
SPALT
ORDFÖRANDE
Årets första nyhetsbrev ser framemot ett 2017 med 
fortsatt hög aktivitet på bred front i SFS. Årets sista segling 
genomfördes på självaste nyårsafton, vilket speglar in-
tresset för vår idrott i Sotenäs. Ett händelserikt fjolår finns 
summerat i bifogad verksamhetsberättelse.

På ordinarie årsmöte föreslog valberedningen att lämna  
två avgående ledamöters poster vakanta tillsvidare, vilket 
också årsmötet röstade igenom. Bakgrunden är att de inte 
hittat rätt kompetens utifrån styrelsens behov framöver. 
Tillsvidare är vi fem ledamöter plus arbetsgrupper och 
kansli som ansvarar för föreningens drift. 

Som ny ordförande kommer jag inledningsvis fokusera på 
att hitta vägar för snabbare och enklare kommunikation 
till er medlemmar. Styrelsens prio blir samtidigt att se över 
SFS mål och vision. Vi har stadigt växt till en av de aktivaste 
klubbarna i Bohuslän och behöver anpassa vår organisa-
tion och arbetsfördelning för en hållbar framtid.
 
Säsongens kalender fylls snabbt och pusselbitar faller på 
plats. Till nästa utskick hoppas jag vi kan berätta mer om 
året som kommer!  

Peter Johansson
Ordförande, SFS
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HÖSTLÄGER JUNIOR

BIDRAG SWEDBANK

NY FLYTBRYGGA
Arbetet med att förstärka och reparera bryggan 
under och runt segelboden hann precis bli klart 
till julens storm. Två nya plintar med däremellan 
monterad limträbalk håller nu upp segelboden och 
ytterligare träbjälkar förstärker. En ny träbalk är 
monterad under sjösättningsrampen som även fått 
plintarna reparerade.  
En flytbrygga med betongelement är beställd och 
kommer att ersätta befintlig flytbrygga som inte 
klarar av de förhållanden som råder på vattnet vid 
SFS. Den nya bryggan är på plats under slutet av 
första kvartalet 2017. Gångrampen ut till flytbryg-
gan togs av vågorna under stormen och där får 
ideella krafter bygga en ny till våren.

Fotografer: Peter Krokström, Mayra Caldiz, SSF mfl.

HÄNT UNDER 
HÖSTEN

SUMMERING

När vintern återvänt till Lilla Gåsholmen var det 
äntligen dags för övernattningsläger igen. Fredag 
kväll kom åtta supertaggade seglare och startade 
pepparkaksfabriken. Det kavlades, knådades och 
dekorerades för fullt. Efteråt serverades bagarna.....              
               Läs mer

SFS har tilldelats ett bidrag på 5000 kronor från 
Sparbanksstiftelsen.
De lämnar bidrag till projekt som främjar utveckling 
och visar stort samhällsengagemang inom kultur 
idrott och näringsliv.

SENASTE NYTT
LÄS MER PÅ SFSS.SE

http://sfss.se/index.php/blogg/345-overnattningslager-2016


 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

Då vi blickar framåt och möter framtidens krav 
görs en inventering av intresset för utbildnin-
gar bland er medlemmar.

Kurserna planeras in löpande med start på 
vårvintern beroende på antalet intressenter. 
Vissa utbildningar försöker vi hålla lokalt i Hun-
nebostrand medan mer omfattande  genom-
förs i Svenska Seglarförbundets regi regionalt 
eller nationellt.

Ni binder er inte till något genom att fylla i ert 
intresse via länk nedan. 
 
             Intresseanmälan

Magne Möller
Utbildningsansvarig

ANMÄL 
INTRESSE FÖR
UTBILDNING
PÅ SFS

VÄLJ 
DIN VÄG 
INTRESSE
Vi behöver ständigt bli fler 
tränare på olika nivåer och in-
struktörer till seglarskolan ska 
utbildas innan de arbetar med 
barn i vår verksamhet.  
Till våra tävlingar behövs funk-
tionärer på land och till sjöss,. 
Det finns alltid en plats åt alla 
oavsett förkunskaper. 
 

Instruktör Arbetar med SFS 
seglarskola i olika steg, från 
praktikant, instruktör vidare till 
seglarskoleansvarig 

Tränare Tränarna tar vid efter 
seglarskolan, framförallt med 
lokala träningsgrupper under 
hela säsongen

Domare Svensk segling är 
i stort behov av domare på 
olika nivåer. Du kan ta uppdrag 
lokalt och i regionen
 
Seglingsledare Ansvarar för 
planering och genomförande 
av SFS stora och små tävlingar.  

Övriga Vi arrangerar lokala 
kurser, exempelvis funktionär-
sutbildning, regelkurs, förarbe-
vis, skepparintyg, HLR mm.

http://doodle.com/poll/karzuqvaqby3r58z


VILL DU SEGLA
ALLSVENSKAN? 
Allsvenskans tredje säsong närmar sig, SFS öppnar möjligheten för nya 
seglare som vill anta utmaningen att försvara klubbens färger 2017.  Mål-
sättningen är att skapa två/tre konkurrenskraftiga lag bestående av en mix 
av unga och gamla, kvinnor och män, kölbåtsseglare och jolleseglare.

För att  ansöka ska du varit medlem i SFS senast 1 januari 2017 och ha 
erfarenhet av kappsegling sedan tidigare. Som lagmedlem deltar man vid 
organiserade träningstillfällen med sitt lag inför tävling och andra aktiviteter 
runt projektet. Serien seglas under fyra tävlingshelger runt om i Sverige 
med båttypen J/70

Läs mer om Allsvenskan och hur du anmäler ditt intresse på vår hemsida 
via länken nedan. Vi vill ha din intresseanmälan senast 31 januari. 
 
           Läs mer

http://sfss.se/index.php/news/349-vill-du-segla-allsvenskan-17


TÄVLING
SÄSONGEN TAR FORM
Större tävlingar på hemmaplan är ett bra sätt att utveckla kappseglingskunskapen 
bland lokala medlemmar och samtidigt utbilda funktionärer i en rolig social miljö. 
Tävlingarna ger också ett bra tillskott i klubbkassan, ungefär trettio tusen kronor per 
säsong. Förutom de sanktionerade tävlingarna, arrangerar SFS en mängd lokala täv-
lingar året om, och ett större arrangemang till sommaren. Mer information kommer 
under våren.
 
Efter två år av mycket lyckade arrangemangen har SFS återigen fått förfrågan om 
att anordna rankingsegling för 2.4mR i Hunnebostrand till våren. Helgen är resur-
skrävande och vi vill förankra datumen i god tid hos er funktionärer.  Under dagarna 
anordnas träning och kappsegling för ca 40 seglare.  Förutom alla funktionärer på 
vattnet från fredag eftermiddag, lördag och söndag behöver vi hjälp med mat och 
servering i köket alla dagar.

Klubben arrangerar traditionsenligt Sotepokalen, en regional tävling för jollar där mån-
ga SFS:are deltar, framförallt ungdomar. Vi välkomnar föräldrar och andra medlemmar 
som stöd på vattnet och på land under dagen.  
Boka in datumen redan nu! Om du är intresserad, har frågor eller förslag kontakta 
Mayra (073-6567112).

Mayra Caldiz
Tävlingsansvarig, SFS

 SANKTIONER 2017
BOKA IN DINA DATUM

25-28 Maj

1 Juli lördag

2.4 Ranking

Sotepokalen



Medlemsavgifterna blir oförändrade 2017, glöm inte 
uppdatera era kontaktuppgifter till kansliet i sam-
band med inbetalning. Viktigt att ange rätt e-post 
och mobilnummer. Mer info finns på hemsida via 
länk nedan.  
 
           Uppdatera medlemsuppgifter 

Medlemsavgift
Medlemsavgift för enskild medlem är 200:-/år och 
familj  300:-/år.  
Betalas till plusgiro: 56 87 34-8 eller via swish till 
nummer: 123 611 0183
 
Ny medlem/Förnyat medlemskap
Ange namn på inbetalningskort/internetbetalning/
swish. Skicka in övriga medlemsuppgifter (namn, ad-
ress, telefon, e-post och personnummer tio siffror) 
till kansliet via post, e-post eller hemsida (länk ovan) 

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

http://sfss.se/index.php/om-klubben/91-om-klubben/127-medlemskap
http://www.sfss.se
https://www.facebook.com/sotefjordens.ss/
https://www.instagram.com/sotefjordenssegelsallskap/
mailto: sotefjordens.ss@telia.com

