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Segelsällskapet Viken-Ägir (SSVÄ) är ett av de äldsta och mest 
anrika segelsällskap i Sverige

Årsmöte 2018
Den 19/11 kl 18:30 är det dags för SSVÄ:s årsmöteMötet kommer att hållas i Rödöstugan, 

det kommer att bjuds på fika under mötet. Mötet beräknas ta 1,5-2 timmar. Efter mötet 

kommer ett intressant föredrag att hållas, mer information om detta kommer i den 

slutgiltiga kallelsen till årsmötet. För den som vill lämna in förslag till årsmötet ska dessa 

vara inlämnade senast den 22 oktober. Förslagen kan antingen skickas till en medlem i 

styrelsen eller till info@vikenagir.se. Förslag från medlemmar kan gälla alla delar av 

klubbens verksamhet. Till exempel om det finns något projekt som medlemmar vill att 

styrelsen ska genomföra, om någon del i verksamheten ska ändras, om någon del av 
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verksamheten ska tillföras mer eller mindre pengar, om medlemsavgifterna ska ändras 

eller om det finns någonting i stadgan som en eller flera medlemmar vill ska ändras. På 

årsmötet kommer vi att bestämma verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 

nästa år samt välja kassör, marknadsansvarig, juniorledare och jolleledare. Om du 

kandiderar till en post eller har ett förslag kan du maila in till valberedningen på  

lge.hansson@gmail.com .

Hoppas vi ses på årsmötet!

Med vänliga hälsningar

Tor Moberg

Sekreterare

Ordförande Robert har ordet

Hej seglarvänner i SS Viken Ägir ! 

Seglingssommaren har på många sätt varit den bästa jag kan minnas. Sommaren 

startade med ett välarrangerat Pantenius Bohusracet med väder och vindar som var fin 

propaganda för seglingssporten, Bohuslän och vårt segelsällskap. Riktigt roligt att två år 

med tuffa seglings-förhållanden följs av ett år med fina vindar och många glada seglare 

efter målgång i Smögen. 

För min del följdes Bohusracet av tre härliga veckor i båten med familjen i Bohuslän. 

Vindarna var ofta lätta, det varma vattnet inbjöd till många och långa bad, naturhamnarna 

var så fulla att man helst skulle lägga till vid lunchtid för att få en bra plats. Väl förtöjd i en 

fin naturhamn slog mig tanken att segling är underbart och Bohuslän är ett paradis! Låt 

det aldrig ta slut . . . Nu är de flesta av oss tillbaka till vardagen, arbete, skola och rutiner. 

Säsongen har fortfarande mycket att erbjuda, kappsegling, fina helgturer, träning, sprint-

race i Laser och trevlig samvaro i klubben, ta vara på det! 
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Vi är en ideell förening som bygger vår verksamhet på engagerade medlemmar som ger 

av sin fritid för att arrangera segling för oss alla. Några av dem jag särskilt vill tacka är;

-          Leif Bäck som på onsdagsseglingarna håller i startpistolen och ordnar kaffe och 

smårgåsar till alla oss andra, alltid lika uppskattat !

-          Göran Bäckström, vår tidigare ordförande och tävlingsledare de sex senaste åren 

för Pantenius Bohusracet. Arbetet med sponsorer och att etablera tävlingen som den 

största shorthanded tävlingen i Sverige har varit en framgång.

-          Tomas Wallström som återuppbyggt vår juniorverksamhet under sex år. 

Seglarläger har arrangerats för ett 60-tal ungdomar varje år, och genomförts med 

engaagemang av våra juniorer. Tomas tackar för sig efter denna säsong, och en 

engagerad efterträdare sökes.

-          Pär Bäck som arrangerat och genomfört ett SM för IF-båtar vid vår klubb under 

augusti i år, har har också under många år tillsammans med pappa Leif arrangerat 

Bohusracet. Pär är en klippa i klubben!

 Stort tack till er från oss alla som varit med och haft roligt!

 Vårt segelsällskap vore inte vad det är idag, om inte många medlemmar ställt upp som 

ledare och funktionärer. Vissa uppgifter kräver särskilda kunskaper, som t.ex. 

tävlingsledare. Mycket arbete kan alla göra, hjälpa till under tävlingar med förberedelser, 

ta hand om båtar, grilla korv, städa straanden och hålla ordning kring vårt fina klubbhus. 

Vi behöver bli fler som hjälper till på olika sätt och är funktionärer vid våra arrangemang! 

Vi ber er därför hjälpa till och göra er deliktiga i klubbens arbete. Det är rimligt alla alla 

som är med, på något sätt också bidrar i vårt arbete. ”If you want to play, yougot to pay”

 Vi ses på havet!

 Robert

SM IF

I slutet av augusti stod SSVÄ värd för SM för IF-båten. Vi var ett liten men effektiv skara 

som lyckades att drar runt tävlingen. Tack till er som ställde upp.

Tävlingen började på onsdag förmiddag med registrering och inmätning av båtarna och 

avslutades med Tune up race, invigning och Rorsmansmöte. De tävlande började anlända 

redan vecka innan. Många tog tillfället i akt att få minst ett träningspass på fjorden innan 

SM. Det var deltagare från hela Sverige samt Danmark och Holland. Vi kan väl nästa anse 

det vara ett VM vi arrangerade.
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SSVÄ var representerade i två båtar, Leif Bäck, Emil Bäck och Marcus Bergman i en båt 

och Dan Tureson som gäst spelade i en båt från Göteborg,

Torsdagen startade med frukost på klubbhuset för de som hade anmält detta och vid 

9tiden lämnade en flotta på tjugo IF:ar hamnen för att göra upp om SM tecknet på 

Byfjorden. Byfjorden bjöd på fina förhållande i ganska hårda vindar. Väl i hamn var det 

after sail i form av Öl och varmkorv och en massa bryggsnack. Värmeböljan och 

grillförbudet hade ställt till planeringen så maten blev väl lite i enklaste laget.

På fredagen kom sommarens storm med byar upp åt 30 m/s. Morgonen bjöd på riktigt fint 

väder men prognosen pekade på något helt annat. Vi beslutade oss för att göra ett försök 

att hinna köra ett race innan vinden skulle slå till. Som tur var kom det en riktigt kraftig by 

precis när vi skulle lämna hamnen. AP sköts upp och båtarna blev kvar på Rödön. Men 

det var bara en vind by och inget mer. När tiden för den planerade starten var slagen 

började seglarna knorra, ”Vi hade ju kunna seglat”, ”Varför håller ni oss på land” o.s.v. Det 

skulle sedan visa sig att beslutet var riktigt, för innan vi hade hunnit köra första racet kom 

stormen med full kraft och det hade inte varigt så roligt att var på sjön. Vid 14tiden ställde 

vi in dagens seglingar och öppnade after sailen.

Lördagen var sista dagen för SM, Vinden hade nu mojnat och blivit svag. Det blev en 

arbetsamdag för funktionärerna men många kraftiga vind vrid och flytt av startfartyg och 

bojar. Men vi fick totalt ihop 7 race och IF gänget var supernöjda med SM:et. Lördagskväll 

avslutades med regattamiddag och prisutdelning, Detta höll vi på 

Gustafsbergsbadresturang som bjöd på mycket god mat och dans.

Ett bekymmer vi hade med att arrangera tävlingen var tillgång till båtplatser åt båtarna. Vi 

lyckades lösa detta med hjälp av några klubbmedlemmar och andra båtägare på Rödön 

som lånade ut sina platser. Ett stort tack till er som gjorde detta.

/Tävlingsledningen.

Pantaenius Bohusracet 2018
PBR 2018 blev en mycket lyckat evenemang.

Med vackert väder och gynsamma vindar kunde 135 båtar starta från Uddevalla och segla 

den 170 sjömil långa banan.

Med en del kryss så är nog den seglade distansen upp mot 200 sjömil vilket avverkades 

på 25 timmar av snabbaste båt.

120 tog sig i mål och var alldeles lyriska över seglingsupplevelsen och arrangemanget när 

vi sågs vid den traditionella fisksoppan (bästa hittills) i Smögen.I Uddevalla var det 

hamnfest med musik, mat och annat trevligt i samband med att båtarna låg vid kajerna.

Alla som hjälpte till med arrangemanget gjorde ett lysande arbete och hade riktigt kul 

tillsammans.

För resultat mm så hittar du det på bohusracet.se. 

Information från Juniorsektionen
När detta skrivs har stormen Knud dragit förbi och vädret blir allt mer höstlikt. Det är dock 

med glädje vi kan se tillbaka på sommaren som varit. Härligt väder för uteliv, både segling 

och bad. Sedan förra brevet i juni har det varit många aktiviteter igång i klubben och det är 

kul att se så många nya ungdomar med i vår verksamhet.
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Seglarlägren

I år har cirka 60 barn varit med i våra lägerveckor. Med stöd från Uddevalla kommun 

”Allas sommarlov” och SISU har vi kunnat erbjuda flera veckor då det varit gratis för 

ungdomarna att delta. Veckorna är mycket populära och i år hade vi tyvärr inte möjlighet 

att låta alla som ville vara med.

I år blev det extra lyckade veckor då vädret var perfekt de allra flesta dagarna. 

Lägerveckorna är en blandning av teori och praktik där barnen får lära sig segla men 

också allt annat som behövs för att vara på sjön såsom sjövett och knopar. Detta blandas 

med lek och bad till en härlig mix av aktiviteter.
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Som vanligt har våra duktiga ledare Jennifer, Lisen, Moa, Adam, Love, Erik och Yusupha 

tagit hand om barnen och skapat en oförglömlig vecka. Tack till er för ert härliga 

engagemang.
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Till er som vill vara med på seglarveckorna 2019 och vara säkra på att få en plats kan det 

vara bra att börja hålla utskick på Instagram, #vikenagir eller hemsidan vikenagir.nu i 

februari. Då brukar vi öppna upp anmälningen till kommande sommar.

SM i Tera

I slutet av augusti var tre av klubbens juniorer, Hanna L, Simon och Yusupha med och 

seglade öppna SM för RS Tera i Ljungskile. Ett härligt arrangemang med deltagare från 

Sverige, England, Danmark och Polen då det var en deltävling i Eurocup för Tera.

Tävlingen kombinerades med en träningsdag på fredagen då en klasstränare för RS Tera 

i England var med i Ljungskile och coachade ungdomarna.

Trots att vi bara haft Terorna sedan i början av juni gick det bra för våra SS Viken Ägir 

seglare. Av 21 startande kom Simon på 13:e, Yusupha på 15:e och Hanna på 17:e plats. 

Bra seglat av er alla i de tuffa förhållanden, med frisk till hård vind, som rådde i Ljungskile 

under tävlingshelgen.

Detta var en liten försmak av vad som väntar nästa år då World Championship för RS 

Tera arrangeras i Ljungskile. Det vore väldigt kul om klubben har ett antal juniorer med i 

den tävlingen.
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Torsdagsseglingar

Under hösten har vi seglat på torsdagar och varit mellan 15-20 ungdomar. Växlande väder 

och förhållanden har gjort seglingen utmanade. Alltifrån nästan stiltje till lite för mycket 

vind. Det har varit riktigt kul att se så många nya som kommit och fortsatt med seglingen 

efter seglarlägren i sommar.

För de lite äldre och mer erfarna juniorerna har vi också seglat på onsdagar och då haft 

mer fokus på att träna tävlingssituationer. 

Kommande händelser

Det som nu återstår av säsongen är den sista torsdagsseglingen den 27 september. 

Sedan ska vi plocka upp jollar och motorbåtar. Vi ska också rigga ned båtarna och ställa 

in optimisterna i en av sjöbodarna.

Planerad dag för upptagning är lördag 6 oktober med start kl 10. Då behöver vi hjälp av 

föräldrar.

Information & kontakt

Vill ni veta mer om vad som händer inom juniorsektionen så följs oss gärna på Instagram 

#vikenagir. Varje vecka lägger vi ut bilder från våra aktiviteter och vad vi planerar. Ni kan 
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också gå in på klubbens hemsida vikenagir.nu. Där hittar ni mer information om våra 

aktiviteter i kalendern och även kontaktuppgifter. 

Tack för mig

Efter 6 år som ansvarig för juniorsektionen har jag meddelat valberedningen att jag inte 

står till förfogande för omval. Vi kommer säkert ses vid klubben för jag tänker inte sluta 

med segling men jag kommer inte vara lika engagerad som tidigare.

Jag vill passa på att tacka alla ungdomar, ledare, föräldrar och klubbmedlemmar för den 

tid som vi haft tillsammans. Det har varit sex mycket roliga år där juniorverksamheten vuxit 

med fler juniorer som seglar på vår och höst och är iväg på tävlingar. Fler lägerveckor 

med fler deltagare. Och fler jollar att segla med. Nu senast 5st RS Tera som vi fick på 

försommaren.

Hoppas vi ses på Rödön

Juniorsektionen gm Tomas

Spana in kalendariet
Här kan du se klubbens aktiviteter, allt 

från onsdagsseglingar och seglarläger för 

unga till klubbens största arrangemang 

Pantaenius Bohusracet.

Läs mer

Segelsällskapet Viken-Ägir (SSVÄ), Box 525, 451 16 Uddevalla

0705-566 73 23 - Organisationsnummer: 858500-1749

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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