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Sandvikens 
Segelsällskap
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Sandvikens Segelsällskap

Kansli
Hamngatan 27  811 61 Sandviken      
Telefon 026-27 08 73
Öppet för besök måndagar och torsdagar 08.00-14.00 
onsdagar 12.00-16.45
Tisdagar och fredagar stängt

E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.se

Kansliet handhar allt som rör avgifter, ekonomi 
administration, försäljning. 
Bokning av M/S Emma och Dolittle. 
Fördelning av bryggplatser och uppläggningsplatser.
Beställning av bojlyft / bojiläggning och
kranlyft Stenbryggan. 

Telefonnummer
SSS kansli                                       026-27 08 73
Klubbhuset, Bångs                          026-29 40 74   
Stenbryggan                                    026-27 08 75  
Trebohamnen                                  026-27 08 76   
Dennis Larsson                               070-210 05 64
Kjell Persson                                   072-226 97 95

Huvudstyrelse
Ordförande:       Henrik Jakenberg 
Vice ordf. och
ledamot hamnsekt: Kjell Bergström
Kassör:              Leif Nordström
Ledamot vattenskidsekt: Carl-Åke Nilsson
Ledamot seglingssekt: Johan Wijk
Ledamot motorbåtssekt: Anders Olsson
Ledamot kanotsekt: Mikael Rosén
Ledamot            Mats Eriksson
Ersättare            Vejo Vähäkuopus

Foto Kenneth Lundkvist



Information från kansliet

Varje år när vi skickar ut information kommer ett stort antal 
i retur på grund av att Du har flyttat utan att meddela vårt 
kansli. Nästa gång Du flyttar, kom ihåg oss med att skicka ett 
e-mail eller postens adressändringskort. Tack!

För att underlätta kommunikation mellan kansliet, styrelsen, 
kommittéer och medlemmar är e-mail ett bra sätt. Vid byte 
av båt skall även detta meddelas kansliet och ändras på 
respektive bryggplatsavtal.

 Var vänlig meddela / uppdatera kansliet din e-mail adress

Fakturering av tjänster 

Alla tjänster som medlem utnyttjar under säsongen kommer 
att tillsammans med eventuella sjö- och upptagningskostnader 
faktureras löpande, tex traktorkörning, utnyttjande av Doo-Little. 
Utebliven vakttjänst faktureras snarast. 

Till de som efter den 31mars har oreglerade avgifter till 
SSS kommer påminnelse att utsändas, varvid tillkommer 
inkasseringsavgift på 50 kr för varje utsänd påminnelse eller 
räkning. Kontanthantering undanbedes.
Om avgiften inte betalas i tid avaktiveras Taggen.
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Sjökort finns att köpa på kansliet

Verksamhetsplan vattenskidor

Vi kommer att tävla vidare! Fjolårets fantastiska säsong måste naturligtvis 
följas upp med en ännu bättre, förstår inte riktigt hur, men naturligtvis höjer vi 
förväntningarna på detta gäng!

Dessutom är vår förhoppning att vi skall rusta stuga och bryggor så att vi kan ta 
emot både gäster och träningssugna till en bekväm och funktionell anläggning med 
moderna faciliteter. Vi drömmer vidare om el ute hos oss, tänk att bara kunna vrida 
om en knapp och få ljus eller värme. Nu håller våra så framgångsrika åkare på att 
frysa h---en av sig efter sena höstträningar.

I övrigt kommer vi, trots det ovanstående (vattenskidåkare är tåliga) att fortsätta 
vårt arbete med att locka till oss någon ny ungdom som vill åka skidor sommartid 
Som vanligt är ni alla välkomna till oss på besök, glöm bara inte att visa hänsyn om 
det åks skidor när ni kommer. Det gäller även er alla som passerar vår anläggning 
med båt, de få minuter det kostar er att dra ner ordentligt på farten, får vi göra 
dubbelt upp för varje båt som passerar.

Vi kommer även att försöka ordna något event i samband med jubileet, minst en 
träff på anläggningen och kanske även en tävling nära land. Vi arbetar på det som 
bäst just nu.

Väl mött sommaren 2013.

Carl-Åke Nilsson
Ordf. SSS Vattenskidor.
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Verksamhetsplan Kanot

 Under säsongen hoppas vi kunna fortsätta utveckla vår träningsgrupp så att fler 
deltar och några vill börja åka ut på tävlingar. Vi planerar också att fortsätta med 
våra prova på kvällar.
Den expansion vi haft ställer krav på material och utrymme. Vi behöver nytt 
material i form av fler motionskajaker med tillbehör. Kanotförvaringen vid Bångs 
behöver byggas ut alternativt bygga helt ny förvaring. Ett arbete som vi hoppas 
kunna påbörja under året. 
Årets höjdpunkt kommer att bli sektionens nationella tävling ”Storsjöpaddeln”. 
Vi siktar på minst 50 deltagare och ett gediget arrangemang.  Som ett led i 
marknadsföringen arbetar vi på att skapa en ”klassiker” med löpning, cykling och 
kanot som grenar.

Mikael Rosén 
ordförande kanotsektionen
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I april kommer Segelsällskapets jubileumsbok 
att presenteras. Den blir på cirka 180 sidor med 
hårda pärmar och kommer att betinga ett pris 
av 250 kronor, vid avhämtning på kansliet. Vid 
utskick via post tillkommer portokostnad. 

Ja tack, jag vill gärna köpa jubileumsboken. 
"

Namn

Telefon

Eller per e-mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
eller telefon till kansliet 026-27 08 73
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Verksamhetsplan Motorbåt

Vi i motorbåtssektion ser en ny trevlig sommar framför oss . Vi hoppas på att 
denna sommar kommer att bjuda oss på lite finare väder än den gånga sommaren 
och vi hoppas på en bra uppslutning vid våra aktiviteter. Vi kommer att fortsätta 
att samarbete med Forsbacka Motorbåtsklubb och även denna sommar skall 
vi ha gemensamma aktiviteter. Vi vill att alla skall känna sig välkomna på alla 
aktiviteter vi anordnar och ALLA är välkomna oavsett vilken båt man har. Vi 
kommer att fortsätta men ungefär samma ambitionsnivå som 2012 och vi har ett 
100-års jubileum där vi skall medverka tillsammans med övriga sektioner i de 
gemensamma aktiviteter som beslutas av SSS.  Nedan presenteras sommarens 
program vi har inte satt datum för de olika aktiviteterna än så det kommer delges 
via hemsidan och i hamnarna.

• Orienteringstävling; samling Dalkulla
• Båtbingo; start vid Bångs med målgång på Dalkulla
• Tippsrunda; samling Dalkulla
• Distanstävling; årsavslutning och prisutdelning
• Lyskväll; En båtkaravan med Emma som ledare åker en slinga som kommer att 
läggas på ett sätt så att så många som möjligt får ta del av detta kring vår vackra 
sjö. Vi har under de två år som vi kört lyskvällen haft en otrolig upplevelse med 
över 100 båtar i karavanen samt med Emma fullsatt. 
Det mål som vi sätter upp för årets lyskväll är att vi skall överträffa de lyskvällar vi 
redan haft. Så ALLA som har en båt med lanternor är välkomna. Separat program 
för detta kommer att publiceras på hemsidan och i våra hamnar. 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Motorbåtsektionen
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Vimpel 140 kr, klubbnål 100 kr finns på Kansliet.
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Verksamhetsplan Segling 

Jolle- och juniorsegling

Tisdagar och torsdagar maj-juni och augusti-september vid Bångs.
Vårstart : se hemsidan
Höststart: se hemsidan

Syfte:
Skapa intresse för segelsporten och kappsegling, lära barn/ungdom att segla och lära ut gott 
sjömanskap, utveckla barn/ungdom till goda och entusiastiska seglare som och gärna söker 
större utmaningar, ansvar och ledarskap.
Stor upplevelse, stora seglare. SSS ger barn/ungdomar en stor upplevelse där segling och social 
samvaro vävs ihop till en rolig och inspirerande aktivitet. 
Ansvar, respekt och ödmjukhet är grundläggande värderingar som genomsyrar vårat sätt att vara.

Övergripande verksamhetsmål för 2013
Ta fasta på den etablerade bas av barn och föräldrar, se till att dessa utvecklas som seglare och 
ledare, så att de vill fortsätta och utvecklas.

Kontaktperson: Björn 070 527 48 40

Sandvikens SS Jubileumsregatta 2013

Bångs den 30/8 – 1/9, kappseglingar med Finnjolle och OK-jolle.
Seglingarna kommer att vara på Västerfjärden.
30/8 - 1/9 Swedish Finn Class Open Master Championship, Bankappsegling
31/8 - 1/9 OK riksserie 2013, Bankappsegling

Seglare med funktionshinder
Seglas lika förra året under juni och augusti med anmälan senast dagen före. Vi seglar med 
SSS:s s.k. minitolvor som är en kölbåt för en seglare. För barn/ungdom med funktionshinder 
finns en Accessjolle med plats för två, där t.ex. erfaren seglare kan sitta jämte nybörjare.

Kontaktpersoner/anmälan: Karl-Gösta 070 768 54 92.. 

Prova segla kölbåt, seglarskola för vuxna
Genomföres efter intresse.

Kontaktperson:  Dag 070 517 42 94.
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Broöppning vid Bångs

Från den 15 - 31 maj öppnas bron klockan 9 - 20 fredagar till söndagar 
samt helgdag och dag före helgdag.

Den 1 juni - 30 september klockan 8 och till så länge dagsljuset medger TV- 
övervakning, sker broöppning alla dagar. 

När broöppning önskas kontaktas vakten via  telefon 026-26 40 00 med begäran 
om broöppning. Tala då även om från vilket håll du kommer. Invänta sedan grön 
signal innan passage. Detta gäller även andra båtar som vill passera bron, alltså då 
vit lampa blinkar tillsammans med den röda råder passerförbud!
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Möte Start

Juni 1 Lö 12.30 13.00 Vårdistansen Stenbryggan

5 Ons 18.00 18.30 Serien Stenbryggan

8 Lö 12.30 13.00 Västerfjärdsdistansen Bångs

12 Ons 18.00 18.30 Serien Stenbryggan

19 Ons 18.00 18.30 Serien Stenbryggan

29 Lö 10.00 16.00 Jubileumsaktivitet Trebo

Juli 31 Ons 18.00 18.30 Serien Stenbryggan

Aug 7 Ons 18.00 18.30 Serien Stenbryggan

14 Ons 18.00 18.30 Serien Stenbryggan

17 Lö 10.00 11.00 Storsjödagarna Bångs

21 Ons 18.00 18.30 Serien Stenbryggan

30 Fre Jubileumsregatta Bångs

31 Lö Jubileumsregatta Bångs

Sept 1 Sön Jubileumsregatta Bångs

4 Ons Serien Stenbryggan

7 Lö 10.00 11.00 DM IF Bångs

 14 Lö 12.30 13.00 Höstseglingen Bångs

Kappsegling

Kontaktpersoner:  Kjell 070 313 90 86.
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Städdagar/Arbetsplikt
Det är allas önskemål att hamnar och anläggningar skall 
vara väl underhållna och ge ett trevligt intryck på besökare 
och medlemmar.
Städdagar kommer att genomföras i Stenbryggan och 
Trebo torsdag den 13 juni 17.00 - 20.00.
Arbetsplikt gäller när hamnchef kallar.

Uppläggningsplatser för vinterförvaring
Det åligger båtägare att omedelbart efter sjösättning städa 
sin vinteruppläggningsplats.
Båttransportvagn och pallningsmaterial på 
vinterförvaringsplats som fr.o.m 15 juni används till 
sommarparkering skall flyttas av användaren till anvisad 
plats.
Båttransportvagn i hamnar som saknar namn och telefon-
nummer på ägare och stått uppställda längre tid kommer 
efter  uppsatt skriftlig information att skrotas.
Pallningsmaterial som saknar märkning med ägares namn 
och telefonnummer kommer att forslas bort.
Max. 3 knop inom hamnområdet
Hastigheter över 3 knop skapar svallvågor som kan orsaka 
skador på förtöjda båtar och bryggor.

Avfallshantering
Farligt avfall som oljor, färger, penslar och 
rengörningsmaterial skall forslas till miljöstation där 
sortering skall göras och sorteras i avsedd behållare.
Latrin skall lämnas i därför avsett skåp, endast av 
Gästrikeåtervinnare tillhandahållet latrinkärl får användas, 
andra behållare tömmes ej.

Vakttjänst
Vakttjänst i våra hamnar bygger på solidaritet ….
VAKTA 1  NATT OCH FÅ 175 VAKTADE NÄTTER 
TILLBAKA.
Vakttjänst avser samtliga medlemmar med båtplats, ekplats 
eller båthus.
Under de år vi haft nattvakt har stölder och skador minskat 
radikalt.
För sommaren 2013 gäller följande:
Vaktböcker finns tillgängliga på kansli för tidsbokning. 
Medlem som ej bokat vakttid tilldelas av kansliet per brev.

Den som har förhinder på tilldelad tid skall själv ordna 
ersättare.
Ersättare skall vara lägs 18 år och vara SSS- eller 
familjemedlem, ersättare skall skriva under vaktrapporten 
med eget namn och vem som han/hon ersätter.
Vaktperioden pågår från 2 / 5 till 20 / 10.
Vakttjänst: maj - augusti mellan kl. 21.00  -  06.00
Under september och oktober anpassas tiden efter mörkrets 
inträde.
Vaktbot för utebliven vakttjänst debiteras med 1000 kr och 
en ny vakttid.

Trebo
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansliet en vecka i förväg.
I Trebo utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 23 maj 
och 12 juni kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter 
2013.
Planerade åtgärder för Trebohamnen
1. D-piren färdigställs med pålning, riktning och      
    överbyggnad.
2. Lagning av asfalt efter grävningar och sättningar.
3. Grundplintar och bjälklag hamnstugan.
4. Ombyggnad av hamnstugan för åretruntboende
5. Båtramp ny beläggning betong och breddning.
6. Y-bommar till brygga B, C och D.

Stenbryggan
Bojlyft / bojiläggning
Beställes genom kansli en vecka i förväg.
I Stenbrygga utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 25 
maj kl 09.00 - 15.00
Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter 
2013.
Planerade åtgärder för Stenbryggan
1. Vintersäkra avlopp i hamnstugan
2. Undersökning av golvreglar på hamnstugan.
3. Asfaltering av uppgrävda och trasiga asfaltytor.
4.  Vinterplatser söder om miljöstationen.
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T-Shirt Aqua 95 kr
Srl. cl – vuxna

Piké 190 kr
Strl. xs – xxl

SSS fritidskläder

Prova storlekar och beställa kläder gör man på kansliet

Jacka Soft shell 425 kr
Storl. cl – vuxen 

Huva Aqua ZIP 275 kr
Strl. cl – vuxna

Byxor, svart 195 kr
Storl. cl – vuxna 
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Kranlyft
Stenbryggan: 
Bokas på kansliet telefon 026-27 08 73.

Trebo:  
Bokas i Trebo telefon 026-27 08 76.

Sjösättning / upptagning med kran påbörjas måndag 24 april mellan 
kl. 08.00 - 16.00 på vardagar till och med den 12 oktober. 
Efter den 13 oktober sker upptagning mot dubbel avgift. Nedisning på 
båtar en riskfaktor vid lyft. 
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Hamnsektionen
Kjell Bergström Hamnchef Trebo +Vaktchef 
Veijo Vähäkuopus Hamnchef Stenbryggan 
Mats Eriksson ledamot
Allan Hagström ledamot
Klas-Göran Kalvik ledamot
Kenneth Lundkvist ledamot
Pelle Olsson ledamot
Karl Seiler kranansvarig
Sten Åke Wiström  ledamot
Åke Wikström ledamot

Vakttjänstansvarig Stenbryggan / Trebo 
Kjell Bergström  070 672 2838

Prickningskommitté  
Lars Möller         prickn.ansv. 070 3281623
Håkan Hernberg ledamot 
Niclas Johansson ledamot 

Seglingssektionen
Johan Wijk  ordf. 070 3002100
Kjell Krantz ledamot
Pär Lundvik ledamot
Björn Pettersson ledamot
Fredrik Svennberg ledamot
  
Kanotsektionen  
Mikael Rosén ordf. 070 2124944
Catharina Jernberg v.ordf.
Ulla-Britt Jansson ledamot
Gunnel Jernberg ledamot
Rolf Jernberg ledamot
Hans Skoog ledamot 

Motorbåtssektionen  
Anders Olsson Ordf.
Anderz Carlsson Kassör
Mats Eriksson Sekr.
Stefan Kvist Ledamot
Håkan Berggren Ledamot

Vattenskidsektionen                             
Carl-Åke Nilsson              ordf.                070 550 59 61
Jimmie Westlund             ledamot           
Peter Jackson                  ledamot           
Fredrik Stake                   ledamot           
Oscar Frisendahl              ledamot
Peter Nava                       ledamot           

Emma-gruppen                                     
Leif Sjökvist                     adm.ansvarig   070 3142420
Lars Holmberg                 ledamot           
Peter Jonsson                  tekn. ansvarig  
Johan Wiberg                  tekn. ansvarig
Carl-Åke Nilsson              säkerhetsansvarig 

Bångskommitté                                     
Karl-Gösta Naenfeldt      ordf.                070 6365375
Dag Lindström                 ledamot           
Bert Larsson                    ledamot           
Hans Skoog                     ledamot           
Lennart Lennholm           ledamot           
Mikael Rosén                   ledamot           

Valberedning                                         
Kent Eriksson                  ordf.                
Ulf Håkansson                 ledamot           
Karl-Gösta Naenfeldt       ledamot           

Revisorer                                                
Lars Holmberg                                         
Bengt Larsson                                          
Revisorersättare
Inge Ericsson                                           
Åke Johansson                                        
                                       
Repr. i Idrottsrådet                                
Karl-Gösta Naenfeldt                               

Repr. i Sandviken Bingo                        
Mats Eriksson

Hemsideansvarig
Bert Larsson                                            070 6688802
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Profilen 2013
Henrik Jakenberg

Naturligtvis utser vi vår nye ordförande, Henrik, till årets profil. Han har varit medlem 
i Sällskapet sedan 1990 och blev ledamot i styrelsen 2005. Sedan 2008 har Henrik varit 
sekreterare, vice ordförande och under senare år en viktig deltagare i vårt AU. I samband 
med Görans tragiska bortgång under sensommaren 2012 övertog Henrik på ett förtjänstfullt 
sätt ledarskapet i styrelsen.
Henrik är verkligen en profil med många strängar på sin lyra. Han är en hängiven 
naturälskare och fågelskådare som han blandar med ett antal ideella engagemang i bl a 
Gästrik Konst och Rotary. Han har en gedigen ledarkarriär bakom sig med många ansvarsfulla 
roller i olika Sandvik-bolag.
Han har dels genom jobben på Sandvik och även privat rest över hela världen och har 
haft lätt för att skaffa sig många vänner och kontakter. 
Somrarna tillbringar han gärna tillsammans med hustru Dora på Skorv-Tomas holme
i Storsjön där han rustar stugan och sköter utomhusmiljön på ett exemplariskt sätt.

LO / LN
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Illustratör Andreas Frank




