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Omslagsbild 
En magisk morgon med Kronobergs Slottsruin inne i dimman.   

Fotograf: Peter Kyander, 2019-10-30, kl. 06:55

människor har en inneboende kraft att göra så gott 
de kan i det uppdrag eller jobb de genomför. 

Så för att avrunda en något filosofisk tankebana under 
en härlig och lite mulen och ruggig eftermiddag i 
november så är det med tillförsikt om att allting 
rör sig framåt på något vis och med det skapas hela 
tiden möjligheter att förändra och utveckla saker 
och ting. 

Så alla ni som vill vara med och bidra på något vis 
i föreningen utifrån den tid och energi ni har, 
hjärtligt välkomna till ett gäng som gnetar på 
efter bästa förmåga utifrån den tid och ork vi har. 
Glöm inte bort att det faktiskt är mycket trevligt att 
träffas och känna sig välkommen i en gemenskap.

Med önskan om härliga dagar framöver.

Med vänlig hälsning,  
Henrik Löfqvist

Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
Hur fort det går 

egentligen
Hej alla medlemmar
Just nu befinner vi oss i november och det är inte 
helt ovanligt att man möter kommentarer som 
mörker, segt, kallt, ruggigt och liknande, ja ni 
känner kanske igen det. Samtidigt börjar julpynt 
dyka upp och julmarknader slår upp sina portar, 
några gillar det och några förfasas över hur tidigt 
allting börjar. Som sagt, jag tror ni känner igen 
det. Med detta vill jag få fram känslan av hur fort 
allting går, vi tänker att; är det redan dags för pynt, 
glögg och liknande och känslan av att det är dags 
igen, redan? Har det redan gått ett år?

Och precis så fort går det innan våren och sommaren 
är här igen. Det har redan passerat ca tre månader 
sen det var härliga kvällar med värme och lite mer 
ljus. Tre månader går fort och lika fort kommer 
nästa tre månader att gå, och vips börjar sedan 
vårsolen titta fram och ljuset återvänder. Detta är 
en tankebana jag gärna använder för att sprida lite 
positiva tankegångar som motpol till annat man 
ibland möter vid den här tiden. 

Risken med att se svårigheter istället för möjligheter 
med positiva ögon kan lätt göra att många saker 
känns lite värre än vad de faktiskt är. Självklart 
finns det utmaningar och svårigheter att lösa men 
man får passa sig för att fokusera för mycket på 
det och istället vrida strålkastaren mot att hitta 
lösningar och samtidigt komma ihåg hur mycket 
positivt som faktiskt händer och pågår. Det är inte 
minst det senaste numret av tidningen ni håller i 
handen ett bra exempel på.

Jag tycker också det kan vara bra att tänka på att en 
del saker kan ta lite längre tid på grund av olika 
orsaker och vissa saker är det omvänt med, det 
går fortare. Livet och vardagen är ju en ständigt 
pågående process med allt vad det innebär 
för oss alla. Sammantaget vill jag tro att alla Fotograf: Anders Ivansson
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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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Till alla användare av varvet vintertid
Varvsansvariga önskar väl synlig märkning av båt/trailer med namn, HSS-nummer samt telefonnummer. 
Denna märkning får ej täckas av presenning. Märkningen skall vara vattenfast och tålig för väder 
och vind. Åtgärdas senast 2019-12-01. Omärkta båtar riskerar 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. 

Master i mastskjulet ska vara tydligt märkta med namn, HSS-nummer samt telefonnummer. 
Omärkta master  kommer att läggas på marken bakom mastskjulet.

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, innan ovanstående 
datum. Här åsyftas färgburkar, penslar, lös inredning samt diverse ställningar och presenningar, 
m.m. Brädlappar kan tillfälligt hysas längst in i Mastskjulet tills borttransport kan ordnas. Skräp 
och dylikt får du transportera till Kommunens avfallsanläggning alternativt ta hem.

Varvsstugan kommer hålla öppet med vatten och värme under kommande vinter. Ni är välkomna att ta en 
fika i stugan efter en skridskotur på sjön. Det finns även möjlighet till grillning utanför stugan. Din 
HSS-nyckel passar i dörren till stugan. Lämna dock stugan och varvsområdet i samma skick som 
när ni kom, dvs. ren och hel och glöm ej låsa dörren.

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

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

Varvscheferna

VARVET

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2701 Ola Bengtsson Stjärnviksväghen 20 355 95 Tävelsås 070-226 66 87
2702 Gabriel Cicek Drottninggatan 4 352 29 Växjö 070-879 15 61
2703 Johan Sandin Evedalsvägen 66 352 63 Växjö 070-267 92 04
2704 Anna Maria LarssonEriksson Ör Örlöv 1 352 64 Ör 070-736 80 91
2705 Kenth Harrysson Pumphusgatan 25 352 59 Växjö 070-688 24 29

 
Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:

934, 2004, 2190, 2266, 2389, 2407, 2513, 2587, 2622, 2629, 2641, 2661, 2680

PÅMÖNSTRING
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Peter och Gabrielle Thornström har gett sig in på ännu ett 
renoveringsprojekt, en BB11 som skall seglas sommaren 
2021. Väldigt vacker och välseglande mahognybåt, när 
den är klar. Följ deras arbete på bloggen:

https://bb11renovering.blogspot.com

BB11 vid renoveringsstarten! Exempel på slutresultat!



UfH 4:19  sid 6

Kallelse till HSS Årsmöte 2020
onsdagen den 22 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.  Mötets avslutande

Efter mötet:
Segelsektionens prisutdelning

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

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.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda så snart som möjligt,  
dock senast 2019-12-10!!
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Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Låt smöret mjukna lite.
3. Klipp sönder kolorna och bryt sönder de 

salta pinnarna i mindre bitar. 

4. Vispa sedan smöret krämigt tillsammans 
med sockret.

5. Vispa ner ägg och vaniljpulver.

6. Tillsätt sedan vetemjöl, bikarbonat, salt, 
choklad (spara lite att toppa kakorna 
med), kola och salta pinnar. Blanda 
snabbt ihop.

7. Förbered två plåtar med bakplåtspapper, 
rulla sedan bollar av degen och lägg på 
plåtarna.  Toppa med resterande choklad.

8. Grädda en plåt i taget i mitten av ugnen i 
ca.12 minuter.

9. Ta av kakorna från plåten och låt dem 
svalna innan ni äter och njuter.

 GOTT PÅ SJÖN
av Charlotta Rahm

Småsalta cookies med kola och  
vit choklad, ca. 25 st.

Nu är sommaren officiellt slut. Rent meteorologiskt 
var den nog slut för någon månad sedan, men 
för maken tar den slut först när Sälma lämnas 
in för vinterförvaring. Då sörjer han, för han 
vet att han inte kommer att få återse Sälma 
förrän tidigast i april.

Jag har föreslagit lunchöppet på vinterförvaringen, 
så att maken och andra med grav abstinens 
kan sitta på en filt under sin båt och äta sin 
matlåda. Eller söndagsöppet så att de kan 
ta en kopp kaffe och en hembakad cookie 
tillsammans.

Eller så är det bara att inse att det är bra att längta, 
att glädjen blir så mycket större när portarna 
öppnas igen till våren och Sälma står där i all 
sin glans, redo för ännu en Helgasjösommar.

Ingredienser
150 g  smör
2 dl  socker
2 st  små ägg
1 krm  vaniljpulver
4 dl  vetemjöl
knappt 1 tsk bikarbonat
½ tsk  salt
150 g  vit choklad  
  (jag använder chokladknappar)
75 g   kola (jag använder Werthers 
  mjuka kolor)
40 g  salta pinnar



UfH 4:19  sid 8

Segelssongen i bilder
Fotograf: Jan-Erik Jonsson

Guldkusten - Stig Langner

Guldkusten - Roger Wallin

Guldkusten - Eftersnack 
Stig Langner, Lars Berglund, Urban Thim, 

Roger Wallin, Anders Nilsson, Ingmar Olsson 
och Claes Johansson väntar med spänning 

på resultatet i dagens tävling.

Till höger:  
Terrs vandringspris för Guldkusten.

Guldkusten - Lars Berglund

Guldkusten - Ingmar Olsson - Vinnare
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Torsdagscupen 3 - Lars Berglund

Torsdagscupen 5 - starten

Torsdagscupen 4 - Roger Wallin

Torsdagscupen 7 - Roger Wallin

Klubbmästerskap 
MAXI Magic, Lars Berglund

Klubbmästare 2019 
Filip Larsson, gast och  

Torbjörn Herbertsson, skeppare

Klubbmästerskapets pris:  
David Cids vandringspris
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Vinnare i Torsdagscupen 
Håkan Stödberg, gast och  

Torbjörn Herbertsson, skeppare

Priset i HSS Torsdagscup

Augustinatten - Urban Thim
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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!

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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Fotograf: Lars Nilsson och Jan-Erik Jonsson

Brgning och 
terlmning av 

Segelsektionens boj!
8 och 10 juli, segling 7 augusti

Axel, Alf, Erik och Oskar på väg mot en boj 
i vassen vid kanalen i Sandsbro! Den brukar 
inte vara där.

Grabbarna har bärgat bojen ur vassen!
Bra jobbat, killar!

Två dagar senare var det dags att  
återlämna bojen till dess ägare,  

dvs. HSS Segelbåtssektion.

Nu går vi grabbar!

Killarna var väldigt nöjda med sin bärgarlön i form av 100 kr var till korv och glass.  
Det blev också en segeltur senare på sommaren.

Tydligt vem som äger bojen!
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Axel ser ju nöjd ut!

Olle och Erik hissar segel och provar på att 
styra. De ser ut att ha det rätt så bra!

Oskar ser ut att trivas vid rodret!
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Fotograf: Rikard Gustafsson

Hej d till rlsen i  
sjn, utanfr varvet!

Evedal i 23-25 oktober

Nu är rälsen i vattnet ett minne blott! Projektledare 
Rikard Gustafsson har gjort ett strålande jobb 
tillsammans med Bengt Jönsson och Roger 
Wallin. Jörgen Bergström var också på plats 
med Råabs (Assistancekåren) tungbärgare 
och drog tills schackeln brast. 

Jonatan Lavesson från Maskin & Mekan kom 
och hjälpte till med en hjullastare och efter 
mycket arbete så fick de upp hela rälsen på 
land.
Nils Inngul hjälpte till med dykning.

Rälsen är bortforslad från varvet också.
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