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SPALT
ORDFÖRANDE
Vårsäsongen har passerat fort och vi är inne i en period 
med fokus på utbildning i form av sommarseglarskola 
med fjorden och klubbhuset fyllt av barn och ungdomar.
Vi kan konstatera ett fortsatt stort intresse för att börja 
segla. Våra sommarkurser är välfyllda och enbart våra 
egna resurser sätter stopp för hur mycket utbildning vi 
kan genomföra.

Vårens stora projekt för klubbens medlemmar har varit 
rankingseglingen för 2.4:orna under Kristi flygare. Återigen 
ett klockrent genomfört arrangemang under ledning av 
Conny Stensson.
Vårt allsvenska lag är i full gång med två genomförda 
deltävlingar. Stommen i truppen fortsätter, samtidigt som 
vi kryddat laget med några riktigt rutinerade seglare. 
Förra årets succé med SFS-Sailweek återkommer på 
samma sätt i sommar.  Förhoppningsvis kan vi alla hjälpas 
åt att göra ett lika bra arrangemang för att marknadsföra 
publikvänlig segling. 

För en tid sedan nåddes vi av det tråkiga beskedet att den 
mycket engagerade medlemmen Ulrica Allervik lämnat oss 
efter en längre tids sjukdom. Hennes positiva inställning 
och stora engagemang för SFS kommer alltid finnas kvar i 
våra minnen. Klubben sänder en hälsning till familjen, ni är 
alltid välkomna ner till Lilla Gåsholmen.

Avslutningsvis vill jag påminna om att betala er 
medlemsavgift för 2017. Swisha din betalning redan idag 
så slipper du inbetalning via Postgiro! Mer info längst bak i 
detta utskick. 

Peter Johansson
Ordförande, SFS



Viktiga datum för 2017. Aktiviteter 
tillkommer 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 
2 Start Jolleträning 
5 Juniorträff Tumlaren
7 Start söndagsträning 
9 Start Seglarskola 606
19-21 Allsvenskan 1 Strängnäs 
25-28 Rankingsegling  2.4 mR
-Träning och seglarskola hela månaden
 
Juni
9-11 Allsvenskan 2 Ekerö 
25 Utbildningsdag
26 Start Sommarseglarskola
28 Start Poängsegling
-Träning och seglarskola hela månaden
 
Juli 
-Sommarseglarskola hela månaden
1 Sotepokalen 
5 Poängsegling 
12 Poängsegling
15 Sotenkanalens Dag
19 Sailweek, Poängsegling 
20 Sailweek, Restaurangkampen
21 Sailweek, Grötö-Cup 
22 Sailweek, J/70-Cup 
26 Poängsegling 
-Träning hela månaden 
 
Augusti
2 Avslutning Poängsegling  
4 Avslutning Sommarseglarskola
13 Lilla Tjörn Runt - Klubbresa 
22  Omstart Träning och Seglarskola 
25-27 Allsvenskan 3 Jönköping
-Träning och seglarskola hela månaden

 
September
17 Söö Race - Klubbmästerskap 
8-10 Allsvenskan 4 Gottskär
-Träning och seglarskola hela månaden

Oktober
7 okt Hummerracet
14 okt Upptag kölbåt & Arbetsdag 
-Träning och seglarskola 
 
November, December
26 dec Annandagsracet 
-Utbildning och klubbkvällar för ungdo-
mar och vuxna på tisdagar.

Fotografer: Peter Krokström, Mayra Caldiz, SSF mfl.
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SOTEPOKALEN
SUMMERING
Den första juli arrangerades den traditionella 
jolleregattan Sotepokalen som också är en 
deltävling i Liros cup. 31 jollar samlades i klasserna 
optimist A, B och C, Zoom8, RS-feva, Laser och 
Laser Radial, 2-Krona och RS-Aero. Sommarvädret 
bjöd på sol och vindar på ca 8 m/s från NW som 
ökade och skiftade mot väst efter första racet. 
Banan lades så att startlinjen låg nära bryggan och 
åskådarna kunde njuta av seglingen vid klubbhuset. 

Fyra seglingar om ca 20 minuter genomfördes 
fördelade i tre startgrupper. Lunchpausen på land 
var mycket uppskattat av familj och seglare. SFS representerades i nästan alla klasser, 
gladast var RS-Fevaseglarna som fick inviga klubbens nya båtar. 
Som ett komplement till Sotepokalen anordnade SFS tillsammans med VKSF en clinic 
för Optimist och Zoom8 på söndagen. Fokus låg på kappsegling coachad av Karin 
Knigge. Nio seglare kämpade hårt i vindar på över 12 m/s. 

Helgen var lyckad och lärorik, lokala kappseglingar ger möjlighet för fler SFS:are att 
tävla mot regionen.  Jag vill rikta ett stort tack till funktionärer och föräldrar som ställer 
upp och gör dessa evenemang möjliga.

Mayra Caldiz
Seglingsledare

 TÄT SEGLING PÅ SOTEFJORDEN
NYA BÅTAR TILL JUNIORERNA FRÅN THORDÉNSTIFTELSEN 



 TÄT SEGLING PÅ SOTEFJORDEN
NYA BÅTAR TILL JUNIORERNA FRÅN THORDÉNSTIFTELSEN 

SFS verksamhet drivs till stor del genom ideella krafter. Stora 
och små insatser av medlemmar gör att vi kan erbjuda segling till 
lokala- och delårsboende i kommunen. Tillsammans med bidrag 
och sponsorer från organisationer och företag kan vi nå hela vägen 
och utveckla verksamheten.

2016 års bidrag till förbättring av brygga och anläggning från 
Sotenäs kommun möjliggjorde förstärkning av däcket under 
sjöbodarna, samt byte till en ny starkare flytbrygga utanför 
klubbhuset. 2017 är planen att förbättra tillgängligheten med 
vidare bidrag.

Med stöd från Thordénstiftelsen och Svenska Seglarförbundet 
kan vi fortsätta utveckla ungdomsverksamheten och arbeta med 
att behålla ungdomarna inom idrotten segling i regionen. SFS har 
tilldelats bidrag till två nya RS-Feva samt en transportkärra som 
ökar möjligheten till samarbete med klubbarna i närområdet.

För en miljövänligare verksamhet fick vi också stöd från Svenska 
Seglarförbundet till en värmepump som installerades i vintras. 
Denna minskar våra energikostnader och främjar klubbens 
miljötänk.

Styrelsen  
Sotefjordens Segelsällskap

TACK FÖR ERT STÖD!



 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

Det blev ett blåsigt avslut på vårsäsongen då 15 tuffa optimistseglare 
fick testa klubbens större jollar, 2-krona och RS-Feva. Fartfyllt, blött och 

otroligt skoj blev responsen.

Tillbaka på torra land fulländades avslutningen med glass och kakor, och en återblick 
på vårens seglingstillfällen. Sedan kapsejsningen inomhus, på Tumlaren, har totalt 
18 seglare hunnit lära sig allt ifrån vad båtens alla delar kallas till hur man backar och 
snabbaste sättet att segla kryss. Däremellan har vi hunnit beta av användbara knopar, 
slag, gippar och turseglingar. 
 
Alla duktiga seglare har utvecklats individuellt och var och en fick chansen att fylla 
White board-tavlan med all kunskap de samlat på sig – det blev en hel del! 
En sista gång testades också hur lång tid det tar för hela optimistgänget att 
tillsammans rabbla upp alla båtens delar. Rekordet ligger på strax över 2 minuter. Och 
på frågan ”Vad har varit absolut roligast?”, blev svaret ”ALLT!”.
 
Seglandet tar förstås inte slut här, under sommaren anordnas poängseglingar varje 
onsdag då alla är varmt välkomna att delta, titta på och fika. Dessutom finns en hel 
drös med andra spännande aktiviteter som SFS-sailweek och samtidigt är det full fart 
på sommarseglarskolan. Du har alltså alla möjligheter att fylla hela sommaren med 
segling, väljer du istället att ladda om batterierna på annat håll ses vi igen till hösten, 
pigga och taggade på ännu mera segling!

Emily Cui 
Ordförande Ungdomssektionen

HALVTID FÖR JUNIORERNA
SUMMERING AV VÅREN



 

På hemsidan kan ni följa oss instruktörer året om,  under sommarseglarskolans 
intensiva veckor uppdaterar vi varje vecka. Under fliken blogg hittar ni härliga texter 
och bilder från vår vardag på världens bästa sommarjobb!

Saxat från bloggen:  
“Med en vecka fylld av en stor dos vind, sol 
och segling har vi kickstartat igång årets 
sommarseglarskola. 
Vi började veckan med att bocka av 
sjövettsregel nr.1: sjöduglig båt, då vi 
lärde oss rigga. Dessutom hann vi lära 
oss namnen på båtens delar, hur man 
styr och hur man slår. Innan vi gav oss 
ut på vattnet såg vi till att regel nr.2: rätt 
säkerhetsutrustning efterföljdes. Fyllda 
flytkuddar, öskar i alla båtar och flytvästen 
ordentligt knäppt.”
Tisdagen fylldes med massor av segling. 
Då vi såklart även följer regel nr.8: kolla 
väderleksrapporten, passade vi på att 
utnyttja denna perfekta dag då prognosen 
för resten av veckan inte såg lika lovande 
ut.....”

FÖLJ INSTRUKTÖRERNA

 SFS/BLOGG



    

Än en gång i Hunnebostrand 
och med stor omtanke om oss 

seglare från arrangörsklubben. Det 
blir bara bättre och bättre för var 
gång som Stellan sade i sitt tack vid 
prisutdelningen.

I år fick vi vind och sista dagen blev vi alla 
våta och fick ont i ögonen av saltvattnet. 
Vädret var mestadels mycket fint med 
sol. Alla fick fin västkustfärg. Lite regn fick 
vi sista dagen men det var ingen som 
noterade mitt i racen. 

Härliga seglingar på fin bana med 
bra startlinjer tror jag de flesta tyckte. 
Mycket lite ström vilket är ovanligt. 
Stabila vindar med bara små skiften 
gjorde att seglingarna blev jämna och 
utslagsgivande. 

Som vanligt Stellan i topp med sju vinster 
av sju möjliga. Han har nu spikar så det 
räcker att göra om köket hemma. Lecke 
tvåa och Henrik trea. Vem som kom fyra 

förbjuder min blygsamhet mig att tala om 
men det går att utläsa ur resultatlistan.

Träningen i två dagar före ranken skötte 
Linda och Emily utmärkt. Vi tränade 
starter och rundningar. Boathandlingen 
varierar högst betydligt och här kan 
ordentliga förbättringar ske hos de flesta. 
Mer träning alltså !!!! Plan och strategi är 
viktiga moment vid kappsegling. Linda är 
bestämd och bra och hon lovade nästan 
att återkomma nästa år och ta med 
Mattias och barnen.

Mathållningen var mycket bra inte 
minst räkorna och kräftorna och Claes 
med stab skall ha all eloge för sitt 
engagemang. Kakorna m.m. till kaffet var 
superba. Tack Emily.

Vi höll en tyst minut för vår seglarbroder 
Bo Hedensjö. Han hade med säkerhet 
varit med i Hunnebostrand. Vi saknar 
honom.

RANKINGSEGLING PÅ FLAKET 

ÄNNU EN FANTASTISK HELG I HUNNEBOSTRAND 
MATS MILBOURN SAMMANFATTAR



Till sist ett stort tack till Conny Stensson 
arrangemangets ledare och eldsjäl. Vi 
kommer tillbaka nästa år 10/5-13/5. På 
Sotefjordens Segelsällskaps hemsida 
finns fina bilder att studera, Henrik 
kommer säkert se till att dessa hamnar i 
vårt fotoarkiv.”

Vid pennan
Mats Milbourn

Fortsättning följer?
Seglarna vill mer än gärna att SFS står 
som arrangörer 10-13 maj 2018, kanske 
kan vi lägga ett publikt hamnrace utanför 
Bella Gästis på fredag eftermiddag som 
alternativ till tune-up racet på stora 
banan!
Stort tack till alla SFS:are som med stort 
engagemang återigen genomfört ett 
fantastiskt proffsigt arrangemang.

ÄNNU EN FANTASTISK HELG I HUNNEBOSTRAND 
MATS MILBOURN SAMMANFATTAR



 ~ UNGDOMSSEKTIONEN

“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 
INTRESSE
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 till 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 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.

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 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: 0523-50443 



SFS SAILWEEK 
HUNNEBOSTRAND 
20 JULI -23 JULI

ONSDAG: Poängsegling & Prova På J/70 
TORSDAG:  Restaurangkampen 
FREDAG:  Grötö-Cup & Klubbkväll
LÖRDAG: Allsvensk Träningscup



    

S om en av minsta klubbarna i Allsvenskan är en viktig del av satsningen 
att tillgängliggöra J/70-segling på hemmaplan. Med SFS Sailweek 

kan klubben visa upp modern segling för allmänhet och företagare.  
Medlemmar, inte minst våra juniorer, får möjlighet att provsegla J/70 i 
olika träning- och tävlingsformat. 

Vecka 29 blir det med andra ord mer segling än vanligt i Hunnebostrand. Sailweek 
startar onsdag kväll med poängsegling på Lilla Gåsholmen. Medlemmar är 
välkomna att prova på J/70 under kvällen.

Torsdag flyttar vi tillfälligt till Norra Kajen för Restaurangkampens andra upplaga 
med SFS som arrangör. 
Fredag eftermiddag och kväll seglas Grötö-Cup i J/70, 606 och 2-kronor, kvällen 
avslutas med social samvaro och grillning på Lilla Gåsholmen.

Under lördagen blir det allsvensk träning i Hunnebo där Team-SFS lag sparrar inför 
nästa deltävling i Allsvenskan. Med bana utanför Hunnebostrand ges möjligheten 
att se lagen träna på nära håll.

SAILWEEK 2017
PUBLIKVÄNLIGT KONCEPT 



    

Välkommen att följa kampen om det bästa seglingslaget bland krogarna 
i Sotenäs sommaren 2017. Fjolårets publiksuccé med närmare 200 

personer som mest samtidig längs kajen, strandpromenaden och bergen i 
Hunnebostrand är nu tillbaka.

Åtta lokala restauranger i Sotenäs och deras anställda gör upp i en matchcup med 
J/70 i norra hamnen.
Konceptet är enkelt och bygger mycket på upplägget kring en allsvensk deltävling. 
Publikvänlig segling nära land med halvvindsstart ner till länsgaten för största möjliga 
spänning. Speaker och expertkommentator på kajen bidrar till att höja trycket på land 
och till sjöss.

Fokus ligger på att skapa ett kompakt event med åtta race på två och en halvtimme. 
Nya lag finns alltid startklara i bytesbåtar och skeppare från SFS ser till att allt rullar i 
ett högt tempo.  
Lättare servering kommer finnas på kajen i anslutning till seglingsområdet.  
 
Välkomna!

EN DEL AV SAILWEEK 

SUCCÉN ÄR TILLBAKA
KRÖGARNAS KAMP I SEGLING 



Deltagande lag

Lagen seglar matchcup med Allsvenskans  
J70-båtar vid norra kajen Hunnebostrand  
Konferencier: Thomas Grahn  
Expertkommentator: Klaes Mattson

VEM HAR GRYMMASTE SEGLINGSLAGET I SOTENÄS?

RESTAURANGKAMPEN
SE FARTFYLLD MATCHRACING
HUNNEBO 20 JULI 13:30
                 



BRA START I ÅRETS ALLSVENSKA FÖR SFS  
Halvvägs in i Allsvenskan 2017 kan vi summera en betydligt stabilare och 

mer samtränad trupp jämfört med fjolåret där laget fixade kontraktet 
först i sista omgången efter övertygande segling i Långedrag. Team-SFS ligger 
på femteplats i en mycket jämn tabell inför höstens delseglingar.

Inför säsongen har SFS förstärkt truppen med SFS-profilen Klaes Mattsson och 
tidigare OS-paret Magnus Lundgren/Urban Lagnéus.
Klaes är med ett trettiotal medaljer sammanlagt, i guld, silver och brons i olika klasser 
i VM, EM, NM och SM, en av SFS mest meriterade seglare genom tiderna. Han lämnar 
GKSS lag för att återvända hem till rötterna i Hunnebostrand.
Med sina erfarenheter från kappsegling i allmänhet och inte minst två år i Allsvenskan 
och ett Sailing Champions League i båttypen J/70 bidrar han med rutin och kunskap 
till övriga i laget.

Radarparet Magnus Lundgren och Urban Lagnéus, med en OS satsning i bagaget och 
vinst i Bohusracet så sent som 2016, visade direkt att formatet med många race på 
korta banor passar dem bra.

Stommen av laget kvarstår sedan tidigare säsonger, vilket är nödvändigt om laget 
ska klara den hårdnande konkurrensen från övriga klubbar som nu spetsar till sina 
trupper mer och mer.

Följ oss på webben under säsongen. På hemsidan finns en allsvensk sektion för 
projektet.
 
Peter Johansson 
Projektgruppen Allsvenskan

KLAES MATTSSON TILLBAKA  



BRA START I ÅRETS ALLSVENSKA FÖR SFS  
 
Tabell efter två delseglingar  
1 Kungliga Svenska Segelsällskapet 2p
2 Cape Crow YC 4p
3 Rörvik SS 14p
4  Hjuviks Båtklubb 16p
5 Sotefjordens Segelsällskap 16p
6 JKV Västerås 16p
7 Örnsköldsviks Segelsällskap 16p
8 Ekoln Segelklubb 17p 
9 SS Kaparen 17p 
10 Oxelösunds Segelsällskap 18p 
11 Göteborgs Kungliga Segelsällskap 21p 
12 Malmö Segelsällskap 23p 
13 Halmstads Segelsällskap 23p
14 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb 23p
15 Lommabuktens SK 24p
16 Strängnäs Segelsällskap 25p
17 Wikens Båtselskap 31p
18 Långedrags Segelsällskap 36p

Allsvenska delseglingar 2017
19–21 maj Strängnäs 
9-11 juni Ekerö 
25–27 augusti Jönköping
8-10 september Gottskär



Sanktionerade tävlingar     

Träning och Ranking 2.4mR
2.4 mR kommer åter till Hunnebostrand 
för en helhelg med träning och 
rankingsegling 

Datum: 25 maj - 28 maj
Arrangör: Sotefjordens SS
Plats: Hunnebostrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: 2.4mR 

Anmälan via hemsida:  
www.swe24metre.com

Sotepokalen 
Sotepokalen är klubbens sanktionerade 
jolleregatta med tävlande från regionen. 
Tävlingen arrangeras 2017 för ett antal 
klasser som ingår i Liros Cup och övriga 
inbjudna. 

Datum: 1 juli
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, RS-Aero
Anmälan: Via hemsida eller kansli

Poängsegling
Poängseglingarna arrangeras av 
ungdomssektionen. Serien räknas 
samman efter sex veckor och är öppen 
för alla seglare, oavsett förkunskap. 

Datum: 28 juni, 5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 
juli, 2 augusti 
Format: Bankappsegling
Båtklass: Jolle/606

TÄVLINGSPROGRAM
HUNNEBOSTRAND



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

Datum: 21 juli
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: 606, 2-krona, J/70 
 
Söö-Race 
Klubbmästerskap för klubbens 
jolleseglare. 

Datum: 17 september
Format: Distanssegling
Båtklass: Optimist, Feva, 2-krona, Laser 

Hummerracet
Kampen om havets svarta guld 
seglas i oktober och är öppen för alla 
medlemmar. Avslutas med middag i 
klubbhuset. 

Datum: 7 oktober
Format: Lag- & sprintsegling
Båtklass: 606, 2-krona 

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

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



Medlemsavgifterna blir oförändrade 2017, glöm 
inte uppdatera era kontaktuppgifter till kansliet 
i samband med inbetalning. Viktigt att ange rätt 
e-post och mobilnummer. Mer info finns på hemsida  
 
 

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, 
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


