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Omslagsbild 

En vanlig dag denna fantastiska sommar!  
Bad vid Bergö! Sjön ligger som en spegel.  

I år kan man väl inte klaga på båtsommaren.  
Fotograf: Annika Hasselblad, 2018-07-25
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Härliga Evedal
Ja vad säger man, som båtägare kan i alla fall 
inte jag önska mig mer av sommaren. Sköna 
badtemperaturer, varma kvällar, värmande sol och 
stilla vindar. Och nu har hösten börjat göra sitt 
intåg med lite regn och svalare temperaturer och 
skymningen som kommer bra mycket tidigare. 
Tråkigt tycker någon säkert men själv tycker jag 
det känns lite enklare att ta mig an höst och vinter 
med en så pass bra vädersommar vi har bakom oss.

Vad händer nu då? Föreningen och alla vi 
funktionärer jobbar vidare med det som ska göras 
under höstkanten, vi hjälper till med att få upp 
båtar ur vattnet och förbereder för vintern på flera 
håll och kanter, se till att hjälpa till efter bästa 
förmåga och stötta funktionärerna i deras arbete. 

Jag skulle vilja ta tillfället i akt att prata lite om 
området vi har vår förening i, Evedal. Själv kan 
jag emellanåt bara stanna upp och fundera vad 
bortskämda vi är. Vår förening kan i mina ögon 
knappt ha ett bättre läge. Närhet till parkeringar, 
glasskiosker och restauranger, fina välskötta 
badplatser med bryggor och hopptorn. Du kan 
enkelt ta dig hit med både buss och cykel. Stora 
gräsytor att samlas på och som samtidigt också ger 
utrymme att hitta en mer stilla plats för den som 
önskar det. Kommunen tar hand om skötseln så vi 
invånare och besökare kan komma till en välstädad 
och välskött miljö. För min del som ordförande i 
föreningen talar jag återkommande om att vi måste 
ta vårt ansvar för vår del på området. Vår hamn 
ligger ju faktiskt nästintill mitt i en av stränderna 
som riktar sig till mindre barn och familjer, 
tonåringarna håller ju gärna till vid hopptornet så 
dem ser i alla fall jag inte så mycket av. Med att ta 
ansvar menar jag att respektera fartbegränsningar 
och ha koll på drivmedel och oljor. Miljöfarliga 
kemikalier är helt uteslutet att använda. 

Jag möts av lite olika saker beroende på vilken tid 
jag kommer ner till området. Tidig morgon möts 
jag ibland av motionärer och någon som tar en 
promenad med sin hund, allt är stilla och lugnt. 
Vid lunchtid är det fullt med badande människor, 
full fart i vatten och på lekplatser. På kvällen 
händer det att jag med familj köper en glass på 
campingen och går en liten promenad, då är det 
folk på uteserveringen vid Brunnens restaurang 
eller så är det fullt ös på värdshusets After beach. 
Senare på kvällen sänker sig åter lugnet, några 
enstaka människor som är och tar ett kvällsdopp, 
en hel del personer som är ute på en promenad och 
några som är ute med sina båtar och bara njuter av 
stillheten som en sommarkväll kan ge.

Så det jag vill säga är egentligen, stanna upp och se 
er omkring och njut lite extra när ni är på Evedal.  
Se till att uppskatta det som vi kanske många 
gånger tar för givet.

Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist
Ordförande HSS
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Medlemsservice: 0200-29 00 90
Stationsansvarig: 0766-31 77 25

Förebyggande utryckning/Jourtelefon : 0766-31 77 26

RS Växjö

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 Peter Thornström ............0730-87 54 61  
Kassör ...........................................................Vakant

Ledamot Lars Nikell ..........................0470-74 20 47
1:a Suppleant Per Eckerström .............0705-85 00 75
2:a Suppleant Bengt Kjellsson ............0702-20 49 52

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 
Bryggmästare - Evedal
Sam.kall. Peter Thornström  ..........0730-87 54 61
Karl-Johan Klang ...........................0708-11 48 09
Göran Wikström .............................0730-23 26 20
Andreas Rosenberg ........................0739-73 11 25
Lars Elmlund ..................................0705-52 14 40
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Vaktchef: Rickard Skarin ...............0702-70 71 30
Bitr. Håkan Helin ...........................0707-41 19 21 
Bitr. Cai Wendel .............................0709-75 44 61
Stugfogde - Sjöborgen
Tomas Pettersson ...........................0768-82 09 38 
Öfogdar - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Mariusz ”Marre” Asplund ..............0709-45 85 16

Klubbmästare
Anneli Nyman ................................0703-95 14 44 
Sonny Hultman ..............................0705-30 70 53
Sjöfartssektion
Sjöfartschef: Lars Nikell ................0727-42 43 50
Bitr. Rikard Gustafsson ..................0733-80 89 98 
Bitr. Jesper Wulcan ........................0706-64 79 24
Båtansvarig
Jan Torgnyson ................................0705-56 37 87
Segelbåtssektion
Ingmar Olsson ................................0706-50 32 24 
Jan-Erik Jonsson ............................0709-39 10 97 
Torbjörn Herbertsson .....................0706-22 10 20
Motorbåtssektion
Vilande 
Barn/Ungdomssektion
Annika Hasselblad .........................0706-28 48 93
Utbildningssektion
Per Eckerström ...............................0705-85 00 75
Informationskommitté - UfH och hemsida
UfH, redaktör, 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 2018

Funktionärer
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Funktionärsfest  
lördag 13 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 7:e oktober! 

Välkomna alla funktionärer, önskar styrelsen!
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 GOTT PÅ SJÖN
av Helen & Magnus Holmberg

Lax i folie med potatis

Ingredienser till 1 laxpaket
125 g laxfilé
Några skivor vitlökssalami
Västerbottenost
Mögelost
Purjolök, skivad
Salt
Citronpeppar
Smör

Sås
Créme FraÎche
Salt
Citronpeppar

Gör så här:
1. Riv av en lagom bit folie. Den ska gå att 

snurra ihop om maten. Dubbelvikt.
2. Smör i botten och lägg laxbiten på folien.
3. Krydda laxen med salt och citronpeppar.
4. Lägg på salami, osten och purjolöken. Tag 

så mycket som just du vill ha.
5. Rulla ihop folien till ett paket.
6. Lägg paketen på grillen över direkt värme  

i ca 10–12 minuter.
7. Eller koka ihop med potatisen. Lägg i så 

fall foliepaketen ovanpå potatisen i grytan 
när potatisen börjar koka.  
Man behöver en stor gryta.

8. Blanda ihop såsen medan du väntar. 
Smaka av med kryddorna tills du är nöjd 
med smaken.

9. Servera med såsen och kokt potatis.
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Söndagen den 30:e 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

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-fogdarna Anders Ivansson och Marre Asplund.

Foto: Lars Bernhäll

BERGÖ FIXARDAGAR
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HSS Sommarfest 
p Berg lrdagen den 16:e juni

Fotograf: Johan Runesson

Jan bygger med veden.

Ville in action!

Är detta nästa generation på sjön?  
Simon, Olle och Elias.

Martin har kommit lite högre.

Vätskepaus!

Stafett på bryggan. Bära vatten i Melitta-filter. 
Utan tvekan en utmaning.  

Bella och Lucas fightas här!
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STORT TACK till klubbmästare Anneli & Sonny!

Vi tackar vår sponsor 
PacsOn för priser till 
sommarfestkampen.

Skål från Eva och Bella!

Jörgen B, Jörgen H och Peter i högform!

Jörgen var en hejare på rephoppning.

”Mjölktandsligan” med väktare!

Jan, Lillemor och Magnus har paus!

Nu ska jag vinna! Madde är supertaggad.
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UPPTAGNING

Evedal lördag 6:e oktober
Anmälan till upptagningen kan göras via e-post eller telefon till varvschefen 
senast måndagen den 1:a oktober. 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 4: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 2018-10-05.

Hälsningar, 
Leif Eriksson, Benny Lundberg, Per Eckerström,  

Attila Magyari & Bengt Kjellsson 
Varvet - Evedal



UfH 3:18  sid 9

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.

Medtag egen fika/mat till upptagningen! 
Varvet bjuder på kaffe och kaka!

Varvscheferna
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Fotbolls-VM 
p Berg lrdagen den 4:e augusti

Fotograf: Annika Hasselblad

Nationalsången spelas! Alla är superladdade!

Sverige mot England i kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Matchen har precis börjat!

Susanne & Tomas preparerade 
stugan på Bergö så att vi skulle 
kunna titta på VM-fotboll även 
när vi var på sjön. Täckte för 
fönster, ordnade en stor filmduk 
och de hade även med sig 
projektor och högtalare. Det var 
som en biosalong. Tyvärr vann ju 
England matchen men det kunde 
vi ju inte påverka. Vi hade i alla 
fall en himla trevlig eftermiddag 
på Bergö tack vare Susanne och 
Tomas fina initiativ!

Tack från oss som var med och 
tittade!
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Utlysande av  
Årsmöte för

Helgasjöns Segelsällskap 
 

Onsdagen den 23 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; 4-2018! 

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

 

Välkomna - Styrelsen

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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HSS Krftskiva 
p Berg lrdagen den 4:e augusti

Fotografer: Annika Hasselblad och Peter Thornström

Vi jobbar på att fylla flytbryggan.

LYSTRING!!! Nu ska vi ha musikqiuz!

Nu har mingeltugget kommit fram på bordet!

Anneli, Marre och Sonny öppnar flaskorna!

Lagen är taggade inför tävlingen!

Nu hugger vi in! Såå gott!
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Långbord på bryggan! LED-belysning och kräftlampor på plats!

Tur med vädret hade vi också!

– Nu tar vi den!

Ätandet är i full gång!

– SKÅL! säger Ville!

STORT TACK till klubbmästare Anneli & Sonny!

Ett 40-tal personer slöt upp till kräftskivan i år. 
Vi satt ute på trädäcket vid fasta bryggan och hade mingel,  

musikqiuz och kräftätning med ett stort & glatt gäng i 
blandade åldrar. Härligt att se och vara med på!
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Fotografer: Sara och Annika Hasselblad

Helgasjn  
Poker Run Junior

i Evedal lrdagen den 25:e augusti

Några besättningar hade klätt ut sig 
för att tävla om ett extra pris idag!

Starten närmar sig i Poker Run Junior 2018!
Alla lagen kastar loss och beger sig ut till 

startplatsen utanför Evedal!

Team Sälma och Team Bella kör ikapp!Team Thundercat kör så det sprutar!
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Det blev trångt vid godisstoppet på Bergö!

Team Ella - Jakob, Ellen & Håkan!

Kidmaster-killarna hade det tufft! Vit KM 
Oskar, Neo & Linda! Röd KM Axel & Simon!

– Däråt ska vi!

Team Bella - Filip, Isak & Rickard!

Team Beväpnade - Lova, Ellen, Marre & Jan!

Team Pachanga 22 -  
Albin, Olle, Elias & Melvin!

Team Super-Clown - Linus & Anneli!
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Lova kastar i finalen för Team Beväpnade!

Ellen kastar i finalen för Team Beväpnade!

Deltagarna jublar över prisbordet!

1:a-pris gick till Ellen och Lova!

Moa kastar i finalen för Team Hållidaj!

Ella kastar i finalen för Team Hållidaj!

2:a-pris gick till Moa och Ella!

Team Hållidaj - Moa, Ella, Susanne & Tomas!
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4:e-pris gick till Albin!

Ella väljer pris!

5:e-pris gick till Isak och Filip!

6:e-pris gick till Ellen och Jakob! 7:e-pris gick till Tilda och Agnes!

Neo, Oskar, Simon och Axel väljer pris!8:e-pris gick till Erik!

3:e-pris gick till Linus!
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Bakre raden: Elias, Olle, Simon, Albin, Linus, Lova, Ellen R, Jakob, Agnes och Annika.  
Mittenraden: Tilda, Axel, Filip, Moa, Isak, Ellen A. och Ella.  

Främre raden: Oskar, Erik och Neo.

Vinnare 2018:  
Lova Ericsson Nyman & Ellen Asplund,  

Team Beväpnade

Gabrielle & Peter såg till att alla fick i sig mat 
under dagen så att de orkade hela vägen! 

Stort TACK från alla deltagare!
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Det var en lång bana i år. De tävlande fick se både Åby och Örviken. Trots en 
del regn blev det en lyckad familjefest även i år. Solen kom fram igen. Det var ca 
45-50 personer, barn och vuxna, som deltog i årets Poker Run Junior! I år hade 
vi lagt till en deltävling. Pris till den besättning som hade klätt ut sig bäst. Många 
hade verkligen ansträngt sig och klätt ut sig på alla möjliga sätt. 
Vinnare i den tävlingen blev samma som vann alltihop, nämligen Lova & Ellen i 
Team Beväpnade!

Alla barnen tackar årets sponsorer, JULA, som skänkte priser, Stål & Verktyg 
som tryckte T-shirts till alla deltagande barn och Rottne Industri AB som sponsrar 
med trycksakerna, sjökort m.m.

Tack även till Barn- & Ungdomssektionens extra funktionärer som hjälpte till att 
genomföra denna härliga dag, Magnus, Ville, Sara, Johan, Göran, Gabrielle och 
Peter!

I år tävlade 20 barn i 9 båtar och en vattenskoter. Deltagarrekord i tävlande barn 
men vi har fortfarande plats för fler båtar.

På återseende nästa sommar! Barn- & Ungdomssektionen
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Nya lampor på varvet! ÄNTLIGEN!
Många tack till Marre och Tomas som har försett varvet med ny belysning, vilket ökar tryggheten. 
11 st. armaturer är monterade. Således ska ett mångårigt problem med söndriga lampor vara löst.

Leif Eriksson, Varvschef

Vi har en ung, lovande konstnär i vår förening! Lova Ericsson Nyman!
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Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2638 Kristoffer Idfors Kvarnstensvägen 2 352 74 Växjö 070-145 55 19
2639 Joachim Carlsson Saturnusvägen 74 352 64 Växjö 070-722 04 77
2640 Niklas Aronsson Lektorsvägen 8B 352 40 Växjö 070-634 66 02
2641 Osama Attar Lilla vägen 30 342 34 Alvesta 073-184 74 84 
2642 Jorge Gomez Seminarievägen 32D 352 38 Växjö 073-639 54 88
2643 Anders Brännström Gitarrvägen 6 352 45 Växjö 073-314 73 00
2644 Curt Arvidsson Vikenvägen 3 355 95 Tävelsås 070-329 13 00
2645 Amel Becic Junivägen 22 352 60 Växjö 073-671 90 68
2646 Sami Avdiu Vintervägen 14C 352 37 Växjö 072-023 37 13
2647 Fredric Gustavsson Allhelgonavägen3 352 61 Växjö 073-741 35 34
1461 Kjell-Åke Svensson Hantverksvägen 19 355 73 Gemla 076-899 93 52
2648 Sakib Pasic Hjalmar Petris väg 15B 352 47 Växjö 073-524 17 73
2649 Bengt Malm Lärkgatan 4C 352 32 Växjö 070-326 60 37
2650 Jan Hennberg Lädja Faxagård 363 94 Lammhult 070-546 66 30
2651 Per Stråth Backegård 3 355 95 Tävelsås 070-984 48 84
2652 Murat Mujcinovic Toftahöjden 7 355 92 Växjö 070-080 07 00
2653 Amer  Mujcinovic Toftasjövägen 193 352 49 Växjö 070-300 91 71
2654 Marie Swelén Lövsångarevägen 23 352 42 Växjö 070-676 34 00
2655 Nedim Avdagic Toftasjövägen 33 352 49 Växjö 070-422 35 97
2656 Erik Grönberg Löparvägen 18 352 51 Växjö 073-040 00 55
2657 Magnus Runesson Notövägen 33 352 44 Växjö 073-035 68 16
2658 Mats Lövberg Tolg Björkkulla 363 35 Tolg 073-141 97 73
2659 Christoffer Karlsson Södra Rosenbergsvägen 4 352 39 Växjö 076-869 84 50
2660 Gunnar Linderholm Sjötorpavägen 13 352 71 Växjö 070-626 09 80
2661 Hassan Arabadji Mörners väg 58B 352 38 Växjö 070-025 39 17
2662 Johan Appelgren Pär Lagerkvists väg 3A 352 43 Växjö 076-860 51 28
2663 Anders Aldgård Valborgsgatan 4 352 63 Limhamn 070-775 01 24
2664 Michael Johansson Klavervägen 40 352 45 Växjö 070-223 04 69
2665 Dan Harcsar Saturnusvägen 7 352 64 Växjö 070-575 41 00
2666 Nina Nikel Bättringsvägen 2 352 63 Växjö 073-404 14 80
2667 Mathias Persson Sjöbågen 2A 352 22 Växjö 073-390 47 84

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
1604, 2230, 2627

PÅMÖNSTRING
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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)

Som HSS-medlem  
kan du annonsera gratis 

i UfH:s  

 

Använd talongen som finns längst bak i 
tidningen, skriv ett brev eller  

e-post till redaktören på:  
ufh@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

MEDLEMMARNAS MARKNAD

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
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30 sept Bergö nattas för vintern, PANTAKTIVITET Sidan 5
 

6 okt Upptagning Sidan 8

13 okt Funktionärsfest Sidan 4

23 jan Årsmöte Sidan 11

UPPTAGNING

HSS KALENDARIUM
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Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2018"

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 2018.
• 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. 1-2019 och får också ett pris från Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Hälsningar, Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!


