Verksamhetsberättelse 2017

Bilaga nr 1

Nedan förtecknas vilka som ingått i styrelsen och sektionernas ledningsgrupper samt redovisas
väsentligare åtgärder under året.
De verksamhetsansvariga framför varma tack till alla som bidragit under året.

Verksamhet

Namn

Funktion

Övergripande

Anders Karlzén
Lars-Åke Larsson
Monica Sjöholm
Hjalmar Åselius
Peter Eckerbom
Torsten Blomgren

Ordförande
Sekreterare
Ekonomiansv
Adjungerad ekonomifunk.
Skansholmen
WSS-nytt

Gästhamnssektion

Ingvar Arnér
Lars Hultkvist
Stefan Westberg

Ordförande

Cyklar gjordes i ordning inför säsongen. Två cyklar försvann under sommaren
Rapportering till div register om de ändringar som gjorts.
Träff med gästhamnsvärdarna gjordes i maj
Gästhamnsveckorna försköts från v 21 till v 25, pga svårighet att få till bemanningen
G-hamnsverksamheten slutade v 32 i stället för v33
Men som tur var ställde Nils-Erik Hollander upp o gick gästhamnsvärd de tidigare veckorna, samt
hjälpte till under sommarmånaderna också.
Resultatet uppgick till 74 828 kr, vilket motsvara 374 gästnätter
Klubbhussektionen

Nils Ulmner
Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Tomas Strömberg

Ordförande

Med början i januari startades återuppbyggnaden av toaletter och duschar i den fuktskadade
herravdelningen samt den gemensamma bastun. Någon bastu var inte inplanerad från början
utan tillkom efter en medlemsomröstning. Genom att flytta ut en vägg i den tilltänkta tvättstugan
30 cm. och göra en omdisposition kunde vi klämma in en bastu med samma storlek som den
ursprungliga och även få plats med en tvättavdelning.

En murad och putsad vägg sattes upp mellan tvätt/bastu och övriga källaren.
Vi bilade upp för en ny golvbrunn i bastun. Golven flytspacklades för att få fall mot golvbrunnar
och belades med klinker,
Bastun byggdes i trä helt fristående med en glasdörr, det gamla bastuaggregatet kunde
återanvändas
En ny toalett byggdes upp med en dörr ut mot hallen för att kunna användas av både damer och
herrar.
Inne i duschavdelningen monterades skiljeväggar i högtryckslaminat mellan toaletter,
duschplatser och omklädning.
Tvättstugan utrustades med en tvättbänk försedd med vatten och avlopp. En tvättmaskin med
torktumlare installerades också.
Allt arbete har utförts ideellt av WSS medlemmar, endast inkopplingen av bastuaggregatet
köptes in.
Klubbhuset fick en ny spis installerad under året.

Klubbmästeri

Cecilia Klyver
Lena Pettersson
Madelene Hermansson
Christina D Petersson
Ann Karlzén

Ordförande

Aktiviteter som anordnats under året 2017


Klubbmästeriet bjöd på fika i samband med årsmötet den 19 mars.



Arbetsdag på varvet den 13 maj varvid klubbmästeriet höll i storstädningen samt bjöd på
sopplunch.
På kvällen hölls invigning av den nya duschavdelningen med tal och champagne på
verandan. Klubbmästeriet hade dukat upp långbord i stora salen till Sjösättningsfest.



Traditionsenlig midsommarfest på Skansholmen med grillfest på kvällen.



Arbetsdag på Skansholmen i augusti där klubbmästeriet stod för lunchen. På kvällen
dukades det upp för kräftskiva i stora salen.



Höstmöte med fika.



2:e advents fika med glögg på Solbergsudde

Därutöver har sektionen:


Städat och rensat i köket på Solbergsudde.



Köpt in förbrukningsmateriel till klubbhuset tillsammans med gästhamnen.



Iordningsställt och uppdaterat städlistor

Marknadssektionen

Seglingssektionen

Ordnas inom
sektionen
Torsten Blomgren
Anders Björkman
Wolfgang Schmeing

Jan Furemo
Utses av sektionen
Fredrik Holmberg
Bo Djerf
Tore Källmark
Ann I Hultquist

Ordförande

Ordförande

WSS / WSSW – SeglingsSektionen – 2017
Andra året med den gemensamma Seglingssektionen för WSS och WSSW är just avslutad och
vår gemensamma målsättning att öka seglingsintresset och att utnyttja de båda klubbarnas
erfarenheter, kunnande och resurser har utfallit mycket väl och den trivsamma andan och goda
samarbetet har ingett förhoppningar om att vi på sikt skall kunna uppnå målsättningen.
17 maj, 31 maj, 14 juni, 16 aug, 23 aug, 30 aug

OnsdagsCupen

10 juni

Wiking Race

11 – 13 augusti

Visbyseglingen

3 september

WM/KM

16 – 17 september

Byxelkroken

Endast 57 båtar ställde upp till start på årets Byxelkroken, där vi även i år tillämpade jaktstart.
Efter fjolårets problem med resultatberäkningen hade vi nu ett helt nytt dataprogram som i realtid
kunde visa seglingen på nätet.
Lördagen bjöd på friska vindar och strålande sol, varför de första båtarna passerade mållinjen
redan vid 13-tiden.
Först Rolf Erixon VisbySS, Bengt Jannsen Västervik Wikingarna och Christer Ovrén Vikingarna
Kalmar,
Därefter övriga fältet i väl samlad målgång.
Under eftermiddagens prisutdelning på kajen i Byxelkrok, delades ovanligt många sponsorpriser
ut från våra mycket generösa sponsorer.

Söndagens återsegling fick efter flera försök med framflyttad start pga dimma och vindstilla
avbrytas och hela söndagsetappen avblåstes.
Detta innebar att lördagens resultat också blev totalresultatet.
Totalresultat Byxelkroken 2017:
1. Rolf Erixon
2. Bengt Jannsen
3. Christer Ovrén
4. Lars Bergvist
5. Johan Pettersson
6. Henric Lundblad

One Off
Express
BB10m
Gran.Sol.
X332
X332

Visby SS
WSSW
Vikingarna Kalmar
Svearna
Lin SS
NySS

24 september

Final Tour de Småland

Finalen är nu genomförd i lätta vindar och slutresultatet är:
1.
Erik Svensson och Roland Durdel, Mönsterås Segelklubb
2.
Thomas Ragnarsson, Gustav Nilsson och Jakob Sjöholm, Västerviks Segelsällskap
Wikingarna
3.
Ulf Johansson och Jan Olsson, Västerviks Segelsällskap Wikingarna
4.
Henrik Elfström och Erik Evers, Oskarshamns Segelsällskap
5.
Peter Johansson och Maths Lönnbom, Mönsterås Segelklubb
6.
Elin Tinnert och Caisa Öberg, Segelsällskapet Vikingarna Kalmar
7.
Joel Larsson och Filip Larsson, Växjö Kappseglingsklubb
8.
Anders Haglund och Jonas Thurfors, Mönsterås Segelklubb
Vi tackar alla seglare för en härlig säsong och hoppas träffa er alla nästa säsong igen.

Externa seglingar
Några WSS: are har varit utanför klubben och kappseglat:
Bosse Djerf

Seapilot Two Star Baltic Race
Hyundai Cup

Fredrik Holmberg

Hyundai Cup

Johan Liliequist

Seapilot Two Star Baltic Race

Patrik Svensson

Seapilot Two Star Baltic Race

Johan Sjökvist

Hyundai Cup

Jonas Claesson

Sandhamn Open – 1:a

Thomas Ragnarsson

ÅF inshore race: 2:a i klassen
ÅFOR: 6:a i klassen av 76 båtar , 11 totalt
av 230 båtar
Kräftköret ( där bröt vi tyvärr bomfästet och
kunde inte segla…)
Hyundai Cup: 11:a av 150 båtar
Arkö Runt: 1:a i klassen

Byxelkroken: 2:a i klassen

Erik Ragnarssom
Hampus Juhlin

SM 2-Krona

Östen Petersson
Hans Asklund

2.4mR
2,4 mR

VM-Brons

Skansholmssektionen

Ordförande
Peter Eckerbom
Jan-Olov Andersson
Tommy Albinsson
Ingemar Wihlstrand
Christer Elmerfjord

Vinterstormarna ställde till det för oss, både på Solbergsudde och Skansholmen. Det höga
vattenståndet ( + 1,10 m ) lyfte bort fasta bryggor, flytbryggor kom på drift, förankringar
förstördes. Förödelsen var total vilket resulterade i stora och tunga förbättringsarbeten på
Skansholmen. För att få en fungerande verksamhet 2017 med seglarläger och övernattande
deltagare så fodrades att Räddningstjänsten utifrån Lagen om skydd mot olyckor utfärdade ett
tillsynsprotokoll som vi var tvungna att följa och få godkänt.
Det blev många arbetsdagar samt personliga projekt för att iordningställa Skansholmen.
2017-05-01 var det 8 deltagare. Projekt som utfördes: - Flytbryggorna i dassviken sjösattes + div
reparationsarbeten av fästen efter stormen. Bojar i dassviken placerades ut på respektive plats
samt sedvanlig röjning och städning av klubbholmen.
2017-05-13 var det 16 deltagare. Projekt som utfördes: - Montering av spiraltrappan -målning av
räcken ( täckmålning ) -ångbåtsbryggan reparerades -storstädning av klubbhus och utedass.
Borttagning av den gamla småbåtsrampen. Nya borrhål för fästjärn och ramverk monterades.
Bryggan mellan ångbåtsbryggan och bastun som stormen och högvattnet förflyttade upp på land
har åtgärdats av en mindre grupp frivilliga. Projekt som utfördes: -Nya stockar från
ångbåtsbryggan till bastun monterades. Nytt järnstativ tillverkades som även monterades på
plats.
2017-06-03 var det 8 deltagare. Projekt som utfördes: - Nytt virke till småbåtsrampen
monterades under ledning av ungdomssektionen. Brand- klassat säkerhetsglas i köket
monterades. Brand-godkänt dörrvred monterades. Städning av sovsalar och klubbhus inför
seglarlägret, midsommarfesten och weekendlägret.

Vecka 24 blev Tillsynsprotokollet godkänt av räddningstjänsten så då var det fritt fram för
seglarläger, weekendläger samt för uthyrning med övernattning.
2017-08-26 var det 25 deltagare på arbetsdagen. Projekt som utfördes: -Fortsatt arbete på
ångbåtsbryggan - Rivning av stora trappan samt återmontering av nytt virke. -Fortsatt underhåll
och upprustning. m.m.
2017-10-21 var det 7 deltagare Vi utförde torrsättning av flytbryggor och stängde Skansholmen
för vintern.
Som alltid har vi haft midsommarfirande och kräftskiva med god uppslutning.
Uthyrningen har kommit igång bra men på grund av dåligt väder blev det en del återbud.

Ungdomssektionen

Jakob Elmerfjord
Thomas Ragnarsson
Michael Karmann
Hjalmar Åselius
Vakant

Ordförande

Säsongen började tidigt, redan i januari månad hade vi våra första möten för att planera upp
seglarskolan. Instruktörsgruppen behövde sättas samman för att senare veta hur många
barn vi kunde ta oss an i seglarskolan. Svenska Seglarförbundet har tydliga riktlinjer, där ett
av dessa är just instruktörstätheten i gruppen. En ledare på fem elever.
Den 20:e mars drog vi igång årets seglarskola med teori och simhallsbesök. Från och med
maj har vi varit på vattnet. 21 elever har deltagit med mycket hög närvaro under den vanliga
seglarskolan.
Onsdagslektionerna, med lite mer styrning mot kappsegling har i snitt haft mellan 10-13
elever, blandat med instruktörer.
Utöver detta har vi också haft 42 stycken elever under årets sommarskola, under veckorna
25, 26 och 27. Sommarskolan har varit veckoläger med dagverksamhet. Eleverna har seglat
mellan klockan 9-15, måndag till fredag. Uppskattade läger!
I vuxenskolan som har styrts av Kajsa Albinsson har vi haft 14 stycken deltagare under året.
Intresset har varit mycket stort. Tyvärr har vi inte kunnat ta emot alla deltagare på grund av
begränsat antal större båtar. Vuxenskolan har under året använt två stycken C55:or och två
606:or.
Helgen vecka 34, 27-28 augusti anordnade seglarskolan och seglingssektionen ett SM för 2krona båtar här i Västervik. Basen blev Notholmen. Till en början hade vi höga tankar om
många deltagare, men tillslut blev det bara 10 startande båtar. Vi tror att bortfallet berodde
på att det var flera tävlingar just denna helgen. Lite trist!
Vi hade flera besättningar ifrån Västervik och Seglarskolan. Lördagen bjöd på riktigt hård
vind medan söndagen var helt tvärt om, stiltje. Alla deltagare kämpade riktigt bra, kul att se!
Vi vill passa på att tacka alla elever, instruktörer, föräldrar till seglande barn och alla
andra som varit delaktiga under det gångna året! Hoppas vi ses igen till våren!
Varvsektionen

Gert Petersson
Tommy Bovinder
Per-Inge Nilsson
Anders Viberg
Christer Lundberg

Ordförande

Vinterstormarna i början av januari ställde till mycket bekymmer. Vattenståndet steg över en
meter vilket fick småbryggorna att lossna och flyta upp på land. Som väl var ställde många upp
på arbetsdagen i april, över fyrtio medlemmar, så allt kunde repareras.
Flytbryggorna oljades före sjösättningen med kvalitetsolja från Hjorted.
Den gamla septikpumpen byttes ut mot en ny av märket Latrina. Ternstedts Invent stod för
monteringen. Funktionen har hittills varit opålitlig. Vi jobbar vidare våren 2018.
Havs-och Vattenmyndigheten tillsammans med Sveriges Naturskyddsförening och
Västerviks Miljö- och Energi kallade till möte på Notholmen i höstas. Det handlade om
problemet med giftiga båtbottenfärger och förorenad mark där vi förvarar båtarna.
På Solbergs udde mättes giftinnehållet i bottenfärgen på tjugo båtar. Resultaten redovisades i
WSS-nytt nr 2 2017.
Klart är att det är viktigt att alla inser att vi kommer att behöva ändra våra attityder.
Myndigheterna kommer att skärpa kraven på ett miljövänligt båtliv och för att vi ska slippa att t ex
investera i en spolplatta måste var och en tänka över hur man kan klara sig utan traditionella
bottenfärger.
I oktober hade vi årets sista arbetsdag, både på varvet och Skansholmen. Tyvärr dök endast
ett tjugotal medlemmar upp vilket innebar att de som var där fick jobba hårt.

Veteransektionen

Per Inge Nilsson
Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Ingemar Lindin

Ordförande

