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Hej Seglarvänner i SS Viken Ägir !

Jag som skriver detta heter Robert Trolled, är 53 år och är stolt nybliven ordförande i vår klubb, 

tack för förtroendet! En kort presentation kan vara på sin plats. För 10 år sedan flyttade min familj 

och jag till Uddevalla. Närheten till havet lockade med segling för mig, nära till salta bad för 

barnen och en vacker skärgård framför fötterna på oss alla. Arbetet i mitt konsultföretag Sourcing 

Partners har jag tagit med mig till Uddevalla. Timmar av pendling har bytts mot ett rikare liv med 

mer fritid och gemenskap med familjen i Uddevalla.

Första kontakten med SSVÄ var Bohusracet 2008, en fantastisk seglingsupplevelse som jag ser 

fram emot varje år sedan dess. Bohusracet har följts av många spännande poängkappseglingar 

på Byfjorden i vår H-båt H-appy. Det är så härligt att kasta loss från vardagen och ge sig ut för ett 

par timmars kappsegling. Gemenskapen i vårt fina klubbhus och alla goda smörgåsar lockar 

också.

Till all SSVÄ-seglare vill jag säga att Byfjorden är en första klassens seglings-arena. Jag har 

seglat i Saltsjöbaden, Långedrag och Lomma, fina välkända seglarmetropoler.  Vår hemmabana 

står sig mycket gott i en jämförelse.  Alldeles utanför vår klubb har vi ett stort öppet vatten, många 

rundningsmärken att välja på och möjlighet att lägga banor som passar alla vindar. Trafiken på 

fjorden stör oss inte nämnvärt. Det höga landet runtom ger oss bra träning att använda vindvriden 

till vår fördel. Vi är befriade från hög sjö och starka strömmar. Våra båtar ligger väl skyddade 

innanför Rödön. Allt detta ett stenkast utanför vårt klubbhus!

Seglingssäsongen 2018 skymtar vid horisonten. Vi ser fram emot många fina onsdagsseglingar, 

satsning på ungdomsverksamheten med nytt material, Bohusrace, SM i IF och inte minst många 

fina seglingar i vårt vackra Bohuslän. Mer info om detta finner du nedan från föreningens 

sektioner.

Vi ses på Byfjorden !

Robert Trolled

Information från Juniorsektionen
Säsongen 2017 avslutade vi med att segla en klubbtävling, Lilla Rödö Pokalen, där juniorerna fick 

visa vad de lärt sig under säsongens träningar och seglarläger. Många glada miner under dagen 

men också mycket utmanande segling då vinden ökade och blev lite väl kraftig efter en stund. 

Den kraftiga vinden gjorde att vi fick avbryta i förtid. Men kul hade vi.
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Säsongen 2017 blev det fler ungdomar som seglade i klubben och seglarlägren lockade 

rekordmånga. Detta är fantastiskt kul.

Även fast det inte är seglingsäsong händer det en del bakom kulisserna. Klubben gör många 

satsningar som riktar sig mot juniorseglingen. Dessa satsningar hoppas vi leder till att ännu fler 

vill vara med och segla framöver och att klubben kan erbjuda en bra verksamhet.

Inköp av ny säkerhetsbåt – RIB

Under hösten ansökte klubben om pengar till en ny RIB-båt hos SISU. Som ni kanske minns var 

motorn på den blåa gummibåten trasig och gummibåten i sig själv mycket dålig. Glädjande så fick 

vi positivt besked på vår ansökan vilket gjort att vi haft möjlighet att köpa en nya RIB. Bidraget 

samt sponsorpengar från två företag och egna pengar från klubben gav oss möjlighet att köpa en 

Suzumar 420 med en 25hk motor. Vi får inte bara en ny och driftsäker båt utan vi gör också miljön 

en tjänst genom att vi nu har 2 av 3 båtar med miljövänligare 4-taktsmotorer.
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Båten kommer att levereras till oss tills start av seglingssäsongen.

Samarbete Viken-Ägir – Ljungskile Segelsällskap

Förra året påbörjade vi en dialog med Ljungskile Segelsällskap om samarbete inom 

juniorseglingen för att få fler ungdomar att segla och skapa en större grupp med ungdomsseglare 

som stöttar och peppar varandra till att utvecklas.

Dialogen har fortsatt och LjSS har fått ett bidrag från Thorden-stiftelsen till tränare att användas till 

den satsning som LjSS gör med klassen RS Tera där de arrangerar SM 2018 och VM 2019. 

Bidraget från Thorden-stiftelsen förutsätter ett samarbete med SSVÄ och just nu håller vi på att 

bestämma hur samarbetet ska se ut i detaljer. På något sätt kommer ungdomar från SSVÄ kunna 

få vara med att segla i Ljungskile och ungdomar från LjSS kommer få vara med i Uddevalla och 

segla. Vi återkommer med detaljer när allt är spikat.

Inköp av RS Tera

Som en del i samarbetet mellan SSVÄ och LjSS har SSVÄ blivit erbjudna att köpa 6st begagnade 

jollar från LjSS. Styrelsen har sett detta som en mycket bra möjlighet att utveckla juniorseglingen 

och beslutat att köpa dessa av LjSS. Klubben fick våren 2017 bidrag från Thorden-stiftelsen som 

vi kommer använda till inköpet. Vi får också stöd av två sponsorer som bidrar till investeringen.

Seglarläger 2018
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Planeringen pågår för fullt inför sommaren seglarläger. 4 veckor planeras, v 25 – v 28. Veckorna 

25 och 28 kommer vara 4-dagars läger och de andra två 5-dagars.

Information kommer att skickas ut inom kort med all information. Glöm inte prata ihop er med era 

kompisar vilken vecka ni ska gå.

Nya jolleflytvästar

Av en sponsor till bohusracet har klubben fått 20st 

jolleflytvästar. Tack säger vi till Sourcing Partner och Robert 

Trolled. Flytvästarna kommer vi att få användning av på 

våra seglarläger, prova på dagar och vid träningar och 

tävlingar.

Strandstädningen 2017

Tack alla ni som deltog i strandstädningen i höstas. Det kom julklapp till klubben där vi precis vid 

jultid fick ytterligare 2 000kr.

Prenumerera Dela



Totalt blev intäkten 7 000kr som går till juniorverksamheten. Klubben hoppas det kommer en 

liknande satsning på strandstädning under 2018 där vi kan vara med och få intäkter till 

verksamheten.

Hemsida och sociala medier

Följ oss på hemsidan vikenagir.nu, Instagram #VikenAgir eller på Facebook.

Instagram

Viken Ägir hemsida

Juniorverksamheten lägger ut information på Instagram och hemsidan. Vi mailar också ut 

information till alla när det händer något.

Kappsegling i SSVÄ
Kappseglinsansvarig i SSVÄ - Urban Lagnéus

Hej alla seglarvänner. Jag föddes i Uddevalla för 54 år sedan och kom tack vare min äldre bror 

tidigt i kontakt med segling i dåvarande klubben SS Viken, en av Sveriges äldsta 

idrottsföreningar. (Klubben slogs sedan ihop med stadens andra klubb SS Ägir och bildade 

nuvarande klubb SS Viken-Ägir) På 70-talet i Uddevalla började man inte som alla andra i 

Optimist utan man seglade Mirror. Denna nybörjarbåt för 2 brukar mest kännas igen för deras 

röda segel som kom sig av att det var tidningen Daily Mirror som utlyst en designtävling och detta 

blev det vinnande konceptet i denna "röda" tidning. Varje tisdag var vi 20-25 Mirrorjollar som 

kappseglade och att vinna ett kvällskappsrace var nästan lika svårt som att vinna SM då klubben 

var klart ledande i Sverige.

Jag fastande tidigt för segling och kommer aldrig komma ur denna spännande sport där ingen blir 

fullärd. Att få vara på sjön och möta naturens element och konkurrenter och ha kännedom om 

material är så spännande komplext och svårslaget. Jag brukar säga en dag på sjön för alla 

närmare den fullärda seglaren men ingen kommer komma ända fram...

Många lyckosamma år främst med Magnus Lundgren i 470 har medfört många 

internationella framgångar på OS, VM, EM, NM, SM mm. Vi vann bland annat 

världscupen 2 år i rad och det är något speciellt med att vara bäst över en hel säsong.

Jag har jobbat som ekonomichef på Hallberg-Rassy i 18 år och således också oftast syns 

i en HR. Nu sålde jag min HR40 2017 och satsade på en Arcona 380 för att åter 

kappsegla lite mer - hoppas vi ses därute!
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2018 kommer klubben arrangera följande kappseglingar:

19:e Maj Orust Runt: Långvarig traditionell kölbåtskappsegling från Uddevalla till 

Gullholmen där alla samlas för en trevligt afton

29:e Juni Pantaenius Bohusracet: En ny klassiker. Shorthanded över 170 nm som 

skapar en underbar Bohuslänsk nattsegling mellan kobbar och skär!

9-11:e Aug SM IF-båt:  Kan det bli mer klassiskt än ett SM i denna odödliga båt ritat av 

Tord Sundén redan 1967!

25:e Aug  Uddevallaregattan: Kölbåtsrace där vi håller oss i princip inne i Byfjorden!

Onsdagsseglingar

Som traditionen bjuder så körs onsdagseglingarna även under 2018 och detta år blir det 

även start för jollar efter kölbåtarna. 

Avgift: GRATIS

Anmälan: Anmälan sker på plats till startpersonen. Deltager man utan att ha anmält sig till 

startpersonen innan start så seglar man på fullt SRS.

Expeditionen öppnar kl 17.30. I år seglar även jollarna på onsdagar - det kan bli många 

båtar på Byfjorden.

Vårserien: 25/4 - 13/6  OBS Vecka 19 är seglingen tisdagen den 8/5 och V23 är det 

tisdagen den 5/6

Höstserien: 8/8 -  26/9 (samt Rödöpokalen 29/9)

Mer information: Finns på hemsidan

Övrig information: Göran Johnsson, tel. 0701-711367

Läs mer 

Spana in kalendariet
Här kan du se klubbens aktiviteter, allt 

från onsdagsseglingar och seglarläger för 

unga till klubbens största arrangemang 

Pantaenius Bohusracet.
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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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