
 
Einars funderingar varför det behövdes ett uppmuntranspris. Kopierat från UfH 2:02 sid 10

”Den berömde kåsören Cello skrev en gång om Lätta tankar som Lättat ankar. Jag fick hans strof i mina 
tankar när jag börjat fundera över att jag för första gången sedan 1932 inte längre har någon båt från vilken 
jag kan lätta ankar.  
Det känns lite egendomligt speciellt som jag ännu inte kunnat bestämma mej för om jag ska skaffa någon ny 
båt eller om jag ska bli landkrabba för gott. 
En sak har jag dock kvar och de är alla de härliga minnena från glada stunder i HSS både på och i vattnet 
och från alla mina trevliga seglarkompisar av vilka tyvärr många gått bort. 
När vi startade HSS hade vi årligen många kappseglingar med flitigt deltagande. Tyvärr har antalet startande 
minskat med åren. Detta beror delvis på att vi nu har även en kappseglingsklubb i sjön men också på att en 
del tycker deras båt är för långsam. I mitt eget fall beror det också på att efter ca. 40 års kappseglande så 
finns inte riktigt samma glöd kvar och mina ursprungliga gastar har med åren blivit för tunga och ohanterliga.  
För att stimulera till flitigare deltagande i kappseglingarna lovade jag på årsmötet att skänka ett vandringspris 
som skulle tillfalla inte den bäste utan den flitigaste.  
Priset ska gå till den som deltagit i flest kappseglingar under säsongen.  
Vid lika antal seglingar till den som har sammanlagda högsta platssiffran. 
Skulle även detta vara lika ska bästa placeringen i sista seglingen avgöra.  
Vilka seglingar som ska inräknas bestämmer segelsektionen.  
Vad priset ska kallas avgör styrelsen. Arbetsnamnet är: Einar flitpris. Helgasjön är sedan länge isfri och nu ser 
vi alla fram mot en fin båtsommar. Seglarhälsningar, Einar Swanström”
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