
FJORDVINDEN
SÄSONG 2016

SOTEFJORDENS    
        SEGELSÄLLSKAP HUNNEBOSTRAND



Redaktör & Layout: Peter Johansson
Fotografer: Fam. Krokström, Magne Möller, Mayra Caldiz, Peter Johansson, Pia Sahlén m.fl.

Så har det gått ett år igen, och det med 
en våldsam fart, måste vara medvin-

den! Och det känns som om det varit ett 
bra år.

Stor aktivitet hos många av er medlemmar 
har märkts i klubben, och även utanför, vilket 
gjort att Sotefjordens Segelsällskap fick pris 
som  “Årets breddklubb 2015” av Västkustens 
Seglarförbund. 

Jättetrevligt och härligt att tänka tillbaka på, 
där skall alla ni som är aktiva känna stolthet, 
för det är allas deltagande i segling och  

klubbaktiviteter som gör att SFS syns.
Den stora utmaningen att vara med och 
segla Allsvenskan under 2015 med målet 
att hänga kvar lyckades med god marginal. 
Vi är direktkvalificerade för 2016, just nu 
pågår arbetet med att sätta ihop ett lag till 
premiären.  
Konkurrensen i serien kommer bli ännu 
tuffare i år när tre nya klubbar ersatt bot-
tentrion.

Nu närmar sig seglingssäsongen och några 
juniorer har redan varit på sitt första trän-
ingsläger. Snart dags för sjösättning vilket 
innebär att vi hjälps åt att få ordning på 
båtar, anläggning och material. Håll koll på 
SFS hemsida  www.sfss.se och utskicken som 
kommer så att ni inte missar att  vara med på 
de trevliga dagarna på klubben, då vi fixar så 
allt blir i toppskick inför säsongen.

Varje år har sina egna utmaningar, och jag 
hoppas att ni tar er an dem med glädje och 
inspiration. Segling och gemenskapen i 
föreningen är väldigt givande och ger oss 
alla mycket.
Är du inte medlem? Tveka inte att bli det, det 
är riktigt kul!

Välkommen till Sotefjordens Segelsällskap 
2016!

Ove Lindgren
Ordförande

~ ORDFÖRANDES SPALT

Viktiga datum för 2016. Aktiviteter tillkom-
mer och eventuella ändringar meddelas 
till aktuella grupper.  Vidare information på 
hemsida, e-post, SMS och Facebook. 

Maj
1 Prova på dag 
1 Kick-off Träningsgrupper 
4 Start Jolleträning
5-8 Rankingsegling  2.4 mR 
11 Start Seglarskola 606
13 Juniorträff Tumlaren
15 Start söndagsträning
20-22 Allsvenskan 1 Motala
-Träning och seglarskola hela månaden
 
Juni
10-12 Allsvenskan 2 Ekerö
11-12 Regionkval Optimist 
11 Sotepokalen 
27 Start Sommarseglarskola
29 Start Poängsegling
-Träning och seglarskola hela månaden
 
Juli 
-Sommarseglarskola vardagar hela månaden
6 Poängsegling 
13 Poängsegling
16 Sotenkanalens Dag
20 Poängsegling
27 Poängsegling
30 Grötö-Cup  
-Träning hela månaden 
 
Augusti
3 Avslutning Poängsegling  
5 Avslutning Sommarseglarskola 
12-14 Allsvenskan 3 Malmö
12 Lilla Tjörn Runt - Klubbresa 
24  Omstart Träning och Seglarskola 
27 Arbetsdag anläggning
-Träning och seglarskola hela månaden

 

 
September
2-4 Allsvenskan 4 Göteborg 
18 Söö Race - Klubbmästerskap
-Träning och seglarskola hela månaden

Oktober
8 okt Hummerracet
15 okt Upptag kölbåt & Arbetsdag 
-Träning och seglarskola 
 
November, December
26 dec Annandagsracet 
-Utbildning och temakvällar för ungdomar 
och vuxna

 ~AKTIVITETSPLAN 

Kalender 2016Hej alla medlemmar!



 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

Efter vinterns inomhusträningar inled-
des seglingssäsongen på Tumlaren där 

alla seglare, tillsammans med simmarna 
från SS Tumlaren, fick kapsejsa optimister 
i simbassängen. En mycket populär aktiv-
itet för de yngre.

Seglarskolan bjöd på alla sorters väder, vilket 
bidrog till nya utmaningar, lösningar och 
idéer när det inte gick att vara på vattnet. 
Självklart minns vi också alla fantastiska seg-
lingstimmar när väl vädergudarna var på vår 
sida. Ungdomssektionens verksamhet har 
dessutom gått att följa via SFS blogg med nya 
uppdateringar varje vecka.

Förutom seglarskola har det bedrivits kväll-
sträning under vår, sommar och höst. Det re-
sulterade i att inte mindre än elva seglare från 
SFS deltog på Lilla Tjörn Runt. 
I slutet på oktober avslutades träningarna 

med knytkalas där seglarna fick sätta nya mål 
inför nästa säsongs träning.

Under vintermånaderna har vi bland annat 
hunnit med ett läger i klubbhuset som inklu-
derade traditionsenligt julmys med julbak 
och julgranspyntning kombinerat med film-
tittande, pizza och övernattning. 

Ett mycket händelserikt år är förbi och vi ser 
fram emot att sparka igång det nya segling-
såret med vår nya tradition – kapsejsning i 
bassängen.

Emily Cui 
Ordförande Ungdomssektionen

 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

Kul med kapsejsning!
 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

Lilla Tjörn Runt 2015 var ett rekordår 
vad det gäller deltagare från SFS. Elva 

seglare tävlade och försvarade klubbens 
färger, plus att ett antal supportrar och 
tränare var på plats. 

Före tävlingen hade SFS-seglarna haft 
många intensiva träningar, för att vara så 
väl förberedda som möjligt. Allt från starter 
till uppdragning av gennaker övades. På 
tävlingsdagen bjöds det på solsken och bra 
vind. Förväntan och nervositeten var stor 
bland deltagarna.

Lilla Tjörn Runt är en mycket trevlig, engag-
erande tävling med många ungdomar i olika 
åldrar som deltar. Att få testa på lite längre 
segling är något som uppskattas. Racet 
fungerar så att de mindre båtarna seglar 
runt Stenungsön, medan de större båtarna 
seglar en extra bit och sedan rundar ön. Man 

får räkna med minst 1- 2 timmars segling, 
vilket verkligen testar seglarnas förmåga att 
vara koncentrerade och hålla humöret uppe. 
Detta tycker dock nästan alla är en mycket 
rolig utmaning! Det är en blandad variation 
av erfarenhet hos seglarna, vilket leder till 
stor utveckling hos dem.

 Lilla Tjörn Runt ger verkligen värdefulla 
kunskaper för kommande tävlingar. Detta är 
perfekt för dig som älskar att segla!  Hos SFS 
har vi seglare som deltagit i Lilla Tjörn runt 
tre år i rad. Och ni som vill segla nästa år - 
var beredda på att möta glada och taggade 
SFS-seglare! 

Elin Krokström
Instruktör och seglare på SFS

Tvåsiffrigt på Lilla Tjörn Runt



Fem dagars intensiv verksamhet med 
träning och tävling i 2.4mR klassen ge-

nomfördes 2015. Upplägget blir desam-
ma denna vår. Det var mycket planerande 
och funderande inom SFS för att ro hem 
detta. Och vi gjorde det med bravur! 

Fantastisk positiv feedback från seglare och 
tränare hur logistik, service, mat och tävlin-
gar fungerade.

Resultatet har vi alla var sin del i för att det 
blev så lyckat! Även vädergudarna hjälpte till 
lite grann. 
Mats Milbourn från 2.4a förbundet lämnade 
följande kommentar: 
“-2.4mR förbundet vill framföra följande tack 
för vårt arrangemang med 2.4mR segling.
Det var fantastiskt att få uppleva det en-
gagemang många lade ner för att göra 2.4a 
seglingen njutbar. 

Lyckad rankingsegling i Hunnebostrand återkommer
Klubben skall ha ett stort tack. Mats Niklas-
son som hjälpte till vid upptagningen med 
framkörning av kärror och klättrade på gum-
midäcken var helt fantastisk.  

Kockarna Claes Asp , Peder Hedenqvist och 
Mayra Caldiz var inte bara duktiga kockar 
utan spred dessutom glädje och trivsel. 
Goda bakverk tack Emily och alla andra inte 
nämnda men icke glömda inte minst Conny 
Stensson. Ni gjorde de fyra dagarna till ett stort 
nöje för oss seglare” 

Till seglingarna här i Hunnebostrand 
beräknas komma upp till 40 båtar som kom-
mer 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. 
 
Conny Stensson
Seglingsledare



S tyrelsen har under vintern genom-
fört en enkät som ska vara till hjälp i 

framtida beslut kring verksamheten och 
dess inriktning. Enkäten presenteras mer 
i detalj senare under året. Nedan följer 
några korta kommentarer kring svaren. 
 
 - Medlemmarna ansåg att främst optimist, 
följt av RS feva, Laser, 2-krona och 606, var de 
båttyper föreningen skulle bedriva verksam-
het med. De valda båttyperna stämmer, 
kanske av logiska skäl, väl in på de båttyper 
som används idag. 
  
- 60 % av de som svarat var beredda att 
betala högre avgifter för att kunna träna 
med nyare båtar. Många ansåg även att 
föreningen skulle satsa på en utvecklande 
flermansbåt anpassad för tävling. 
 
- Övervägande av de svarande tyckte att 
vi skulle arrangera fler tävlingar och över 
50% tyckte det kunde vara kul att bidra som 
funktionär.   

  Seglarskola

  
  Större tävlingar   
      Allsvenskan     
  Anläggning     
   Lokal träning 
       Klubbtävling 
     
  Kölbåtssegling
       Sociala aktiviteter           Utbildningar

    Optimist      
  RS-Feva 
        2-krona
      606 (Kölbåt)          Laser          CB66
        J/70 (Kölbåt) 
   
  29:er
        Zoom-8         Andra
 
- Av de som svarat ansåg större delen att 
klubbens lokaler skulle utvecklas och att fler 
klubbar kunde få tillgång till lokalerna.  

- På frågan om föreningen skulle vara med 
och fortsätta tävla i Allsvenskan svarade 
nästan 80 % ja på frågan.  
          Ja

     Nej

 
- 80 % positiva till en breddning av verksam-
heten. Vindsurfing/kite var den gren som fick 
flest röster. 

- När det gällde för medlemmarna att vikta 
föreningens verksamhet ansågs seglarskolan 
vara viktigast och sedan utveckling av trän-
ingsverksamhet och klubbtävlingar.

~KLUBBNYTT

SFS årets breddklubb
SFS tilldelades utmärkelsen  “Årets 

Breddklubb i VKSF” på Västkustens 
Seglarförbunds årsmöte . Utmärkelsen 
ges till någon/några av alla de som lägger 
ner ett stort engagemang inom seglingen 
på Västkusten.  

Motiveringen löd enligt följande:
“Under de senaste åren har Sotefjorden SS växt 
på både längden och bredden. De har en först-
klassig seglarskola, med duktiga instruktörer. 
Deras vår- och höst verksamhet har utvecklats 
på ett fantastiskt sätt för barn, ungdomar och 
vuxna! Utanför klubbhuset i Hunnebo seglas 
Optimist, Zoom8, RS Feva, 2-krona, Laser och 
606! 

Förutom klubbverksamhet, så startade de 
även ett klubblag inför Allsvenskan. De slutade 
på en fin 11:e placering efter de tre deltävlin-
garna. Under säsongen arrangerade de både 
Sotepokalen och rankingsegling i 2.4mR.
Det finns ett stort engagemang från alla 
ideella eldsjälar i klubben och vi ser fram emot 
att få följa deras fortsatta utveckling.”

Tack till alla som bidragit till detta pris ge-
nom stort engagemang senaste åren. 
Detta är ett bevis på att seglingen i Sotenäs 
växer och blir starkare samt att vår verksam-
het fått fler fötter att stå på. 

Styrelsen SFS

 ~ KLUBBNYTT

Enkät - Framtidsfrågor

Verksam
hetsgrenar

Båttyper i verksam
heten

Allsvenskan



    

En intensiv säsong avlöser en annan 
för klubben vad gäller utbildning 

och träningsaktiviteter. Under fjolåret 
genomfördes utbildning för funktion-
ärer, instruktörer, tränare och inte minst 
seglare i rask takt. Träningsfrekvensen 
var hög med klubbträning, skolsegling 
och mycket annat.
 
Grunden för SFS som en levande klubb 
året runt är att det finns en tillgänglig och 
utvecklande träningsverksamhet. Fjolåret 
var en utmaning med flera nya grupper och 
olika fokus. Med dessa erfarenheter öppnar 
vi säsongen i maj. 
 
Laserklassen växte med ytterligare några 
båtar och samlar nu en kritisk massa på 
hemmaplan. Nu ska vi hitta struktur för trän-
ing med klassen. 
 
Vårt kretsarbete resulterade i flera givande 
dagar tillsammans med utbildning, träning 
och tävling. För framtiden är klubbsam-
verkan med tydliga gemensamma mål 
och samsyn på båtklasser ett måste för att 
bredda seglingen. 

Generationsväxling 
SFS har av tradition en stor och mycket väl 
fungerande seglarskola för barn, ungdomar 
och vuxna. Inför sommaren kommer flera 
av våra instruktörer lämna över till en ny 
generation.  
Jag vill tacka de som stiger av båten till ett 
mycket väl genomfört arbete under många 
år, och samtidigt önska det nya gänget lycka 
till. 
Hoppas ni  får mer tid för egen segling 
framöver! 

Träning och utbildning för alla medlemmar

~ TRÄNING & UTBILDNING

Nya seglingsledare på vattnet

~ TRÄNING & UTBILDNING

Seglingsledare 
För framtiden är det viktigt att fler utbildas 
och hanterar rollen som seglingsledare för 
klubbens lokala och större tävlingar. Under 
fjolåret utbildades fem medlemmar till blå 
kompetens och två av dem har under början 
av 2016 tagit steget till röd nivå. Med denna 
kompetens har man rätt att arrangera tävlin-
gar på nationell nivå.  
Vi ses på vattnet! 

Peter Johansson 
Utbildningsansvarig

 
Vill du bli....
Funktionär
Inför säsongens två större tävlingshelger i 
Hunnebostrand söker vi nu fler funktionärer.
Arrangemangen är båda viktiga för klub-
bens utveckling. Tävlingarna ger förutom 
ekonomiskt stöd till övrig verksamhet också 
viktig erfarenhet och en bredare kompetens 
som arrangör. 
 
Det finns uppgifter till alla, oavsett förkun-
skap. Vi behöver ständigt bli fler! 
På hemsidan finns länk till anmälan.

Domare
Svensk segling generellt lider av brist på 
domare. Alla sanktionerade tävlingar kräver 
en utbildad domare. SFS har inför säsongens 
tävlingar haft problem att hitta dessa när 
klubben inte har egna. Vi vill därför uppma-
na er medlemmar att anta denna utmaning 
inför framtiden. Genom klubben har man 
kostnadsfri utbildning till förbundets kurser.



Sanktionerade tävlingar     

~ TÄVLINGAR

Regionkval optimist 
SFS arrangerar regionkval för optimister i 
region tre. Kvalet är det första av tre under 
säsongen och ligger till grund för kom-
mande rikskval. 
 
Datum: 11 juni - 12 juni
Arrangör: Sotefjordens SS
Plats: Hunnebostrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist
Anmälan: Via hemsida eller kansli
 
Träning och Ranking 2.4mR
2.4 mR kommer åter till Hunnebostrand för 
en helhelg med träning och rankingsegling 

Datum: 4 maj - 8 maj
Arrangör: Sotefjordens SS
Plats: Hunnebostrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: 2.4mR 

Anmälningsavgift: 600 kr betalas in på pg 
568734-8 enligt anvisning. Betalning kan 
ske på plats men sen anmälan debiteras med 
100 kr.
Anmälan via hemsida:  
www.swe24metre.com

Sotepokalen 
Sotepokalen är klubbens sanktionerade 
jolleregatta med tävlande från regionen. Täv-
lingen arrangeras 2016 för ett antal klasser 
tillsammans med regionkvalet i optimist.

Datum: 11 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

Tävlingsprogram
HUNNEBOSTRAND

Poängsegling
Datum: 29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 
augusti 
Format: Skärgårdsbana/Fasta märke
Båtklass: SRS & Jolle

Poängseglingarna arrangeras av ungdoms-
sektionen. Serien räknas samman efter sex 
veckor och är öppen för alla seglare, oavsett 
förkunskap. 

Grötö-Cup 
Datum: 30 juli
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: 606, 2-krona 

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

 

Söö-Race 
Datum: 18 september
Format: Distanssegling
Båtklass: Optimist, Feva, 2-krona, Laser 

Klubbmästerskap för klubbens jolleseglare

Hummerracet
Datum: 8 oktober
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: 606, 2-krona 

Kampen om havets svarta guld seglas i okto-
ber och är öppen för samtliga medlemmar. 
Avslutas med middag i klubbhuset.

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



~ ALLSVENSKAN

Bra start för SFS i Allsvenskans första säsong
När vi summerar premiäråret av 

Allsvenskan finns mycket positivt att 
se tillbaka på. SFS fixade det sportsligt 
mycket tuffa målet att vara på den övre 
halvan. Laget slutade på en elfteplats 
med samma poäng som tian, endast en 
poäng efter lag nio.

SFS utmanar de absolut bästa klubbarna 
när allt stämmer, flera heatsegrar och andra 
framskjutna placeringar i Malmö och Göte-
borg är ett bevis på detta. 
Projektet gav genomslag medialt med ett 
antal artiklar i lokalpress samt på nationella 
hemsidor. 

Vi har haft ett stort engagemang från hela 
klubben, inte minst våra supporters som var 
absolut flest och bäst när de supportade SFS 
runt om i Sverige.
Med 2015 års resultat är klubben direktkvali-
ficerade till kommande säsong. De tre klub-
barna i botten av tabellen har ersatts med 
tre hungriga lag. Konkurrensen kommer bli 
mycket tuff framöver! 

 

Medlemmarna stödjer en fortsatt satsning 
och klubben anser att underlag finns för 
detta. Samtidigt hoppas föreningen kunna 
ta vara på de positiva effekterna av ett delta-
gande  för att stärka övrig verksamhet.

Satsningen framöver kommer bli bre-
dare vad gäller antalet seglare. Minst tolv 
besättningsmedlemmar kommer delta aktivt 
i träning och tävling kommande säsong.   

Bengt Carlsson, som drog ett tungt lass ifjol, 
tar ett steg tillbaka som ansvarig lagledare. 
Hans roll fördelas på fler personer i projekt-
gruppen. Stort tack för väl genomfört arbete.
 
Formatet på Allsvenskan blir något annor-
lunda 2016. Förutom en ytterligare deltäv-
ling avslutas varje helg med finalomgång i 
tre grupper där mycket avgörs i ett avslu-
tande race. 

Följ oss på webben under säsongen. På hem-
sidan finns en allsvensk sektion för projektet. 
 
Projektgruppen Allsvenskan

Team SFS 

~ ALLSVENSKAN  

 
Sluttabell  Allsvenskan  
1 Kungliga Svenska Segelsällskapet 49p
2 Ekolns Segelsällskap 49p
3 Värmdö Jolleseglare 42p
4 Halmstads Segelsällskap 41p
5 Göteborgs Kungliga Segelsällskap 41p
6 Stockholms 606 Klubb 39p
7 Hjuviks Båtklubb 33p
8 Malmö Segelsällskap 32p
9 Örnsköldsviks Segelsällskap 27p
10 Oxelösunds Segelsällskap 26p
11 Sotefjordens Segelsällskap 26p
12 Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb 22p
13 Strängnäs Segelsällskap 18p
14 Långedrags Segelsällskap 18p
15 Wikens Båtselskap 17p
16 Lerums Segelsällskap 13p
17 Ekerö Båtklubb 12p 
18 Trälhavets Båtklubb 8p

Allsvenskan delseglingar 216
20–22 maj Motala 
10-12 juni Ekerö 
12–14 augusti Malmö
2-4 september Göteborg



~ BÅTAR & ANLÄGGNING

Viktigt med ordning och reda på materialet tycker nissarna  
Det har varit en lång seglingssäsong 

för jollarna. Det är kul att segla men 
även arbetet med underhåll av båtar och 
anläggning ger mycket positiv energi  
tillbaka. 
  
Vi började året med en fullständig ge-
nomgång av alla optimister i verkstaden 
och renovering av centerbordstrummor 
på 2-kronor. Alla våra ”gamlingar” var i 
toppskick när säsongen startade på påsk-
dagen. Totalt sett färre reparationstimmar 
än tidigare, inte minst under sommarseglar-
skolan, där materialet fungerade bra. 
 
2-kronorna var den  klubbbåt som seglades 
mest 2015, vilket krävde lite extra underhåll. 
Reparationerna fick ibland lösas direkt på 
vattnet! Tur att det finns duktiga tomtenissar 
som alltid ställer upp med diverse fix och 
trix. Till dessa vill jag ge en eloge!

De nya optimisterna uppskattades av ju-
niorerna. Framförallt har de använts i lokala 
tävlingar och läger. Vi hoppas att ännu fler 
skall få nytta av båtarna i framtiden.

Stormen Helga lämnade sina spår. Två 
båtar kapsejsade på land med mast- och  
plastskador som följd. Det hindrade dock 
inte seglingen på annandagen när tejpade 
båtar seglades i lätta vindar under en härlig 
vinterdag.

 
Anläggningar
En grupp entusiaster påbörjade arbetet med 
att färdigställa ”loftet”. Rummet ovanpå verk-
staden kommer att isoleras och kläs för att 
kunna utnyttjas till mer än bara segelförråd 
i framtiden. Vi hoppas att arbetet blir klart 
inför sommaren.  

”Bygg och brygg” gruppen har gjort en 
långsiktig plan för utveckling av anläggnin-
garna. Fokus ligger på handikappanpassning 
av lokalen samt nya balkar och bryggor 
som är stabilare och kommer att underlätta 
sjösättningen av jollarna. För detta söktes 
stöd av kommunen, även andra bidrag 
behöver sökas.  

~ BÅTAR & ANLÄGGNING

 

Under våren sjösattes den renoverade flyt-
pontonen för de små gummibåtarna. Långa 
flytbryggan fick nya behövliga skarvar, den 
är mycket utsatt när västliga stormar trycker 
på utifrån.

Arbetsdagar
För 2016 planeras nya arbetsdagar för att 
fortsätta med arbetet att underhålla och 
rusta anläggningen. 
Arbetsdagarna avslutas med trevligheter 
som mat och/eller segling beroende på ork, 
väder och humör - Du kommer väl?!!

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.

Mayra Caldiz
Materialförvaltare 



SFS Seglarskola

Segling för alla åldrar

SFS erbjuder seglarskola för barn, 
ungdomar och vuxna hela säson-
gen med jollar och kölbåtar.
Seglarskolan är certifierad av 
Svenska Seglarförbundet, vilket ga-
ranterar hög kvalité och utbildade 
instruktörer.

Kursupplägg: SFS erbjuder veck-
okurser 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 vardagskvällar 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!



 

 

Kansli: Britt Lindgren
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
 

Sotefjordens Segelsällskap
Lilla Gåsholmen
45661 Hunnebostrand
 

Stöd SFS och den lokala handeln
Köp Kusthandlarnas rabatthäfte 2016 
Säljs på klubben och av medlemmar
Pris: 100kr

Bli en av oss!     Stöd SFS   
SFS är en växande klubb med kompassen 
inställd på framtiden. Bli en av oss så hjälper 
du klubben mot nya spännande mål.  

Vad kostar det att vara medlem?
Medlemsavgift för enskild medlem är 200:-/år 
och 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 
(namn, adress, e-post och personnummer 
10 siffror) till kansliet via e-post eller hemsida.

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

~ MEDLEMSKAP SFS

” Nu satsar jag allt! 
 Hel medlem ger  
 mig maximal  
 trygghet.” 

 Josefin, OS-hopp i Laser Radial. Kund  
 och en av våra 247 000 delägare.

HEL MEDLEM – FÖR DIN 
TRYGGHET PÅ SJÖN

–  En försäkring även för racingjollar  
 och följebåtar

–  Valbart tillägg för kappsegling   
 i Europa, för trailerbåt

–  Ansvarsförsäkring upp till  
 33 miljoner kronor

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna 
och trygghetslösningarna för dig som klubbmedlem. Genom Svenska Seglarförbundet är du  
delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultat- 
bonus för medlemmar och smidig skadereglering. Vår kundundersökning 2015 visar också att  
hela 86% är mycket nöjda med hur vi hanterar en skada. En trygghet för dig om oturen skulle 
vara framme.

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

Stödjer svensk segling
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