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Omslagsbild 
En vacker solnedgång i Örviken. Segelbåten är utbytt mot en spark. Se UfH-3-2021 

Fotograf: Anna Ericsson, februari 2021

Det är inte jobbigt och ingen kräver någon större 
arbetsinsats och när vi träffas har vi faktiskt 
trevligt också ovanpå alltihopa. Du behöver inte 
sälja något eller ställa upp med arbetsinsats på 
andra ställen det enda som gäller är att hålla vårt 
kära HSS flytande. RESPEKTERA TIDIGARE 
FUNKTIONÄRERS INSATSER OCH STÄLL 
UPP ÄVEN DU EN GÅNG!!

Med vänliga hälsningar och samtidigt med 
en allvarlig uppmaning att ta ditt ansvar för 
föreningens bästa,

Henrik Löfqvist
Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
Vi väntar med 

spänning!
Hej alla!
Precis som rubriken säger väntar vi med spänning 
på att få höra av er medlemmar som känner 
sig manade att ställa upp att hjälpa föreningen 
nästkommande år genom att ställa upp som 
funktionärer. Med risk för att låta som en repig 
gammal LP-skiva så upprepar jag det jag sagt så 
många gånger innan,  om vi inte har funktionärer 
har vi ingen förening. Mycket av det som sker 
i föreningen fungerar på ett mycket bra sätt 
genom ideellt arbete och vissa saker kan köpas 
in av andra professioner men långt ifrån allt, 
det behövs ideellt arbete. 

Jag kommer hålla texten kort den här gången så 
budskapet går fram ordentligt och ni inte hinner 
tröttna av för mycket text. Som jag tidigare sagt har 
jag gjort mitt på ordförandestolen och nya krafter 
behövs i styrelsen för att komma in med ny energi 
och andra ideér att utveckla. Föreningens sektioner 
fungerar på ett bra sätt i mångt och mycket men vi 
behöver bli fler. 

Valberedningen behöver er hjälp! Sitt inte och vänta 
på ett samtal hör av er till dem. De arbetar också 
ideellt och behöver hjälp att sätta ihop en bra 
laguppställning till nästa år.

Jag skulle vilja skriva så mycket om allt positivt 
som hänt under året men det här känns så vansinnigt 
viktigt att det måste skrivas en gång till!!
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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  ...............................................Vakant
Sekreterare Annika Hasselblad ............skicka mail  
Kassör Peter Thornström ..................0730-87 54 61

Ledamot  ........................................................Vakant
1:a Suppleant  ..................................................Vakant
2:a Suppleant Claes Johansson ...........0709-84 51 51

Medlemsansvarig
Mikael Ekström ...................................skicka mail 
Ekonomistöd
Jennie Leonsson .............................0705-93 66 32
Varvet - Evedal
Varvsansv. Attila Magyari ..............0761-45 93 29 
Varvsansv. Benny Lundberg ..........0706-62 60 95 
Bitr. ............................................................Vakant
Bitr. ............................................................Vakant 
Bitr. ............................................................Vakant
Stugfogde - Varvsstugan
Benny Lundberg .............................0706-62 60 95 
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 
Bryggm. Anna Telehagen ....................skicka mail
Vakt-/säkerhetssektion - Evedal
Vaktansv. Rickard Skarin, kvällstid ..0702-70 71 30
Bitr. Håkan Helin ...........................0733-66 33 55 
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 
Bitr. Magnus Holmberg .................0725-89 14 50

Klubbmästare
Sammank. Jörgen Bergström .........0708-14 55 02 
Bitr. ............................................................Vakant
Sjöfartssektion
Ansvarig: Lars Nikell .................0730-86 05 75
Bitr. Rikard Gustafsson ..............0733-80 89 98 
Bitr. Jesper Wulcan ....................0706-64 79 24
Båtansvarig
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
Sammank. Magnus Andergren .......0703-76 53 33 
Bitr. Jörgen Bergström ...................0708-14 55 02 
Bitr. ............................................................Vakant 
Barn/Ungdomssektion
Sammank. Annika Hasselblad ..........skicka mail 
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 
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11
Informationskommitté - UfH och hemsida
Red. UfH, Annika Hasselblad ..........skicka mail
UfH, annonser, Mikael Ekström ......skicka mail 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström .........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2021

Funktionärer
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Sandsbro Servicehall är inte bara en bilverkstad 
utan erbjuder också service för din båt, ditt släp 
och båtmotor. Sedan förra hösten har vi också 
en ny medarbetare, Jeppa! Han hjälper gärna 
till och har en mångårig erfarenhet inom båtar 
och motorer. Vi byter olja, filter och mycket mer 
enligt dina önskemål - för stora och små båtar. 
Nu är det hög tid att tänka på service för din 
motor inför sommaren. 

Ring Magnus 0470-653 33 eller 
Jeppa 076-30 83 540 för mer information och bokning av tid

ImpellerbyteBälgbyte Volvo Penta sx

0470-653 33
Din båt & bilverkstad i Växjö

Kassören informerar
Det drar ihop sig till bokslut och om ni har gamla kvitton liggande som HSS skall betala så sänd 
dem till Jennie så snart som möjligt. 

De sektioner som anmält investeringsbehov under 2021 bör genomföra sina inköp så snart som 
möjligt så de kan hanteras under 2021. Om inte så får det påverka budgeten för 2022.

Direkt efter årsmötet kommer vi att fakturera medlemsavgifter m.m. för 2022 och sektionerna 
Hamn, Varv och Medlemsansvarig måste se till att BAS är korrekt uppdaterad så fakturorna blir rätt.

De medlemmar som planerar att ändra något avseende medlemskap, varv eller hamn måste meddela 
detta till respektive sektion i god tid. Det kostar tid och pengar att hantera detta när fakturan väl är 
utsänd och vaktlistorna blir fel.

Ekonomifunktionen, dvs. Jennie L och jag, tror att vi redan nu kan utlova att HSS går ur  
verksamhetsåret 2021 som en fortsatt rik och välmående förening.

HSS kassör, Peter Thornström

INFO STYRELSEN
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Hjalmar Petris väg 57-59 0470-70 08 80
www.mickesmotor.se

VÅRRUSTA 

DIN BÅT I VÅR

Seasea-butik!

HÖSTRUSTA DIN BÅT SJÄLV!VINTERFÖRVARING 
MED FULLSERVICE Vi har allt för att vårda och vinterrusta din båt 

efter en skön sommar så att den är redo för
nästa säsong i ännu bättre skick.

Vi hjälper dig med upptagning, transport och trygg 
vinterförvaring. Vi utför även service och underhåll.

Nu även med inbyte! Mercury båtmotorer

 - effekt och pålitlighet 

till bästa pris!
Pioner - arkepelag

Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande

 helsida ....................................... 1.300:-
 halvsida ........................................ 750:-
 kvartssida .................................... 450:-
 medskick ....................pris på begäran

Kontakta 
Mikael Ekström 

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  
Mikael Ekström 
e-post: medlem@hss.se

HSS-märken Sjökort över
Helgasjön

Medlemspris: 150 kr eller 350 kr 
säljes av Medlemsansvarig 

Mikael Ekström 
e-post: medlem@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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Kallelse till  
HSS Årsmöte 2021

onsdagen den 19 januari, kl. 19.00 på Evedals Värdshus

Årsmötets dagordning
1.  Årsmötets öppnande
2.  Årsmötets stadgeenliga utlysande
3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4.  Val av två justerare tillika rösträknare
5.  Styrelsens verksamhetsberättelse
6.  Kassaberättelse
7.  Revisionsberättelse
8.  Ansvarsfrihet för styrelsen
9.  Fastställande av årsavgifter för kommande år.
10.  Val av ordförande och vice ordförande
11.  Val av sekreterare, kassör och övriga ledamöter
12.  Val av två styrelsesuppleanter
13.  Val av övriga funktionärer 

 Medlemsansvarig Varvsansvariga Stugfogde Varvsstugan 
 Hamnansvariga Sjöfartssektion Båtchef 
 Vaktansvariga Stugfogdar Sjöborgen Ö-fogdar Bergö 
 Klubbmästare Informationskommitté Segelbåtssektion 
 Motorbåtssektion Barn- & Ungdomssektion Utbildningssektion

14.  Val av två revisorer
15.  Val av en revisorssuppleant
16.  Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
17.  Motioner till årsmötet
18. Förslag till stadgeändring: §7.2 ”Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast en månad före dess avhållande.”  
ändras till följande skrivning: §7.2 ”Motioner och ärenden till kommande årsmöte skall vara 
styrelsen tillhanda senast den 15 november.” 
Förslag på tillägg i § 12.2: §12.2 Valberedningen skall senast den 30/9 tillfråga dem vilkas 
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen skall 
överlämna kandidatlista till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

19.  Mötets avslutande

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

Efter förhandlingarna bjuds alla närvarande på kaffe/te och tilltugg, 
därefter kommer följande program:
Prisutdelning Segelbåtssektionen

Föredragshållare presenteras på hemsidan!

Varmt Välkomna! HSS Styrelse

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport, aktuella avgifter och inkomna motioner läggs ut på vår 
hemsida (www.hss.se) innan årsmötet, dock senast två veckor innan Årsmötet. Endast ett fåtal 
pappersexemplar kommer att finnas  tillgängliga på Årsmötet.
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INFO VALBEREDNINGEN

HSS kallar på dig! 

Ja du, ingen annan än just du, en sån där 
trevlig person som brinner för båtlivet! Som 
har många bra idéer och som gärna är med 
och förädlar vår förening under trivsamma 
former. 

Nu söker vi kandidater till styrelsen samt  
fler funktionärer till 2022.  
Så tveka inte, hör av dig till oss i 
valberedningen. 
valberedning@hss.se 

Våra sektioner hittar du på www.HSS.se under fliken 
verksamhet. 

2022
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Segelssongen  
2021 i bilder

Fotograf: Jan-Erik Jonsson

Klubbmästerskapet - hela gänget TC1 - Magic, Lars Berglund

Klubbmästare 
Torbjörn Herbertsson och Håkan Stödberg

Startbåt Klubbmästerskapet 
Roger Wallin

Guldkusten - Starten
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Torsdagscupen 1 - Upploppet

Torsdagscupen 6 - Målgång

Torsdagscupen 9

Pegasus

PegasusPegasus

TC 6 - Målgång Ulf Johnsson
Roger Wallin hejar på!

Torsdagscupen 10 - Årets vinnare
Håkan Stödberg, Torbjörn Herbertsson
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Torsdagscupen 7
Fotograf: Roger Wallin, 2021-08-19

Ingmar och Stefan

Fabian och Felix Urban Thim
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Tack så mycket för den gångna  
kappseglingssäsongen och välkomna  

till 2022 års seglingar.

Kors vad det vimlar av segel idag! E' de' kappsegling?

Jan-Erik Jonsson har precis tagit sig förbi Lars Berglund!

Magnus och Torbjörn i hård kamp! Jan-Erik Jonsson
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HAMNSEKTIONEN

Hamnen är öppen med fulla resurser mellan den 15 maj och den 15 oktober. 

Efter dessa datum kan man inte räkna med att det finns vatten på bryggorna och jollarna är upplagda. Det 
går naturligtvis bra att ligga kvar i hamnen tills isen kommer men vi vill att alla båtar skall vara uppe 
innan dess så varken båt eller brygga skadas. Vill man ligga kvar efter det att isen lagt sig måste man ha 
tillstånd från Hamnen.

Vi vill även påminna om att de bojar som underkänts vid årets kättingkontroll skall vara åtgärdade före 
sjösättning 2022 annars får de inte användas.
Anmäl kättingbytet till Hamnen direkt när den utförts. Utför ni inte jobbet själva så kan  
Kronobergs Sjö- och Markentreprenad anlitas (kontakta Nils Inngul 070-9931822). 
Kätting m.m. kan i mån av tillgång köpas av HSS till självkostnadspris.

Det senaste som hänt inom Hamnen är att extra flytkraft ordnats till Sjöborgsbryggans nock som nu är rak 
och fin och en glappande fenderbalk på nocken har säkrats. 

Dessutom har någon medlem tagit initiativet att ordna ett räcke till Sydbryggans landgång. 

Det är så det fungerar inom HSS, tycker man att något behöver göras som man klarar av själv så händer 
det. Hamnen bugar och tackar.

HSS Hamnsektion, Andreas, Lars, Peter, Göran & Anna
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Till alla användare av varvet vintertid
• Alla båtar/trailers och master i mastskjulet skall ha väl synlig märkning med namn,  

HSS-nummer samt telefonnummer.

• Märkningen får ej täckas av presenning. Märkningen skall vara vattenfast och tålig för väder 
och vind. Åtgärdas senast 2021-12-01.

• Omärkta båtar kommer att anmälas som hittegods, ifall vi inte på annat sätt 
lyckas spåra ägaren.

• Vänligen se till er presenning och även andras flera gånger under vintern. Ifall något inte 
står rätt till vänligen ring den drabbade, alternativt till varvsansvariga.

• Hyrd varvsplats skall vara väl städad inför rådande vinter av båtplatsinnehavaren själv. 
Åtgärdas senast 2021-12-01.

• Varvsbommen uppe vid vägen skall vara låst vintertid. Siste man på varvet 
tillser detta ansvar. Medlemstagg gäller. Vägen ner till Varvet vinterplogas ej. 

Ha en trevlig vinter och så håller vi tummarna för en 
fantastisk kommande sommar.

Varvscheferna

VARVET

Varvsstugan kommer hålla öppet med vatten 
och värme under vintern!

• Ni är välkomna att ta en fika i stugan efter en skridskotur på sjön.
• Det finns även möjlighet till grillning utanför stugan.
• Din HSS-tagg passar i dörren till stugan. 
• Lämna stugan och varvsområdet i samma skick som när ni kom.
• Glöm ej att låsa dörren och bommen efter er.

Varvscheferna
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Vi hälsar våra 7 nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
 

2 medlemmar har utträtt ur sällskapet.

Vi är i skrivande stund 500 medlemmar i HSS!

PÅMÖNSTRING

Varför flyttar sig en motorbåt i sidled när 
propellern snurrar?
Båtens akter vandrar åt samma håll som propellern 
roterar, ungefär som propellern ”går på botten”.
Den felaktiga och fortfarande vanliga tanken, är 
att det är olika tryck på propellerbladen, uppe och 
nere. 

Felet är att man jämför vattentrycket på 
propellern mot atmosfärstrycket över 
vattenytan, vilket inte är intressant, eftersom 
hela propellern ligger under vatten, och har samma 
tryck överallt.
När en kropp som hamnar i vatten är tyngre 
än vattnet sjunker den till botten, annars flyter 
den. Det finns inga sjunkna skepp som flyter 
omkring på olika djup beroende på det omgivande 
vattentrycket.
En propeller med olika tryck uppe och nere skulle 
få hela båten att vibrera.
Även lagringar och propellern skulle skadas. 
Jämför konstruktionen av ytskärande propeller på 
nätet. 

Varför vandrar då båten i sidled?
Det är lite mera komplicerat, men propellern 
åstadkommer ett roterande flöde under båten. På 
ena sidan suger propellern ner vattnet under båten 
och på den andra sidan är vattenströmmen mera 
uppåtriktad. 

Detta påverkar vågbildningen närmast skrovet så 
att båten befinner sig i ett ”lutande plan” i sidled, 
med lite högre vattenstånd på ena, och lite lägre på 
den andra sidan. 
Det räcker med en nivåskillnad på någon cm för att 
en båt skall börja glida i sidled. Friktionen mellan 
båten och vattnet är liten i så låga hastigheter.

HSS Utbildning,
Bengt Jönsson

UTBILDNING

Propellereffekten

Bild: Wikipedia



UfH 4:21  sid 15

Våra varumärken som vi servar, säljer och utrustar

www.landhav.se   |   Älgvägen 5 i Växjö   |   0470-52 44 00

Våra varumärken som vi servar, säljer och utrustar

www.landhav.se   |   Älgvägen 5 i Växjö   |   0470-52 44 00
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Med gummibt till 
Asa Herrgrd

Fotografer: Annika Hasselblad, Göran Johansson, Carina Ström, Jörgen Palm

Lugnt och stilla släppte Ove på vattnet.

Annika, Göran och Jan är sist i kön.

Inga problem att ta sig under bron i Tolg!

Sonny är på väg in i slussen.

Jan, Annika & Göran.

Jörgen & Carina följer Tomas & Susanne.
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Det ska va gott å leva!

Herrgårdens brygga

Kaffepaus 2 - ovanför slussen i Åby

Dags att slussa ner och ta oss hemåt!

Lunch på Asa Herrgård!

Asa Herrgård

Kaffepaus 1 - vid badplatsen vid Asa kanal.

Skönt att vi hittade lite skugga!
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Klubbtröjor
HSS har nu tagit fram nya tröjor med brodyr i guld som går 

att beställa. Ring oss och tala om vad du önskar, så kommer vi 
överrens hur ni kan hämta era varor.

Bengt Kjellsson 070-220 49 52  mikael.ekstrom@hss.se
Betalning sker genom Swish: 123-357 86 89

Collegetröja Denver Navy 
Lång dragkjedja med brodyr i 
guld

T-shirt Kings 106 Marin med 
screentryck

Collegetröja Denver Navy 
Kort dragkjedja med brodyr i 
guld

Storlekar: XXL  XL  L  M
Tänk på att storlekarna 

kan var lite små

300:-
/st

Keps HSS en storlek 
med brodyr i guld

100:-
/st

HELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

Märk betalningen med ditt HSS medlemsnummer och ”klubbtröjor”



UfH 4:21  sid 19

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP
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19 januari 2022 Årsmöte
Läs mer på sidan 6 och 7

HSS KALENDARIUM

Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2021"
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 2021.
• Max 4 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.
• Skriv namn och HSS-nummer när du skickar in 

dina bilder.
Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får pryda framsidan av 

UfH nr. 1-2022 och får också ett pris från Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till 
Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Båthälsningar,  
Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!



Köp fotoboken 
”Helgasjön Runt”, 

utgiven av Sara Hasselblad
Pris: 200 SEK

Betalas till HSS  
Bankgironummer: 5429-7403 eller 
Swish: 123-357 86 89

Märk inbetalningen med 
"Bok Helgasjön Runt", namn och 
HSS-nummer.

Kontakta Annika Hasselblad via 
mail: annika.hasselblad@hss.se
Visa upp kvitto på betalning 
och hämta boken enligt 
överrenskommelse.
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