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Omslagsbild 
En vacker kväll på Bergö!   

Fotograf: Annika Hasselblad, 2019-07-25

våra bryggor och fördela 
platser så fort de blir 
lediga men de kan inte 
jaga medlemmar i tid 
och otid, kommunicera 
istället med oss så har 
vi större chans att hjälpa 
er med era frågor och 
kan hjälpa er att hyra 
ut er båtplats om ni inte 
har möjlighet att sjösätta. Kanske kan det till och 
med vara så att någon hänvisar till någon gammal 
överenskommelse med tidigare hamnfunktionärer 
vilket i så fall verkligen behöver kommuniceras till 
oss igen. Glöm inte att de som sköter detta är ideella 
funktionärer, jag har tagit upp det ofta på den här 
sidan och kommer fortsätta att göra det så länge 
jag anse det behövas. Avslutningsvis upplever vi 
något som vi tycker är märkligt, och det är att vid 
en hel del tillfällen som platser i hamnen erbjuds 
dröjer svaren från de tillfrågade och fördröjer 
hanteringen av platserna. Minst sagt märkligt när 
väldigt många frågar och är intresserade av platser. 

Kanske upplever ni den här texten som offensiv och 
något provocerande och till viss del kanske det är 
på det viset. Jag vill från min sida bara ännu en 
gång försöka förmedla bilden av att det är många 
som jobbar ideellt för att få föreningen att snurra 
på bästa sätt, hamnen är en sektion och listan 
kan bli lång om jag ska fortsätta nämna de andra 
sektionerna och hur de funktionärerna arbetar men 
jag börjar här den här gången för att förtydliga 
vikten av att vi tillsammans samarbetar för att 
kunna ha ett trevligt båtliv och underlätta för våra 
funktionärer. 

Till sist ett upprop. Om valberedningen hör av sig 
till någon av er, var inte rädd för att engagera er. 
Vi gör tillsammans allt vi kan för att det ska vara 
så lätt som möjligt att vara funktionär i Helgasjöns 
Segelsällskap. 

Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist
Ordförande HSS

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
Sommaren 2019

Hej igen alla HSS medlemmar, då börjar sommaren 
2019 lida mot sitt slut, än är det inte färdigt 
men nog sjunger sommaren på sista versen. Jag 
hoppas ni är många som haft möjlighet att njuta 
av Helgasjön och de möjligheter som erbjuds oss 
som färdas på vattnet med jämna mellanrum såsom 
glass på Kronoberg eller lyssna på after beach på 
Evedals värdshus från sjösidan. Själv har jag haft 
en bra och trevlig båtsommar innehållande bad 
och fikastunder vilket gör att i alla fall jag är nöjd.

I förra numret nämnde jag att jag hoppades få rikta 
strålkastaren mot nya Y-bommar i vår hamn och 
mycket riktigt så är dessa nu på plats och belagda 
med båtar. För den oinsatte kanske det kan 
upplevas som en enkel manöver att anskaffa och 
montera dessa men det är så långt ifrån sanningen 
ni kan komma. Det arbete våra funktionärer 
i hamnsektionen genomfört med allt från 
förundersökning av möjlighet att genomföra 
detta, med tanke på hållbarhet och konstruktion 
på nuvarande brygga, ta in intresseanmälningar, 
omplacera och erbjuda platser till de som 
önskat byta brygga till att faktiskt beställa, 
planera installation och genomföra densamma 
tillsammans med medlemmar har inneburit 
många ideella arbetstimmar. Så den som tror 
att det bara är att beställa och montera får 
tänka om.

Vad gäller just hamnen är det ju kärnan i vår 
verksamhet och det som berör de flesta av oss 
på något vis. Utöver den vanliga frågan om när 
det finns lediga platser är det en hel del annat de 
måste administrera, styrelsen väljer därför att ta 
chansen att informera och tydliggöra en del saker 
kring hamnen på annan plats i tidningen, se till 
att läsa det inför kommande säsong. Själv hör 
jag återkommande kommentarer som att det är 
märkligt att det står tomma platser i hamnen och att 
någon önskat annan plats på grund av olika saker 
men inte får gehör för det. Tro inte annat än att 
funktionärerna jobbar idogt med att se till att fylla 
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Medlemsservice: 0200-29 00 90
Stationstel./uppsyningsman: 031-761 42 96

Jourtelefon : 031-761 39 96

RS Kronoberg

Vill ni skicka e-post så gäller följande: fornamn.efternamn@hss.se

Ordförande Henrik Löfqvist ...............0702-86 87 34
Vice ordförande Lars Johansson ..........0709-50 11 12
Sekreterare Pernilla Bergström ..........0705-97 71 21  
Kassör Peter Thornström ..................0730-87 54 61

Ledamot Bengt Kjellsson ..................0702-20 49 52
1:a Suppleant Per Eckerström .............0705-85 00 75
2:a Suppleant Claes Johansson ...........0709-84 51 51

Medlemsansvarig
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11 
Ekonomistöd
Jennie Leonsson .............................0705-93 66 32
Varvet - Evedal
Varvschef: Leif Eriksson ................0763-40 93 94 
Bitr. Benny Lundberg .....................0706-62 60 95 
Bitr. Per Eckerström .......................0705-85 00 75 
Bitr. Attila Magyari ........................0761-45 93 29
Bitr. Bengt Kjellsson ......................0702-20 49 52
Stugfogde - Varvsstugan
Bengt Kjellsson ..............................0702-20 49 52 
Hamnen - Bryggmästare - Evedal
Sammank.: Peter Thornström  .......0730-87 54 61
Bryggm. Göran Wikström ..............0730-23 26 20
Bryggm. Andreas Rosenberg .........0739-73 11 25
Bryggm. Lars Elmlund ...................0705-52 14 40
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Vaktchef: Rickard Skarin ...............0702-70 71 30
Bitr. Håkan Helin ...........................0707-41 19 21 
Stugfogde - Sjöborgen
Tomas Pettersson ...........................0768-82 09 38 
Bitr. Geza Orgovanyi .....................0737-20 41 95 
Öfogde - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Bitr. Henrik Löfqvist ......................0702-86 87 34

Klubbmästare
....................................................................Vakant 
Bitr. ............................................................Vakant
Sjöfartssektion
Ansvarig: Lars Nikell .....................0727-42 43 50
Bitr. Rikard Gustafsson ..................0733-80 89 98 
Bitr. Jesper Wulcan ........................0706-64 79 24
Båtchef
Jan Torgnyson ................................0705-56 37 87
Segelbåtssektion
Sammank.:Ingmar Olsson ..............0706-50 32 24 
Bitr. Jan-Erik Jonsson ....................0709-39 10 97 
Bitr. Torbjörn Herbertsson .............0706-22 10 20
Motorbåtssektion
Vilande 
Barn/Ungdomssektion
Sammank.:Annika Hasselblad .......0706-28 48 93 
Bitr. Gabrielle Thornström .............0708-87 41 13 
Bitr. Peter Thornström ...................0730-87 54 61 
Bitr. Magnus Andergren .................0703-76 53 33
Utbildningssektion
Per Eckerström ...............................0705-85 00 75
Informationskommitté - UfH och hemsida
Red. UfH, Annika Hasselblad ........0706-28 48 93
UfH, annonser, Mikael Ekström ....0705-66 76 41 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström ..........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2019

Funktionärer
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Gå med i Facebook-gruppen ”Fixa Bergö” 

om du känner för att hjälpa till på Bergö vid fler tillfällen än 
våra Fixardagar. Det är en sluten grupp, men den är sökbar. 

Ansök om att vara med.  
Ansökan godkänns av Ö-fogde Anders Ivansson.

Foto: Lars Bernhäll

INFO STYRELSEN

Viktig information angående hamnen
•	 Alla frågor rörande hamnen, tillgång till platser, önskemål om byte av plats etc. 

sker via mail. Det är enda sättet för funktionärerna att hantera all information och 
blir för oss, och er, en dokumentation av vår kontakt. 

•	 All kommunikation från vår sida sker via mail så se till att uppdatera er 
mailadress hos vår medlemsansvarige om ni vet med er att ni bytt mailadress 
eller bara för att säkerställa att vi har rätt adress, detta görs via mail givetvis. 

•	 Går ni i tankar om att byta till en större båt och behöver en större båtplats, gör 
inte det förrän ni kontrollerat det med hamnsektionen. Hamnen har för tillfället 
inga platser för båtar modell större. 

•	 Svar angående båtplats i hamn (brygga eller boj) kan inte fås från någon annan 
än hamnsektionen. 

•	 Byte av båtplats med varandra är inte tillåtet utan att först fått ok från 
hamnsektionen. 

•	 Mailadress till hamnsektion hittar ni på HSS hemsida.
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Lördagen den 21:a september
Pantaktivitet!

Lystring! alla ni som har ankrat upp vid Bergö i sommar.  
Nu är det dags att hjälpas åt att natta in Bergö för vintern!

Vi ska natta stugan och flytta bryggan & badflotten! 

Är vi många går det fort!

Vi samlas kl. 09.00 på varvsbryggan eller kl. 10.00 på Bergö. 
Korv och dricka fixar öfogdarna.

Vi ses! Öfogdarna
Foto: Marre Asplund

Funktionärsfest  
lördag 19 oktober med  

respektive på en restaurang i Växjö kl. 18:00
HSS bjuder på mat och något att dricka. För den som önskar ligger 

sen lördagsnatten öppen för aktivitet.
Anmälan om deltagande görs  

till Henrik Löfqvist via mail.  
E-post: henrik.lofqvist@hss.se 

Anmälan SENAST söndagen den 13:e oktober!
 

Välkomna alla funktionärer, önskar styrelsen!

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

BERGÖ FIXARDAGAR
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UPPTAGNING

Evedal lördag 5:e oktober
Anmälan till upptagningen kan göras via e-post eller telefon till varvschefen 
senast måndagen den 30:e september. Efteranmälningar mottages ej!
E-post: leif.eriksson@hss.se, telefon: 0470-394 12, 0763-40 93 94

Kranavgiften är 600 kronor (medtag jämna pengar)
Kom i god tid till sjösättningen! Start kl. 08:00!

OBS! Rutiner vid upptagning från kajen.
Var och en ansvarar för att vagn/vagga står på sedan tidigare erhållen varvsplats.

För att snabbt komma igång med upptagningen, kan de tre första båtarna på listan ligga vid kajen från 
kl. 17.00 dagen före upptagning. Ni som har upptagning från kl. 08.00 måste komma i god tid innan lyftet.

Håll högra sidan (röda prickarna) när du går in mot kajen och fyll på från höger, sett från sjön. Besättningen 
i båten före hjälper till att ta emot för smidig tilläggning. Om behov och möjlighet finns kan du tillfälligt 
lägga till längst ut på varvsbryggan i avvaktan på att kunna gå in till kajen.

Ungefärliga tider för lyft kommer att finnas på anslagstavlan på varvsboden och på hemsidan
www.hss.se senast torsdag den 3:e oktober.

Du som tar upp din båt själv måste vända dig till varvschefen för anvisning av plats, om inte båten 
omedelbart borttransporteras till annan plats. Kravet på platsanvisning gäller alltså för hela den del av 
Evedalsområdet som Segelsällskapet arrenderar. 

Båtar som läggs upp på varvet måste vara tydligt märkta med namn,  
telefonnummer och medlemsnummer! Detta gäller även master i mastskjulet! 

Märkningen ska finnas på vagga/vagn/mast och ska tåla väder och vind. Märkningen ska även finnas på 
vintertäckning och vara väl synlig åt det håll som pekar utåt mot körbanan, (får ej skymmas av eventuellt 
snötäcke). Omärkta master kommer att läggas på marken bakom mastskjulet.
(För ändamålet kan du använda dig av plastlock från t.ex. en syltburk. Vattenfast tuschpenna och bultband/
ståltråd erhålls från varvssektionen.)
Båtägare som inte varit aktiva senaste åren måste tillse sin utrustning på varvet vad gäller märkning, 
täckning och hållfasthet av vagn/vagga.

Klubbmedlemmar som hyst sin trailer tillfälligt på varvet i sommar måste avhysas senast 2019-10-04.

Hälsningar, 
Leif Eriksson, Benny Lundberg, Per Eckerström,  

Attila Magyari & Bengt Kjellsson 
Varvet - Evedal
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Hjalmar Petris väg 57-59 0470-70 08 80
www.mickesmotor.se

FYNDA!
BLAND VÅRA 

BEGAGNADE 

BÅTAR!

Demobåtar från Linder, Ryds, 
Bella och Pioner till höstpris!

Mercurys 
utombordare till 
Mickes-priser!

Först till 
kvarn...

Vinterförvaring med service Höstrusta din båt i vår 
välfyllda Seasea-butik

OBS!   OBS!   OBS!
På grund av miljöbestämmelser för avfallshantering kommer det inte att finnas  
några kontainrar för avfall på varvet. Var och en skall ta hand om sitt eget 
skräp, trasor, papper, färgburkar, oljerester, batterier och så vidare...

Transporteras lämpligast till Norremark
Den som missköter sig vad det gäller detta avhyses enligt gällande 
ordningsföreskrifter för HSS varvsområde.

Foto: Annika Hasselblad
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Två klassiker i form av Peter Karlsson och 
hans Storebro 34

Många nya medlemmar har nog undrat vad 
som döljer sig under täckningen på den stora 
båten på varvets sydsida.

Det är en Storebro 34 som ägs av Peter 
Karlsson (medlem 1899). Peter fick dessvärre 
problem och har inte haft möjlighet att sköta 
om sin båt.

Peter är en uppskattad och hjälpsam person 
som alltid har ställt upp när HSS har haft 
sjösättning, eller andra arrangemang, så vi 
var några som tänkte bjuda tillbaka lite och se 
över hans båt.

Det första var att ta av täckningen och beskåda 
en vacker klassiker. Varvschefen hissades 
upp med trucken av en nervös truckförare och 
presenningen kom lätt av. Vi konstaterade att 
överbyggnad, däck och skrov var i bra skick 
om än lite smutsigt.
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Vi gick ner i båten för att se hur den såg ut och 
till vår glädje var det torrt och fint. Alla dynor 
var bra, pentry med utrustning skulle kunna 
tas i bruk för en bättre middag direkt, för- och 
akterkajuta visade sig vara en bra plats för en 

tupplur bara man flyttade undan lite kartonger 
m.m. och toalett och duschhytten skulle 
fungera fint efter lite rengöring.
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Invändigt såg några erfarna herrar över 
motorerna och kompletterade med lite glykol. 
Batterierna lyftes ur med trucken då de var 
stora och tunga. Kapellet veks samman 
försiktigt och vi stuvade om inne i båten så allt 
låg tryggt och fint.

Efter en trevlig kaffepaus där Peter med flera 
bjöd på god tårta så var det dags att åter täcka 
båten.

Ett känt problem på Storebros båtar av den här 
generationen är att de öppningsbara rutorna 
inte håller tätt vilket resulterar i att skotten får 
fuktskador, så även i Peters båt. Skadorna var 
begränsade och torra vilket gör att de relativt 
lätt kan åtgärdas genom att laska in nytt trä 
när man åter vill ta båten i drift.

Ett annat känt problem är att rutornas 
hörnstolpar avslutas direkt mot teakdäcket 
vilket gör att fukt kan tränga in i den nedre 
delen. På Peters båt var detta inget problem 
och eftersom den står torrt och fint kommer 
inget att hända framöver.

Att Storebro på den här tiden kunde bygga i 
trä med hög kvalité syns tydligt på teakdäcket 
som efter lite rengöring skulle kunna beträdas 
med glädje.
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För att var riktigt på den säkra sidan så 
införskaffades en extra presenning som 
användes närmast båten. Den förankrades 
noggrant av två glada herrar.

Peter K var med hela tiden och såg till att allt 
blev ordentligt gjort och snart kunde vi alla 
åter se båten täckt och den vilar tryggt tills det 
är dags att åter få den i vatten.

Vi tackar varandra för en trevlig eftermiddag 
och en god tårta.



UfH 3:19  sid 12



UfH 3:19  sid 13

HAMNSEKTIONEN

HSS hamn i Evedal är fullbelagd avseende  användbara 
brygg- och bojplatser. Det finns en viss omsättning 
och när en ledig plats uppstår fördelas den ur 
sällskapets köer.

Regelbundna bryggvandringar genomförs och årets 
kättingkontroll är klar med undantag av Lillbryggan 
som skall kontrolleras inom kort. Alla som har en 
anmärkning får ett mail om detta.

OBS! Hamnen kommunicerar via mail så vi 
har dokumentation på vad vi gör. Har ni ingen 
eller fel mailadress anmäld till HSS så kan ni 
inte ta emot information, erbjudanden eller 
anmärkningar vilka är till för er och er båts 
säkerhet.

Det pågår ett arbete med en utvecklingsplan för HSS 
hamn i Evedal fram till årsmötet och har ni förslag 
eller synpunkter så sänd ett mail till hamn@hss.se 

Tag gärna en regelbunden titt på  
www.hss.se/Verksamhet/Hamn  vi skall försöka hålla 
den aktuell och informativ.

HSS Hamnsektion,  
Andreas, Lars och Peter

En underbar sommarbild från sommaren 2018. Ett av bidragen från  
förra årets fototävling. Fotograf är Rebecka Tranvik Truedsson
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Fotografer: Sara Hasselblad, Filip Skarin, Rickard Skarin

Helgasjn  
Poker Run Junior

i Evedal lrdagen den 24:e augusti

Rorsmansmöte vid Sjöborgen kl. 11:30.
Reglerna för dagen förklaras för alla  

som ska vara med och tävla.

Team Pokémon (Alexsander & Martin)  
och Team Kidmaster (Erik & Linda)  

kör ut mot startplatsen utanför Evedal.

Team Hållidaj (Moa, Ella, Tomas & Susanne)
gör sig redo för dagens tävling.

Team Hemmafest (Jakob, Ellen & Håkan)  
är på väg ut.

Team Bella (Filip, Isak & Rickard) 
ligger och väntar på starten.

Team Thundercat (Oskar & Lasse)  
ligger redo!
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Axels Racing Team (Axel, Nils, Oscar & Jan) 
väntar på startbåten.

Koncentrationen är hög!

Vi har många duktiga båtförare, både stora 
och små, i vår förening.

Startbåten med Magnus som skeppare. 
Albin, Lova & Linus är också med ombord.

Nu är vi igång. Alla gasar på så mycket de 
vågar och kan.

Oj, vad det går undan!  
Team Hållidaj jagar Team Hemmafest!

Starten närmar sig i Poker Run Junior 2019! Farten ökar i ledet.                                                                          
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Vi kör så det sprutar!

Axels Racing Team forsar fram i vattnet.

Team Hållidaj kommer i mål!

Ombord på Team Bella. Filip är skeppare  
och Isak är navigatör. 

Hoppsan, bensinslut.  
Tur att vi hade mer med oss!

Filip kastar i finalen för Team Bella.
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Oscar kastar i finalen för Axels Racing Team.

Målet för pilarna var de här ballongerna.

Filip & Isak vann 1:a-priset i år!

Nils och Oscar i Axels Racing Team.

Isak kastar i finalen för Team Bella.

1:a-pris-pokalen!

2:a-pris gick till Axels Racing Team.  
Axel väljer pris här.

3:e-pris gick till Agnes & Tilda
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7:e-pris gick till Alexsander 8:e-pris gick till Oskar

Tack till våra sponsorer

4:e-pris gick till Ellen & Jakob

Bella i Team Palms racer väljer  
pris med pappa Måns.

9:e-pris gick till Moa & Ella

5:e-pris gick till Team Palms racer,  
här väljer Neo pris.

6:e-pris gick till Erik
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Neo, Bella, Erik, Filip, Isak, Alexsander, Jakob, Agnes, Tilda, Ellen,  
Oscar, Ella, Moa, Oskar, Axel & Nils (nästan i rätt ordning från vänster).

Vinnare 2019:  
Filip och Isak Skarin

Team Bella

I år tävlade 17 barn i 9 båtar. Ca 45 
personer, barn och vuxna, deltog i 
årets Poker Run Junior! Vi hade en 
kanondag. Vädret visade sig från sin 
bästa sida i år och alla var nöjda när 
dagen var slut. Och återigen fick vi 
en ny segrare. Vi har haft nya vinnare 
varje år alla sex åren som vi har haft 
denna tävling. Kul att det inte går att 
förutspå vem som ska vinna bara för 
att man har snabbast båt.

Stål & Verktyg tryckte T-shirts till 
alla som tävlade. Rottne Industri AB 
sponsrar med trycksakerna, sjökort 
m.m.

Tack även till alla extra funktionärer 
som hjälpte till att genomföra denna 
härliga dag, Albin, Lova, Linus, Sara, 
Johan, Göran och Micke!

Barn- & Ungdomssektionen, Annika, Magnus & Gabrielle!
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Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2681 Michael Larano Slättövägen 17 352 44 Växjö 073 610 88 25
2682 Mirsad Zenkic Hjalmar Petris väg 17B 352 47 Växjö 076 161 37 84
2683 Ola Nilsson Ekebovägen 1 352 33 Växjö 073 397 36 51
2684 Jim Stenfelt Storgatan 27 352 30 Växjö 072 155 01 32
2685 Magnus Mårtensson Krusbärsvägen 36 352 61 Växjö 070 657 57 10
2686 Niklas Johannesson Torggatan 2 352 40 Växjö 070 514 41 06
2687 Måns Titz Skyttegatan 7 352 41 Växjö 072 324 50 35
2688 Dan Hasanov Lillebovägen 10 352 62 Växjö 070 681 92 22
2689 Tommy Claeson Friskhetsvägen 3 352 63 Växjö 070 311 52 76
2690 Mats Karlsson Nyborg 355 96 Kalvsvik 070 634 93 70
2691 Shergo Younis Södra Järnvägsgatan 35 352 34 Växjö 073 927 21 99
2692 Michael Willhammar Andvägen 3 352 36 Växjö 076 762 68 05
2693 Mats Sjöbrink Öjaby, Hagudden 5 355 93 Växjö 070 388 97 29
2694 Michael Johansson Klavervägen 40 352 45 Växjö 070 223 04 69
2695 Patrik Nolin Blädingevägen 15 342 36 Alvesta 076 174 57 98
2696 Joakim Ragnarsson Stavsåkra 4 363 34 Tjureda 072 375 87 52
2697 Kristofer Capin Skyttegatan 5 Lgh 1102 352 41 Växjö 076 189 68 68
2698 Leif Svensson Alpgatan 4 352 41 Växjö 070 627 39 06
2699 Roberto Scarpa Höneskruv, Norragården 2 360 76 Älghult 0031613148690
2700 Isak Stenfelt Norrgatan 5 352 33 Växjö 070 923 55 77

Återinträde i föreningen - Välkommen tillbaka!
934 Carl-Gustaf Lindh Brinkvägen 19 352 49 Växjö 070 575 36 15

 
Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:

1904, 2434, 2448

PÅMÖNSTRING

Namntävling!
Vi behöver ett namn på vår nya 

bojflotte. Har du något förslag så 
skicka in det till Bengt Jönsson på 

bengt.jonsson@hss.se
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Utlysande av  
Årsmöte för

Helgasjöns Segelsällskap 
 

Onsdagen den 22 januari 2019 
kl. 19.00 på  

Evedals Värdshus
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade  

till styrelsen senast den 15 november!

Föredraget börjar efter årsmötet, ca kl. 20:00.

Program, kallelse och dagordning  
kommer i nästa nummer av UfH; 4-2019! 

Dessutom är det:
**  Fika - kaffe/te med smörgås.  **

 

Välkomna - Styrelsen

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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Digitalt sjökort  
över Helgasjön

HSS säljer digitalt sk BSB-kort för användning i 
PC. Detta är ett bitmapskort i standardformat.

Kortet kostar 250 kr
Kontakta Lars Nikell för information  
om hur man beställer och betalar.  
E-post:  lars.nikell@hss.se

Förutom kortet får man själv skaffa programvara 
som exempelvis SeaClear  
(finns gratis på internet).

 
Sjökort för plotter säljs av  

båtaffärerna/Plotterförsäljarna  
(fn finns Navionics och Garmins sjökort)

Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande

 helsida ....................................... 1.000:-
 halvsida ........................................ 600:-
 kvartssida .................................... 350:-
 medskick ....................pris på begäran

Kontakta 
Mikael Ekström, 0705-66 76 41 

e-post: mikael.ekstrom@hss.se

Ett måste för alla i HSS
Blazermärke ............................................150 kr
Mössmärke ..............................................150 kr 
1 Blazermärke + 1 mössmärke ................250 kr

Vi har även billigare HSS-märken
Tyg med guldtråd (runt 62 mm) ...................40 kr 
Vid köp av 3 st. (runt 62 mm) .................100 kr
Pins guld på svart emalj ............................40 kr
Pins med slipsnål, guld på svart emalj .........50 kr
Pins med kedja, guld på svart emalj ..........40 kr
HSS-vimpel ...........................100 kr/2 st 175 kr 

Märkena kan beställas av Medlemsansvarig  
Bengt Jönsson, 0706-26 87 11 
e-post: bengt.jonsson@hss.se

HSS-märken Sjökort över
Helgasjön

Medlemspris: 150 kr eller 350 kr 
säljes av Medlemsansvarig 

Bengt Jönsson, 0706-26 87 11 
e-post: bengt.jonsson@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

Som HSS-medlem  
kan du annonsera gratis 

i UfH:s 

 
Skicka e-post till  

redaktören på:  
ufh@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

MEDLEMMARNAS MARKNAD
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HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP
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21 sept Bergö nattas för vintern, PANTAKTIVITET Sidan 5
 

5 okt Upptagning Sidan 6

19 okt Funktionärsfest Sidan 5

22 jan Årsmöte Sidan 21

UPPTAGNING

HSS KALENDARIUM

Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2019"

Ta med dig kameran ut på sjön i sommar och ta många fina bilder.  
Skicka in dina bästa bilder till HSS fototävling senast den 15:e december.

• Bilden ska vara från båtsäsongen 2019.
• Max 2 bilder per medlem.

• Bilden ska ha anknytning till båtlivet i Helgasjön med angränsande farvatten.
• Vänd gärna kameran till stående bild så passar de bättre på  

tidningens framsida.

Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får pryda framsidan  
av UfH nr. 1-2020 och får också ett pris från Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Hälsningar, Annika, Gabrielle,  
Mikael & Peter!
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Fotograf: Peter Thornström

Grillfest fr funktionrer  
med familjer i Evedal  

sndagen den 19:e maj

Henrik hade fixat maten. Det bjöds på 
hamburgare och korv med tillbehör.  

Enkelt och gott!

Bandklippningen för invigningen av 
Sjöborgsbryggans bommar sköttes av 

Andreas och Henrik. Andreas var snabbast!!

Sedan blev det förstås inspektion av bryggan 
och framför allt av bommarna.

Henrik undrade vad som hände!

Det blev ju förstås kaffe, läsk, kakor och 
glass också som avslut på en trevlig dag.

Tre glada funktionärer.  
Anders, Bengt och Benny.


