
Onsdag Kvällssegling
Torsdag Feva,2-krona,Laser
Söndag Blå grupper

Träningsplan

Peter Johansson 

Daniel Engström



Tävlingar i Hunnebo 2015      

~ TÄVLINGAR

Träning och Ranking 2.4mR
2.4 mR är en förminskad version av R12 och 
seglas av en person. Till seglingarna här i 
Hunnebostrand beräknas komma upp till 
40 båtar som kommer ligga vid den västra 
pontonbryggan i hamnen. Det kommer vara 
träningsseglingar på Ramsviksfjorden under 
torsdag och fredag samt kappsegling väster 
om Klätten under lördag och söndag. 
Prisutdelning sker på Södra kajen söndag 
eftermiddag.

Mycket medlemmar krävs för organisationen 
av tävlingen som leds av Conny  Stensson. 
Bra möjligheter för klubbens nya gröna funk-
tionärer att praktiskt pröva sina kunskaper. 

Datum: 30 april - 3 maj
Arrangör: Sotefjordens SS
Plats: Hunnebostrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: 2.4mR 
Anmälningsavgift: 500 kr betalas in på pg 
568734-8 senast 2015-04-22. Betalning kan 
ske på plats men sen anmälan debiteras med 

100 kr.
Anmälan: senast den 20/4 via hemsida
www.swe24metre.com

Övrigt: I samband med regattan genomförs 
en blå seglingsledarutbildning

Sotepokalen 
Sotepokalen är en jolleregatta som ingår  i  
Liros Vår Cup. Tävlingen arrangeras 2015 den 
27:e juni för ett antal jolleklasser. 

Datum: 27 juni
Arrangör: Sotefjordens SS
Plats: Hunnebostrand
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
Anmälan: Via hemsida eller kansli

Övrigt: Clinic för RS Feva, RS Tera och 
2-krona arrangeras söndagen den 28 juni

2.4 mR Ranking 

Kvällssegling
KÖLBÅTAR & JOLLAR
START 13 MAJ

Kvällssegling
Datum: 13 Maj, 27 Maj, 3 Jun, 19 Aug, 2 Sep, 
16 Sep 
Format: Skärgårdsbana/Fasta märke
Båtklass: SRS & Jolle

Nystart! Skrubba botten och var med på 
säsongens kvällsseglingar i Hunnebostrand. 
Totalt sex tävlingar fördelat på vår/höst där 
serien räknas ihop efter höstens sista race. 
Mer info på hemsida under våren.

Grötö-Cup 
Datum: 18 juli
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: 606, 2-krona 

Medlemsregatta, genomförs som fleet-
race  med 606  och 2-kronor på bana. Varje 
lag består av 3 seglare varav en van och 
regelkunnig rorsman.

Söö-Race 
Datum: 13 september
Format: Distanssegling
Båtklass: Optimist, Feva, 2-krona, Laser 

Klubbmästerskap för klubbens jolleseglare

Hummerracet
Datum: 3 oktober
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: 606, 2-krona 

Kampen om havets svarta guld seglas som 
vanligt i oktober och är öppen för samtliga 
medlemmar.

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

Årets bästa juklapp, glöm inte tomteluvan!



~ ALLSVENSKAN  SEGLING

Premiär för Allsvenskan  - SFS med från start
SFS är en av 18 deltagande klubbar i 

seglingens Allsvenska som startar i 
vår. En mycket spännande utmaning hela 
klubben och som enda lag i Bohuslän  
skall SFS ta upp kampen med lag från 
hela Sverige under 2015.

Uttagningen till Allsvenskan i segling är nu 
klar inför premiären 2015. 18 klubbar kom-
mer att utmana varandra i tre deltävlingar 
för att se vilken svensk segelklubb som är 
Sveriges bästa inom kappsegling. Succékon-
ceptet kommer från Tyskland, där de har kört 
sin ligaserie i två säsonger och nu utökar 
denna med ytterligare en division.

De klubbar som kommer att delta i Allsvens-
kan 2015 är:
Ekerö Båtklubb, EBK
Ekolns Segelsällskap, ESS
Göteborgs Kungliga Segelsällskap, GKSS
Halmstads Segelsällskap, HaSS
Hjuviks Båtklubb, HjBK
Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS
Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb, 
KKKK

Lerums Segelsällskap, LeSS
Långedrags Segelsällskap, LdSS
Malmö Segelsällskap, MSS
Oxelösunds Segelsällskap, OXSS
Sotefjordens Segelsällskap, SFSS
Stockholms 606 Klubb, S606K
Strängnäs Segelsällskap, SÄSS
Trälhavets Båtklubb, TÄBK
Värmdö Jolleseglare, VJS
Wikens Båtselskap, WBS
Örnsköldsviks Segelsällskap, ÖSS

Klubblagen kan bestå av upp till 15 person-
er, men inför varje deltävling tar klubben ut 
fyra av dessa som blir klubbens besättning 
för helgen. Varje deltävling består av två och 
en halv dags kappsegling. Ambitionen är 
hög, vid rätt förutsättningar planeras upp till 
45 race på korta 15 minutersbanor. 

Racen sker nära land så att vem som helst 
kan följa fältet och för att bytet av besättnin-
garna i de sex J/70-båtarna ska gå så snabbt 
som möjligt. Om man inte är på plats kom-
mer man att kunna följa seglingarna via 
tracking på internet.

J/70 i Allsvenskan 

~ ALLSVENSKAN  SEGLING

- Det är otroligt kul att vi äntligen får till en 
nationell tävlingsserie mellan klubbarna 
i Sverige. En serie som naturligt skall kora 
Sveriges bästa segelklubb men som också 
skall få mer aktivitet i klubbarna och därmed 
öka tillgängligheten till vår sport. Ett mål 
som vi också delar med vår huvudpartner, 
Svenska Postkodlotteriet, säger SSF:s sport-
chef och förbundsdirektör Stefan Rahm

När alla resultat är sammanräknade i serieta-
bellen får de tre klubbar som slutar etta, tvåa 
och trea chansen att delta i Sailing Champi-
ons League och där tävla mot andra länders 
klubbar, vilka också har kvalificerat sig via 
sina nationella ligor.

Det är Svenska Seglarförbundet som driver 
Allsvenskan och förhoppningen är att seglin-
gen ska bli enklare att förstå sig på när en 
serietabell finns, likt fotbollen, och man kan 
heja på sin stads klubb.

Just nu pågår intern laguttagning, spon-
sorkontakter, träningsplanering och annat 
inför premiären. Mycket mer information 

kommer presenteras på våran webb under 
våren.

Allsvenskans delseglingar
22 – 24 maj i Saltsjöbaden 
14 – 16 augusti i Malmö 
28 – 30 augusti på Grötö  

Fakta Allsvenskan Segling
- 18 klubblag, max 15 personer i laget
- 3 deltävlingar 2015
- Upp till 45 race under 2,5 seglingsdagar på 
varje deltävling
- 6 st tillhandahållna J/70
- Topp 3 får tävla i Champions League
- Botten 3 får kvala tillsammans med andra 
klubbar inför 2016



~MATERIALSEKTIONEN

Sex nya optimister lyfter verksamheten för juniorerna på SFS  
Under hösten 2014 fick SFS bidrag från 

Thordénstiftelsen för att utöka och 
förnya antalet optimister och i februari 
anlände sex nya båtar till Lilla Gåshol-
men. De nya optimisterna är väldigt lik 
en traditionell tävlingsbåt, vilket ger 
helt nya förutsättningar för träning och 
tävling på juniorsidan framöver 

Att skaffa egen båt är ofta ett stort steg,  
med dessa båtar försöker klubben minska 
detta, vilket i förlängningen ger fler båtar på 
vattnet.
- Optimisterna är ett jättelyft för verksamhet-
en. De nya båtarna gör att föreningen kan 
erbjuda fler barn möjlighet att träna inför 
kapsegling utan att behöva ha egen båt, 
säger Peter Johansson, träningsansvarig

Förhoppningen är att fler barn blir intresse-
rade och nyfikna på segling men också 
att våra minsta seglare blivit bitna och vill 
fortsätta träna. Därför kommer ingen av 
optimisterna att bytas ut eller ersättas under 
året 
Tanken är att låta alla 18 optimister, gamla 
som nya, kryssa runt i viken under året.

- Målet är att försöka köpa in minst sex nya 
optimister till så att vi successivt kan byta 
ut de gamla optimisterna och erbjuda nya, 
lättseglade optimister för alla barn säger 
materialansvarig Mayra Caldiz 
Utöver nya jollar har Klaes Mattsson skänkt 
ett antal mycket fina tävlingssegel till klub-
bens optimister. Tack!

Snart är seglingssäsongen här och det ska bli 
härligt att se alla båtarna i vattnet. 
Optimistsäsongen invigs med en regatta för 
alla åldrar – du vågar väl vara med?! 

Anläggningar
Året som gick var ett aktivt seglingsår för SFS 
men även på land var det full fart. Många 

trevliga arbetsdagar genomfördes under 
året där bland annat bryggorna till 606:orna 
byggdes om och väggarna på sjöboden fick 
ny panel. 
Dessutom gjordes nya kärror till barnen för 
att förenkla sjösättningen och ett nytt däck 
för optimistuppställning. 

För 2015 planeras nya arbetsdagar för att 
fortsätta med arbetet att underhålla och 
rusta anläggningen inför kommande säsong. 
Bryggorna behöver snyggas till efter vintern, 
skyltar ska sättas upp och klubbhuset be-
höver målas. 
Kika i kalendern på SFS hemsida när arbets-
dagarna är planerade – hjälps vi åt blir stora 
jobb både roligare och snabbt färdiga! 
Arbetsdagarna avslutas med trevligheter 
som mat och/eller segling beroende på ork, 
väder och humör - Du kommer väl?!!

~ MATERIALSEKTIONEN

Du har väl inte glömt....
Det finns möjlighet att hyra klubbhuset före 
och efter högsäsongen för mindre träffar 
eller aktiviteter. Under sommarsäsongen 
används lokalerna flitigt för föreningens 
verksamhet men ibland kan lediga tillfällen 
uppstå. 

Kontakta Britt på kansliet för att höra om 
klubbhuset är ledigt.
Under året planeras en uppfräschning av 
köket med bland annat en ny diskmaskin. 

Mayra Caldiz 
Materialförvaltare

Klubblotten - Snart i en butik nära dig



• STÖD SEGLINGEN I SOTENÄS
• Träna organiserat året runt
• Inbjudan till klubbtävlingar
• Medlemstidningen Fjordvinden
• Tävlingsstöd och coach 
• Inbjudan till  övriga aktiviteter
• Båtplats för din jolle på land
• Klubbinfo via e-post/SMS 
• Rabatt på båtförsäkring 
• Gemensamma utbildningar
• Social samvaro
• osv....

På kansliet sitter Britt Lindgren för 
att hjälpa till med alla administra-
tiva uppgifter inom klubben. Vid 
frågor om verksamheten, anmälan 
till kurser, medlemskap eller något 
annat kontaktar ni henne.

Britt nås lättast på klubben måndag 
till torsdag klockan 9-13. 

Telefon:  0523-50443
Mobil: 0708-203971
E-post: sotefjordens.ss@telia.com
Hemsida: www.sfss.se

Bli en av oss!     Förmåner
SFS är en växande klubb med kompassen in-
ställd på framtiden. Bli en av oss så hjälper du 
klubben mot nya spännande mål.  Det finns 
plats för alla!

Vad kostar det att vara medlem?
Medlemsavgift för enskild medlem är 200:-/år 
och för familj  300:-/år. 
Betalas till Pg. 56 87 34-8

Ny medlem/Förnya medlemskap
Görs lättast via hemsidan, annars ange namn 
på inbetalningskort/internetbetalningen
Skicka in kompletterande medlemsuppgifter 
till kansliet via e-post, sotefjordens.ss@telia.
com
Följande uppgifter för samtliga medlemmar 
som medlemskapet gäller skall finnas med: 
namn, adress, e-post och personnum-
mer(10 siffror)

Viktigt! Om du har ny adress, e-post eller 
telefon  meddela kansliet detta. Utan rätt up-
pgifter kommer informationen inte fram!

~ MEDLEMSKAP I SFS

Kontakt


