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Omslagsbild 
Vi fick in en bild till Fototävlingen 2019. Här är den.

Har man en träbåt måste man se till att den håller tätt innan  
man lämnar kajen.  

Fotograf: Peter Thornström, 2019-05-11

Se utdrag från text ur tidningen Veckans affärer:

I det avseendet fann forskarna bland annat att en 
av de stora fördelarna med att ha minst en kvinnlig 
styrelseledamot är att bolaget ser saker ur fler 
synvinklar, vilket banar väg för bättre resultat.
(Veckans affärer 2/10 2019, https://www.va.se/
nyheter/2019/10/02/darfor-ger-fler-kvinnliga-
styrelseledamoter-battre-resultat/)

Nu är vi ju såklart inget bolag men jag tycker ändå 
liknelsen är relevant. Inte bara för styrelsens arbete 
utan för hela föreningens arbete framåt. Utifrån 
tankarna i artikeln ser jag med tillförsikt fram mot 
kommande verksamhetsår där vi som förening kan 
fortsätta att utveckla och underhålla vår förening 
på ett bra sätt och att vi i den processen ser till 
att skapa en förening där vi erbjuder en härlig och 
inbjudande miljö för hela familjen, både vuxna 
och barn. 

Nästa steg är arbetsdag i mars där vi tillsammans 
sätter målen för arbetsåret 2020.

Med vänlig hälsning,  
Henrik Löfqvist

Ordförande Helgasjöns Segelsällskap
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Och så fortsätter  

vi framåt
Nytt år, årsmötet genomfört, snart vår och båtlivet 
sparkar igång. Som jag sagt tidigare, det går 
fortare än man kan tro. Vad händer i föreningen 
då? En hel del i vanlig ordning, jag vill dock rikta 
uppmärksamheten lite mot årsmötet. 

Under mina år som ordförande har jag hittills inte 
varit med om ett så välbesökt årsmöte vilket är 
fantastiskt roligt, det visar att ni medlemmar vill 
vara med och påverka det som händer. Samtidigt 
ger det en otroligt skön känsla inför framtiden i 
tider då föreningar kämpar med att få medlemmar 
engagerade och ställa upp med ideellt arbete. 
När jag går igenom listan med alla val som 
gjorts kan jag räkna in flera nya funktionärer 
som kompletterar våra mer erfarna, 7 st vilket är 
mycket roligt. Några är lite nygamla och några är 
helt nya. Till följd av det stärker ni medlemmar oss 
lite mer rutinerade uvar att fortsätta med uppgiften 
att se till att uppgiften som funktionär i HSS är av 
sådan karaktär att det upplevs som ett nöje istället 
för en belastning. 

Nu till något som jag anser vara banbrytande för 
vår förening. Med risk för att inte ha koll på all 
historia vill jag påstå att vi för tillfället har en 
historisk styrelse med två kvinnliga ledamöter. 
Till det har vi också en kvinna på positionen som 
medlemsansvarig. Till detta ska läggas de övriga 
kvinnor som redan finns i vår funktionärsstab. 
Varför är då detta så fantastiskt då undrar någon? 
För mig som ordförande är det helt fantastiskt, inte 
för att någon är bättre eller sämre på något vis utan 
helt enkelt när man har en jämn könsfördelning 
får vi en bättre dynamik och samtal som belyses 
utifrån olika perspektiv. För styrelsens utveckling 
och samarbete finns forskning som visar på bättre 
resultat för det arbetet. 
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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 Pernilla Bergström.....0705-97 71 21
Sekreterare Annika Hasselblad .........0706-28 48 93  
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
Carina Ström ..................................0705-91 87 46 
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 
Bitr. Vilmer Bergström ...................0709-72 83 00 
Bitr. Alili Izer (˝Ari˝) ......................0738-28 15 95
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 
Bryggm. Jonas Kroll ......................0705-76 31 93
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 
Bitr. Magnus Holmberg .................0725-89 14 50

Klubbmästare
Sammank. Jörgen Palm ..................0766-33 22 77 
Bitr. Jörgen Bergström ...................0708-14 55 02
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
Sammank. Jörgen Palm ..................0766-33 22 77 
Bitr. Jörgen Bergström ...................0708-14 55 02 
Bitr. Magnus Andergren .................0703-76 53 33 
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 
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11
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 2020

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

Anmälan till sjösättning 2020
Du som redan nu vet att du vill ha hjälp med sjösättning i vår, med gemensam kran, kan anmäla 
dig via mejl till varvschefen; Leif Eriksson.
Meddela: båttyp, längd, bredd, vikt, namn och HSS-nummer när du anmäler dig.
Ytterligare information kommer i UfH nr 2, som kommer ut i april.
Mot våren! 

 Varvschef: Leif Eriksson mobil: 0763-40 93 94 e-post: leif.eriksson@hss.se
 Bitr. Varvschef: Benny Lundberg mobil: 0706-62 60 95 e-post: benny.lundberg@hss.se
 Bitr. Varvschef: Per Eckerström mobil: 0705-85 00 75 e-post: per.eckerstrom@hss.se
 Bitr. Varvschef: Attila Magyari mobil: 0761-45 93 29  e-post: attila.magyari@hss.se
 Bitr. Varvschef: Bengt Kjellsson mobil: 0702-20 49 52  e-post: bengt.kjellsson@hss.se
 Bitr. Varvschef: Vilmer Bergström mobil: 0709-72 83 00  e-post: vilmer.bergstrom@hss.se
 Bitr. Varvschef: Alili Izer (Ari) mobil: 0738-28 15 95  e-post: alili.izer@hss.se

Varvscheferna
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• Återbetalning av pantavgiften har varit svår att hantera under 2019 
varför ett säkrare och enklare system införs för 2020 och framåt.

• Deltagare i pantaktiviteter under 2020 och framåt kommer att få sin pant 
återbetalad genom en rabatt på pantavgiften efterföljande år i samband 
med fakturan avseende medlemsavgift.

•	 Fakturor	får	EJ	betalas	med	Swish.

Peter Thornström, kassör
Jennie Leonsson, ekonomistöd

INFO EKONOMI
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Koss va´de´vimlar av segel i da´
Ä´det kappsegling?

Välkommen till  
HSS uppstartsmöte för  
segelsäsongen 2020! 

Vi träffas på Inredningsmiljö  
(Torbjörn's kontor på Norremark),  

Blockvägen 14, VÄXJÖ, 
onsdagen den 11 mars,  
kl. 19.00 för planering. 

Anmälan senast måndag 9 mars till:  
ingmar.olsson@hss.se

 

Skota försiktigt,  
hälsar  

Segelsektionen!
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Guldkusten
Seglades för 48:e gången.
Terrs vandringspris.

1:a Ingmar Olsson
2:a Stig Langner
3:a Urban Thim

Klubbmästerskap
David Cids vandringspris. 
Utdelas för 54:e gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Lars Berglund
3:a Jan-Erik Jonsson

Pegasus
Seglades för 15:e gången.
Pegasus på sockel, vandringspris. 
 
Seglingsresultatet	räknas	ej	p.g.a.	
arrangörsproblem.

Augustinatten
Seglades för 35:e gången.
CI Scheutz vandringspris.

1:a Urban Thim
2:a Lars Berglund
3:a —

Distanskappsegling
Seglades för 54:e gången.
A-Betongs vandringspris.

Inställd	p.g.a.	för	få	(=	inga)	deltagare.

Torsdagscupen
Seglades för 19:e gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Jan-Erik Jonsson
3:a Urban Thim

Einars uppmuntran
Einar Swanströms vandringspris.
Tilldelas årets flitigaste seglare.
Utdelas för 18:e gången.

1:a Urban Thim 12 av 13 seglingar

2019 års Kappseglingar
 

 Vi gratulerar följande segrare  till sina fina framgångar på Helgasjöns vatten!

Tack så mycket för den gångna  
kappseglingssäsongen och välkomna  

till 2020 års seglingar.

SEGLINGSRESULTAT
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HAMNSEKTIONEN

Vid HSS årsmöte beslutades om nya rutiner avseende fördelning av brygg- 
och bojplatser.

1. Bryggkö, byteskö och förturskö slås samman till en bryggkö, se motion 
på hemsidan avseende detaljer. Bojkön behålls som den är.

2. Ledigställda brygg- och bojplatser annonseras tydligt på hemsidan och 
i gruppmail till samtliga i bryggkö och bojkö.

3. Önskar man hyra aktuell plats svarar man med ett mail till hamn@hss.se 
inom angiven tid.

4. Den av de sökande som har längst tid i kön tilldelas platsen.

Ovanstående bygger på att alla som önskar båtplats har angett rätt	
mailadress	till HSS och att man bevakar	mail	och	hemsida.

HSS Hamnsektion
Peter Thornström, Andreas Rosenberg, Lars Elmlund,  

Göran Wikström & Jonas Kroll
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Lånat från www.spisa.nu

 GOTT PÅ SJÖN

Varför inte baka lite bröd i båten?
Jag bakade detta bröd förra sommaren en 
skön dag på Skälsnäs udde. Det smakar 
ungefär som nybakade scones. Jättegott!

Ingredienser, 2 bröd
4 dl Självjäsande vetemjöl
1 tsk Salt
1 msk Matolja
1.5 dl Vatten

Tillbehör: 
Matolja

Gör så här:
1. Arbeta ihop ingredienserna till smidig deg.
2. Dela degen i portionsdelar och grädda i 

omgångar.
3. Smörj en stekpanna med olja, platta ut 

degen och grädda på låg värme.
4. Pensla ovansidan med lite olja och vänd 

med ett kast när det doftar nybakat och 
håll ut några minuter till.

Campingbröd (friluftsmat)
15 min, Enkelt

By Kock : Primus | Uppdragsgivare: www.primus.se | Foto: www.pinterest.se

Kocktips 1 (Primus)
Självgäsande vetemjöl förekommer i handeln, 
men kan enkelt ordnas själv genom att blanda 
4 dl vetemjöl med 2 tsk bakpulver.

Kocktips 2 (Annika)
Jag måttade upp vetemjölet hemma i 
plastpåsar, 1 sats i varje påse. Sedan var 
det bara att tillsätta salt, matolja och vatten 
i påsen och börja knåda när man ville baka 
brödet. 
Bra sätt att spara disk!

Smaklig spis!
Annika Hasselblad

Har ni några enkla 
recept liggande som 
passar för båtlivet?

Maila in dem till 
redaktionen på  

mail: ufh@hss.se
Annika Hasselblad
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Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande

 helsida ....................................... 1.300:-
 halvsida ........................................ 750:-
 kvartssida .................................... 450:-
 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

HSS avgifter för 2020
På årsmöte i januari 2020 beslutades att avgifterna förblir 
oförändrade, alltså samma som för 2019. Avgifterna och 

förtydliganden om avgifterna finns att läsa på HSS hemsida 
under rubriken ”Om HSS” och sedan ”Avgifter”.

HSS styrelse

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2706 Daniel Källner Lyckestigen 12 352 45 Växjö 070-729 57 75
2707 Roger Virdelo Toragårdsvägen 4 352 50 Växjö 073-374 91 30

 

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
2306

PÅMÖNSTRING
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8 mars Arbetsdag när funktionärerna planerar kommande säsong. Plats meddelas senare.

11 mars Seglarmöte Sidan 6

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S SHSS KALENDARIUM

Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2020"
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 2020.
• 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.

Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får 
pryda framsidan av UfH nr. 1-2021 och får också ett pris från 

Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Hälsningar, Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!
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