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Trevlig läsning
Hej alla HSS:are
Hoppas ni mår bra och att ni känner tillförsikt 
inför kommande båtsäsong. Nu börjar det bli 
dags att damma av både båten och oss själva lite 
vinterdamm och ge oss ut i vårvädret. I frågan om 
att få ordning på båten får jag se var det landar, 
ambitionen är hög med många ideér som vanligt 
men det brukar plana ut och sjösättningen blir 
viktigare och sen snurrar det på en sommar till, 
men det gör nog inget.

Nu när ni sätter igång med era förberedelser ber 
jag er vara uppmärksamma på vilka produkter 
ni använder till era båtar, framförallt om ni 
skrapar bort gammal bottenfärg eller liknande. 
Gamla produkter kan vara riktiga miljöbovar 
och ska tas omhand på ett bra sätt och lämnas till 
återvinningscentraler eller liknande. Har ni gamla 
burkar stående med bäst före datum passerat för 
länge sedan gör ni nog bäst i att göra er av med 
dem och uppdatera till modernare produkter.

Den här gången vill jag passa på att puffa och lyfta 
fram vår trevliga tidning och vår hemsida. Själv 
tycker jag det är jättetrevligt när det dimper 
ner ett nytt nummer av vår medlemstidning 
innehållande lite av varje. Tidningen hade som 
vanligt inte kommit till om det inte varit för vår 
informationssektion med Annika Hasselblad i 
spetsen. Annika gör ett fantastiskt jobb med att 
se till att det kommer in material, sammanställer 
detta, skickar tidning till tryck och är med och 
ombesörjer distribution. Hon påminner oss andra 
och håller i tåtarna med stadig men ändå varsam 
hand. Om någon har varit uppmärksam kan vissa 
av er se att kuverten innehållande tidningen inte 
är poststämplade men kommer fram ändå. Det 
beror på att vi har så fantastiska funktionärer som 
tar sina cyklar och delar ut tidningen, inte till alla 
men ändå en ansenlig mängd. Inte dåligt eller hur, 
vi har till och med brevbärarfunktion i föreningen, 
det är verkligen inte något alla kan skryta med. 

När det kommer till hemsidan har kanske någon sett 
att den har ett lite förändrat utseende och detta till 
följd av att vi har en ny funktionär som sköter det, 
Gabrielle Thornström. Gabrielle har förändrat en 
del och ser till att den är korrekt och innehåller 
det den ska. Där går att läsa och se en hel del om 
vår förening. Just för tillfället kan man inte bli 
annat än glad när man går in där och ser en härlig 
sommarbild med glädje och fart, mycket trevligt.

Hemsidan och tidningen är våra främsta kanaler för 
oss medlemmar att få information om vad som 
händer och sker och i dagsläget är vi i trygga 
händer och det sköts på ett föredömligt sätt. Saknar 
ni något eller vill tillägga något var inte sena med 
att höra av er så tittar vi på vad ni har på hjärtat och 
ser var vi placerar informationen bäst.

Så avslutningsvis när ni träffar på Annika och 
Gabrielle, se till att visa er uppskattning och ge 
dem lite glada tillrop för deras arbete och se till att 
ge dem energi till att fortsätta sitt fina arbete för 
oss medlemmar.

Väl mött i vårsolen!

Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist,
Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

Omslagsbild 
Sista grillkvällen med övernattning för säsongen på Bergö, lördag 2016-09-10.

Fotograf: Annika Hasselblad
Ps. Det finns fler bilder från denna kväll på sidan 4. Ds.
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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 Peter Thornström .......0730-87 54 61
Sekreterare Stig Langner ...................0734-37 23 75  
Kassör ...........................................................Vakant

Ledamot Lars Nikell ..........................0470-74 20 47
1:a Suppleant Per Eckerström .............0705-85 00 75
2:a Suppleant Bengt Kjellsson ............0703-45 45 00

Medlemsansvarig
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11 
Ekonomistöd
Jennie Leonsson .............................0705-93 66 32
Varvschef - 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
Hamnchef/Bryggmästare - Evedal
Hamnchef: Gunnar Eikman  ..........0705-58 33 48
Bryggm. Karl-Johan Klang ...............0470-647 44 
Bryggm. Peter Thornström ............0730-87 54 61
Bryggm. Göran Wikström ..............0730-23 26 20
Bryggm. Andreas Rosenberg .........0739-73 11 25
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Vaktchef: Håkan Helin ...................0707-41 19 21
Bitr. Mats Hytter ............................0727-00 60 71 
Bitr. Cai Wendel .............................0709-75 44 61
Stugfogde - Sjöborgen
Tomas Pettersson ...........................0768-82 09 38 
Öfogde - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Bitr. Mariusz ”Marre” Asplund ......0709-45 85 16
Bitr. Mathias Edberg ......................0736-42 40 74

Klubbmästare
Anneli Nyman ................................0703-95 14 44 
Bitr. Frida Hultqvist .......................0700-95 33 58
Sjöfartssektion
Sjöfartschef: Lars Nikell ................0727-42 43 50
Bitr. Lars Bernhäll ..........................0709-50 43 04 
Bitr. Thomas Krüger ......................0721-85 03 02 
Bitr. Ulf Johnsson...........................0705-23 77 91
Båtchef
Jan Torgnyson ................................0705-56 37 87
Segelbåtssektion
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
Annika Hasselblad .........................0706-28 48 93
Utbildningssektion
Per Eckerström ...............................0705-85 00 75
Informationskommitté - UfH och hemsida
Red. UfH, Annika Hasselblad ........0706-28 48 93
UfH, Mikael Ekström .....................0705-66 76 41 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström ..........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2017

Funktionärer
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Sommarens sista grillkväll på Bergö!
Text och foto: Annika Hasselblad, 2016-09-10

Högsommarvärme på sista grillkvällen för sommaren på Bergö. Trevlig samvaro vid 
den mycket uppskattade grillplatsen som var ny för sommaren.
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Är det dags för en ny klubbvimpel?

Maila din åsikt om förslaget och om du är 
intresserad av att pryda din båt i sommar till:  

bengt.jonsson@hss.se

Vi har ett fåtal vimplar kvar av den gamla typen med klubbmärket i 
blått på vit botten. Pris: 100 kr.

Finns det intresse för en ny variant, enligt bilden, så beställer vi nya 
vimplar. Priset blir då 150 kr.

En klubbvimpel är dels ett kännemärke internt inom klubben, men kan 
även, med några knapptryckningar på telefonen, presentera klubbens 
verksamhet via hemsidan. Jag tror att vi kan vara först ut med detta.

Så här ser förslaget ut.
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Pantberättigande aktiviteter:
Lördag 20 maj Bergö öppnas 
Tisdag 23 maj Vårstädning Sjöborgen
Tisdag 23 maj Varvsstädning
Söndag 1 okt. Bergö stänger för säsongen

HAMNSEKTIONEN

Hamnen 2017
I sommar är det dags för vår dykarinspektion av 
bojkättingar, sänken och liknande. Vi hoppas 
kunna genomföra den tidigt på säsongen så att 
våra platsinnehavare kan åtgärda brister i behagligt 
sommarväder. Vi genomför inspektionen vartannat 
år sedan lång tid tillbaka. De som har brister att 
åtgärda kommer att bli underrättade på ett säkert 
sätt.

Som alltid vill vi påminna om att det finns ett hårt tryck 
för att få bryggplats. Många köar och hoppas få 
en plats i andra hand. Därför är det viktigt att du 
som har plats i hamnen, men som inte behöver den 
i sommar, meddelar detta till hamn@hss.se så 
tidigt som möjligt. Reglerna säger att du ska göra 
så innan juni börjar. Ju tidigare desto bättre. HSS 
hyr då ut din plats i andra hand för så stor del av 
säsongen som du meddelar.

Som vanligt kommer vi i hamnsektionen att 
bryggvandra och erbjuda hjälp till medlemmar 
som behöver förbättra: 
• Märkning av båt. Medlemsnumret ska finnas 

på väl synlig plats. Vi vill ha det avläsbart från 
bryggan.

• Förtöjning. Ryckdämpning ska finnas och bra 
tampar. ”Skavrisker” ska inte finnas.

• Avfendring. Vid brygga har du fendrar. De 
skyddar din egen båt, men även din grannes, 
t.ex. vid tilläggning eller skvalpigt vatten. Att 
ha fendrar är att vara en bra kompis.

Vi har ett mindre projekt att genomföra, nämligen 
belysning på Lillbryggan. Förra året gjorde vi ett 
försök med solcellsdriven belysning, men vi hade 
köpt för dålig utrustning. Den är återlämnad, och 
pengarna tillbaka i klubbkassan. Vi tar nya tag i år, 
och det kommer att finnas möjligheter att hjälpa 
till som ”pantaktivitet”. Vi publicerar datum för 
detta på hemsidan.

Årets utdelning av bryggplatser är så gott som klar. 
De som i år fått fullstora platser har köat i fyra 
år (som lägst). Det är ovanligt kort tid. Tidigare 
har folk fått vänta 5-6 år. Till mindre platser (vid 
Lillbryggan, på grunt vatten vid övriga bryggor) 
är kötiden betydligt kortare. Om dessa minskande 
kötider är en tillfällighet eller bestående går ju 
inte att svara på. Det tråkigaste med uppdraget 
som hamnadministratör är att berätta för nya 
båtentusiaster hur lång väntetid vi har för att få 
en bryggplats. För oss i hamnsektionen är det en 
lättnad om kötiden nu minskar.

Välkomna till säsong 2017! 
Vi hoppas på en fullbelagd, fullt utnyttjad och 
säker hamn. Med Din hjälp kommer vi dit.

Hamnsektionen genom Gunnar Eikman, 
hamnansvarig
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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.

BERGÖ FIXARDAGAR

Lördag 20:e maj
Pantaktivitet!

Nu är det dags att ställa i ordning Bergö inför båtsommaren.
Vi ska olja in bryggor och utemöbler, storstäda stugan och räfsa.
Mer information om vad som ska göras kommer på hemsidan.

Är vi många får vi mycket gjort!
Vi samlas kl. 09:00 på Varvsbryggan eller kl. 10:00 på Bergö.  

Korv och dricka fixar Ö-fogdarna.

Skicka gärna ett SMS till Anders Ivansson om deltagande! 
Tel: 0709-45 17 69

Vi ses! Ö-fogdarna!
Foto: Marre Asplund

Foto: Lars Bernhäll
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SJÖSÄTTNING

Evedal lördag 13:e maj
Anmälan till sjösättningen kan göras via e-post eller telefon till varvschefen senast måndagen den 8:e maj. 
Meddela: båttyp, längd, bredd, vikt, namn och HSS-nummer när du anmäler dig.
Efteranmälningar mottages ej! E-post: leif.eriksson@hss.se, telefon: 0470-394 12, 0763-40 93 94

Kranavgiften är 500 kronor
Kom i god tid till sjösättningen

Ni som får tidig sjösättningstid bör vara på plats minst en timme i förväg. Vi börjar med båtarna som står 
närmast den nya kajen.

Schema med ungefärliga tider kommer att anslås på varvets anslagstavla  
torsdagen den 11:e maj samt finnas tillgängligt på HSS hemsida http://www.hss.se 
Båtägarna kallas i grupper om 5-6 i timmen. Gruppen skall gemensamt ansvara för att bockar  
och vaggor placeras på anvisade platser.

Det är absolut förbjudet att köra in bilar på varvsområdet under sjösättningen.

Ett gott råd är att plocka bort vintertäckningen under fredagen. Då kan Du köra in bilen på  
varvsområdet. All vintertäckning måste givetvis under alla omständigheter vara borttagen före sjösätt-
ningen.

Till alla som haft vinterförvaring på varvet
Nummerbrickor behålls för dem som har varvsplatser utmed varvets ytterkanter samt för de som har platser 
runt Thorskjulet. Däremot inlämnas brickorna till Varvschefen för dem som har plats mitt på varvsplanen 
mellan Thorskjulet och sjökant.

OBS!      Inför sjösättningen       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, färg-
burkar, oljerester, batterier och så vidare.
Transporteras lämpligast till Norremark.
Den som missköter sig vad det gäller detta avhyses enligt gällande ordningsföreskrifter för  
HSS varvsområde.

Leif Eriksson, varvschef  
Attila Magyari, Benny Lundberg & Per Eckerström, bitr. varvschefer
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Vill du ha din vagn på varvet i sommar? 

Anmäl till varvschefen på mail eller telefon (ange alltid medlemsnummer!).  

Avgift för hela sommaren är 200 kronor.  
Sommarförvaring av vagn är gratis om du har haft vinterplats. 

E-post: leif.eriksson@hss.se, telefon: 0470-394 12, 0763-40 93 94
Varvscheferna

Juryns särskilda omnämnande går till Christian Möller. Midsommar Ryttmästargården, Kronoberg, 2016



UfH 2:17  sid 10

  Guldkusten
Datum:  Söndagen den 11 juni
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 09.00
Bana:  Start och målgång i Evedal. 
  Exakt bansträckning ges vid  
  rorsmansmötet.
Arrangör:  Ingmar Olsson, Stefan Skagwall
Startavgift: 50 kr
Anmälan:  senast torsdag 8 juni till Ingmar Olsson,  
  tel: 070-650 32 24 eller ingmar.o@telia.com

  Pegasus
Datum:  Söndagen den 13 augusti
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 10:00
Beskrivning: Pegasus seglas på en bana vars längd  
  beror på varje båts handikapp/SRS-tal.  
  Långsamma båtar seglar en kortare bana än  
  snabbare båtar.  
  Gemensam start och målgångslinje.  
  Först över mållinjen vinner. 
Bana:  Evedal – Hästhallarna – Evedal.
Arrangör:  Jan-Erik Jonsson, Ingmar Olsson,  
  Roger Wallin
Startavgift: 50 kr
Anmälan:  senast torsdag den 10 augusti till Jan-Erik  
  Jonsson, tel: 070-939 10 97 eller  
  jan.erik.vaxjo@gmail.com 

  Klubbmästerskap  
  segling 1, 2 & 3
Datum:  Torsdagen den 17 augusti
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 16.00
Bana:  Kryss-/Länsbana på Evedalsviken.   
Arrangör:  Torbjörn Herbertsson, Bengt Jönsson,  
  Ingvar Herbertsson
Startavgift: 50 kr
Anmälan:  senast torsdag den 10 augusti till  
  Torbjörn Herbertsson, tel: 070-622 10 20 eller  
  torbjorn@inredningsmiljo.se

  Augustinatten
Datum:  Fredagen den 25 augusti
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 19:30
Bana:  Detaljerad bansträckning, samt max.tid  
  ges på rorsmansmötet. 
Utrustning: Lanternor är ett krav.
Arrangör:  Håkan Stödberg
AFTER SAIL: Efter tävlingen träffas vi i Sjöborgen där  
  segelsektionen bjuder på enklare mat  
  och dryck.
Startavgift: 50 kr
Anmälan:  senast torsdag 24 augusti till  
  Håkan Stödberg, tel: 070-649 14 50 eller  
  hakan@vaxjoelmontage.se

  Distanskappseglingen
Datum:  Söndagen den 10 september
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 09:00
Bana:  START - MÅL i Evedal, däremellan segla  
  så långt som möjligt under 6 timmar på  
  givna sträckor.
Start:  Evedal, kl. 10:00
Målgång:  Evedal, kl. 16:00
Arrangör:  Lars Nikell
Startavgift: 50 kr
Anmälan:  senast torsdag 7 september till Lars Nikell,  
  tel: 072-742 43 50 eller lars.nikell@telia.com 

Välkomna! Segelbåtsektionen

SEGLINGSPROGRAM

Handikappsystem vid alla seglingar enligt SRS/LYS.
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Torsdagscupen 2017
Beskrivning:  En seglingsserie omfattande totalt 10 seglingar.  
   De 5 bästa placeringarna för varje båt räknas i  
   sammandraget.
   Vinnaren är den som har den sammanlagt bästa  
   placeringen i sammandraget. Inget start- och målfartyg  
   används utan varje båt ansvarar själv för tidtagning 
   (glöm inte att ta med klocka).

Bana:   Banan ligger i Evedalsviken. Där finns 5 olika bojar som används som  
   rundningsmärken. Banan väljs på rorsmansmötet inför varje segling.  
   Den läggs, med hänsyn till aktuella vindförhållanden, så att det ska bli en  
   omväxlande segling på ca 1–1,5 timma.

Rorsmansmöte:  Sjöborgen, Evedal, kl. 17:45

Start:   Så snabbt som möjligt efter rorsmansmöte (ca 18:15–18:30).  
   Ha gärna båten startklar när rorsmansmötet börjar.
   Varannan torsdag sker starten med gemensam starttid och varannan torsdag med  
   individuell (differentierad) starttid baserat på din båts SRS-tal.

Startavgift:  100 kr för att delta i Torsdagscupens samtliga seglingar.
   Avgiften betalas vid första tillfället man deltar.

Program
 Segling Datum Starttid Arrangör
 1 18 maj differentierad Ingmar Olsson
 2 1 juni gemensam Torbjörn Herbertsson
 3 8 juni differentierad Roger Wallin
 4 15 juni gemensam Magnus Nilsson
 5 29 juni differentierad Urban Thim
 6 10 augusti gemensam Jan-Erik Jonsson
 7 24 augusti differentierad Ulf Johnsson
 8 31 augusti gemensam Håkan Stödberg
 9 7 september differentierad Lars Berglund
 10 14 september gemensam Stig Langner 
 Reservdag 21 september Skulle någon segling bli inställd på grund av dåligt
    väder eller för få deltagare (minst 3), kommer den 
    21 september att användas som reservdag.

Välkomna! Segelbåtsektionen

SEGLINGSPROGRAM
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Lär känna HSS
Du som är ny medlem  
hälsas välkommen till

Informationsmöte
tisdagen den 23:e maj kl. 19.30

i Sjöborgen, vår klubbstuga i Evedal.

Du får träffa några från styrelsen och en del funktionärer.
Vi berättar vad HSS står för och vad som händer i Sällskapets regi.

Du har också möjlighet att köpa sjökort, och emblem
samt skaffa nyckel till Evedal och Bergö.

Tisdagen den 23:e maj kl. 1800

Alla som haft sin båt för vinterförvaring på varvsområdet är skyldiga att deltaga.  
Tag med  kratta  och korg. Dessutom är det ju ett rätt trivsamt tillfälle att umgås  
med HSS:are och ett bra tillfälle att  göra nya bekantskaper med sjöns båtfolk.

Om någon har en lövblåsare så är det uppskattat om man tar med den.
Den som har giltigt förfall städar sin plats och området kring denna före den 23:e maj.

 
När städningen är avklarad vankas det korv och en dricka samt kaffe på Sjöborgen.

Pantaktivitet!

Välkomna! 

önskar varvscheferna

VARVSSTÄDNING

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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Tisdagen den 23:e maj kl. 1800

När städningen är avklarad vankas det  
korv och en dricka samt  

kaffe på Sjöborgen.

Pantaktivitet!

Välkomna!  
önskar stugfogden  

i Sjöborgen

Städschema för Sjöborgen
I samband med vakthållningen i Evedal åligger det vakterna att enligt följande schema 

hjälpa till med städningen av Sjöborgen och tomten runt omkring.

Vid behov: vattna blommorna på verandan och i urnorna på bryggan.

Söndagar ..... Städa toaletten (torka golvet, fylla på papper ...)
Måndagar .... Dammsuga 1:a våningen, torka golvet.
Tisdagar ....... Dammsuga 2:a våningen, torka golvet och trappan.
Onsdagar ..... Städa köket (torka golvet, rengöra spisen, bänkar ...)
Torsdagar .... Städa runt huset (plocka skräp), sopa verandan och torka av borden där.
Fredagar ...... Städa toaletten (torka golvet, fylla på papper ...)
Lördagar ...... Dammsuga 1:a våningen

Tack på förhand! Tomas Pettersson, Stugfogde

SJÖBORGEN
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Trivsel- och städträff på Sjöborgen
Text & foto: Peter Thornström, 2017-02-25

Två fulla släpvagnar vagnar och en skåpbil till tippen och några bra fynd:
• Diverse gamla fina dokument och pärmar.
• En jättestor skiftnyckel och en del andra  

verktyg, elprylar mm.
• Ett partytält utan instruktion för uppsättning.

• Ihopfällbara bord och stolar till en bättre fest.
• Signalflaggor från Marinens gamla kryssare.
• Diverse fina nya tampar som nu ligger i 

hamnens förråd.
• Två rullar blått rep med röda sifferbrickor, 

någon som vet vad detta är.

Nu är vi en bit på väg. Ca 10 glada HSS-funktionärer har sett till att HSS Kansli nu kan möbleras upp 
och segelsektionen har fått ett eget krypin.
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HSS Sommarfest
Lrdagen den 10:e juni kl. 1800 

p
Berg

 
Ta chansen att umgs med  
nya och gamla btvnner.

Det Du vill ta och dricka tar Du  
med dig sjlv.

Grillen r igng fr de som s nskar.
Vi hller med dukar, engngstallrikar, servietter o.dyl.

Anmlan grs till Anneli, via e-post,  
senast mndagen den 29:e maj.

Vid dligt vder frlggs festen i Sjborgen, Evedal. 
Klubbmsteriet meddelar alla som r  

anmlda om festen flyttas.

 
Har ni ngra frgor kring arrangemanget,  

kontakta grna vra Klubbmstare: 
Anneli Nyman, epost: anneli.nyman@hss.se 
Frida Hultqvist, epost: frida.hultqvist@hss.se

Telefonnummer hittar ni i Funktionärslistan på sidan 3.

VLKOMNA!
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Båttrailer till salu!
Trailern är bromsad och registrerad. 

Lyftkraft: 1200 kg

Pris: 7000 kr

Leif Eriksson, 
HSS 1978, tel. 0763-40 93 94

Till salu!
Laddfördelare Volvo Penta, VP 872928 

Nypris: 1525 kr, Vårt pris: 400 kr

Innersköld Volvo Penta, VP 21468120 
Nypris: 3752 kr, Vårt pris: 1000 kr

International 
Färgborttagare Interstrip, 6 x 750 ml

Pris: 400 kr
Spackel Watertite, 6 x 250 ml 

Pris: 400 kr

Solpaneler,  
2 x 40 W 

Pris: 500 kr/st

Ankare,  
Pris: 300 kr

Annika Hasselblad och  
Göran Johansson,  

HSS 942, tel. 0703-45 05 09

Jolletrailer  
till salu!

Pris: 300 kr
Annika Hasselblad,  

HSS 942, tel. 0706-28 48 93

MEDLEMMARNAS MARKNAD
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HSS Krftskiva

Lrdagen den 19:e augusti kl. 1800

p Berg 

Ta chansen att umgs med  
nya och gamla btvnner.

Det Du vill ta och dricka tar Du  
med dig sjlv.

Du tar med egna krftor. 

Grillen r igng fr de som s nskar.
Vi hller med dukar, engngstallrikar, servietter o.dyl.

Anmlan grs till Anneli, via e-post,  
senast mndagen den 7:e augusti.

Vid dligt vder frlggs festen i Sjborgen, Evedal. 
Klubbmsteriet meddelar alla som r  

anmlda om festen flyttas.
 

Har ni ngra frgor kring arrangemanget,  
kontakta grna vra Klubbmstare: 

Anneli Nyman, epost: anneli.nyman@hss.se 
Frida Hultqvist, epost: frida.hultqvist@hss.se

Telefonnummer hittar ni i Funktionärslistan på sidan 3.

VLKOMNA!
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BARN & UNGDOM

Helgasjns  
Poker Run Junior
Lrdagen den 26:e augusti

Start i Evedal

Rorsmansmte kl. 1130, Sjborgen

Start kl. 1200

Syftet med Helgasjöns Poker Run Junior är att lära barnen läsa sjökort och att samarbeta 
som en besättning. Banan är inritad på ett sjökort som man får på Rorsmansmötet.
Vid varje boj finns en bokstav som ska antecknas. Bokstäverna bildar namnet på en plats 
i Helgasjön. På den platsen tilldelas kaptenen ombord ett kuvert med 5 spelkort. Därefter 
tar man sig till målet. Det är kortens valör som avgör platsen inför en avgörande duell 
mellan ettan & tvåan, resten kommer på delad tredjeplats.

Korv med brd och dricka nr alla har kommit i ml.
När alla är mätta tar vi tag i de sista delmomenten av tävlingen.

FLYTVÄST ÄR OBLIGATORISKT!

Max antal båtar: 15 st. 
Åldersgräns 16 år, en medföljande vuxen i varje båt.

Ingen tidtagning.
Anmälan SENAST måndag den 21 augusti till Annika via epost: 

annika.hasselblad@hss.se

Vlkomna med era anmlningar!
Frst till kvarn.....
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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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Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS
2594 Bertil Axberg Unamans väg 11 352 34 Växjö 073 370 01 11
2595 Frederik Calla Vasavägen 12 352 61 Växjö 076 035 47 32
2596 Elias Calderon Åkerövägen 16 352 61 Växjö 076 589 77 07
2597 Felix Wilke Segerstadsvägen 9 352 63 Växjö 072 316 98 08
2598 Fredrik Axelsson Dahlén Kulladalsgatan 49 352 36 Växjö 073 644 05 46
2599 Nicklas Svensson Fredsgatan 15 352 40 Växjö 076 137 00 00
2601 Lennart Hartman Meteorvägen 45 352 64 Växjö 070 961 62 68
2602 Krister Eliasson Öjabyvägen 49 352 50 Växjö 070 582 29 64

Återinträde i föreningen - Välkomna tillbaka!
405 Gunnar Berglund Marklanda Höglid 355 93 Växjö 073 302 73 25
1657 Christer Notini Gullvivevägen 5 363 30 Rottne 070 541 13 47
2575 David Mattsson Slottsbrovägen 38 352 62 Växjö 070 972 22 67

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
1364, 1979, 2222, 2324, 2431, 2490, 2496, 2526

PÅMÖNSTRING
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13 maj Sjösättning Sidan 8

18 maj Torsdagscupen börjar, segeltävling Sidan 11
 

20 maj Bergö öppnas, PANTAKTIVITET Sidan 7

23 maj Varvsstädning, PANTAKTIVITET Sidan 12 

  Vårstädning på Sjöborgen, PANTAKTIVITET Sidan 13 

   Informationsmöte för nya medlemmar Sidan 12 

10 juni  HSS Sommarfest Sidan 16

11 juni Guldkusten, segeltävling Sidan 10

13 aug Pegasus, segeltävling Sidan 10

17 aug Klubbmästerskap i segling Sidan 10 

19 aug Kräftskiva Sidan 18

25 aug Augustinatten, segeltävling Sidan 10
 

26 aug Helgasjöns Poker Run - Junior Sidan 19
 

10 sept Distanskappsegling, segeltävling Sidan 10 
 

1 okt Bergö nattas för vintern, PANTAKTIVITET Mer info i nästa UfH
 

7 okt Upptagning Mer info i nästa UfH

HSS KALENDARIUM
HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

SJÖSÄTTNING

Foto: Sara Hasselblad
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Kylskåp till salu!
Storlek: ca 45 liter, B: 390, H: 520, D: 450 mm, Ram: 420x540 mm, Pris: 400 kr

Annika Hasselblad och Göran Johansson, HSS 942, tel. 0703-45 05 09

MEDLEMMARNAS MARKNAD
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Foto: Höstdag vid Bergö, Ingmar Olsson, 2015-09-10


