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

Ordförande Robert har ordet



Hej seglarvänner i SS Viken Ägir ! 

Våren nalkas, dagarna blir längre och det är härligt att vara ute när solen tittar fram.  Från 

vårt klubbhus har jag sett ut över Rödö-hamnen, ännu tom på båtar, stilla och väldigt 

vackert i kvälls-solen. Vi har en fin och ändamålsenlig anläggning i en fantastiskt vacker 

miljö. Tankarna på seglings-säsongen 2019 börjar ta form, semestersegling med familjen, 

kappseglingar med kamrater och självklart poängkappseglingarna på Rödön varje 

onsdag! Men först ska båtarna vårrustas, sjösättas och göras segelklara.  

Segelsällskapet Viken Ägir är en ideell förening som bygger på medlemmarnas frivilliga 

insatser. Som medlem har man möjlighet att vara med på mycket, träning, tävling, 

seglarläger för juniorer och gemenskap på vattnet och i hamnen. Vi har jollar för 

juniorerna att lära sig segla i, träna och tävla om man vill och RIB-båtar för ledarna. Vi har 

ett klubbhus att samlas i, och att hyra förmånligt för privata arrangemang. Vi ordnar 

västkustens största shorthanded-tävling som lockar seglare och båtar från när och fjärran 

till Uddevalla. Seglarlägret ger många ungdomar en rolig och lärorik vecka med mycket 

segling. Allt detta är möjligt, tack vare engagerade medlemmar!

Vi har en utmaning i SSVÄ i att säkerställa att allt detta kan fortsätta. Vår förening behöver 

dig och ditt engagemang för att genomföra denna säsongen på ett bra sätt, och för att 

säkerställa att SSVÄ kan fortsätta vara ett aktivt segelsällskap som kan arrangera träning, 

tävling och lägerverksamhet för seglare i alla åldrar. De områden där vi behöver er 

medlemmars engagemang under denna säsong är:

• Juniorledare – vi vill se en representant i styrelsen, gärna en junior, och vi behöver en 

förälder eller annan vuxen som kan leda torsdagsträningen för våra juniorer. Hör av er 

till mig på robert.trolled@sourcingpartners.se

• Kölbåtsledare – en trevlig och inte alltför betungande roll för en entusiastisk seglare. 

Att ordna några gemensamma aktiviteter, midsommar på L Kornö, träff på 

Gullholmen, kanske något intressant föredrag om segling i andra vatten än våra . . . 

Kontakta vår alltid lika entusiastiska kassör, tävlingsledare och hustomte goran-

johnsson@telia.com

• Pantenius Bohusracet behöver funktionärer, främst inför start i Uddevalla 26-28 juni 

och för målgång, mat och prisutdelning  i Smögen 29-30 juni. I Smögen är det möjligt 

att ordna kojplats på någon av de tävlande medlemmarnas båtar. Även här är Göran 

Johnsson kontaktperson, goran-johnsson@telia.com

• Vårrustning av jollar, RIB mm hoppas vi att juniorer med engagerade föräldrar 

genomför under ledning av Roger Hansen. Sofia Ek är sekreterare i vår 

juniorverksamhet och du kan anmäla ditt intresse till  Sofia Ek elinsofia.ek@gmail.com

Kappseglingar 2019



8:e Juni Orust Runt: Långvarig traditionell kölbåtskappsegling från Uddevalla till 

Gullholmen där alla samlas för en trevligt afton. Det är inte heller långt att på söndagen 

segla från Gullholmen till Lysekil på söndagsmorgonen och vara med på Lysekils Race

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

skapar en underbar Bohuslänsk nattsegling mellan kobbar och skär!

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

Pantaenius Bohusracet 2019
Detta är klubbens mest kända tävling som rankas som ett av de bästa arrangemangen på 

västkusten.

Det är många entusiaster från klubben som hjälper till och samtidigt träffas o har kul.

Tävlingen arrangeras sista helgen i juni med start på fredagen i Uddevalla o målgång i 

Smögen på lördag eftermiddag - natten till söndagen. 

Deltagare är 2 mans besättningar på båtar med SRSv tal över 0,8.

Deltagarrekordet är 195 anmälda och vi räknar med samma antal som förra året ca 140.

I Uddevalla planeras hamnfest med musik, mat och annat trevligt.

Vill du veta mer som deltagare så kolla på Bohusracet.se. Kan och vill du vara med och 

arrangera så kontakta Göran Johnsson på 0701-711367.

PBR 2018 blev en mycket lyckat evenemang med vackert väder och gynsamma vindar.

Många deltagare var alldeles lyriska över seglingsupplevelsen och arrangemanget när vi 

sågs i Smögen. Vi hoppas att 2019 blir lika bra!

Välkomna till årets stora seglarfest!

Onsdagsseglingar 2019



Som traditionen bjuder så körs onsdagseglingarna även under 2019.

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 träningsseglar även jollarna på onsdagar - det kan bli 

många båtar på Byfjorden!

Vårserien: 24/4 - 12/6  OBS Vecka 18 är seglingen på måndagen samt vecka 22 och 23 

är seglingen på tisdagen.

Höstserien: 14/8 - 2/10 (samt Rödöpokalen 5/10)

Mer information: Finns på hemsidan

Övrig information: Göran Johnsson, tel. 0701-711367

Majbrasan 2019

Traditionsenligt arrangerar Ljungskile SS Majbrasan för jollar i Ljungskileviken och det 

brukar bli båtar med från SSVÄ.

Det brukar vara upptill 4 race i serie med ett matpaus i land i mitten.

Det är krav att deltagarna har våtfräkt eller torrdräkt med tanke på den låga 

vattentemperaturen. Det vore kul om det kan bli många båtar från oss och förutom 

laserjollar så kan ju klubbens 2-kronor, Tera och Feva användas.



Kontakta gärna oss om du har frågor:

Håkan Johnsson, 0708-837731, hakan@mphj-fastigheter.net

Göran Johnsson, 0701-711367, goran-johnsson@telia.com

Nyheter från Juniorsektionen
Sommarens Seglarläger

Årets tidiga vårtecken visar sig ivrigt mer och mer för varje dag. För alla oss seglare så 

kryper sig sakta men säkert den där efterlängtade och välbekanta känslan fram i kroppen: 

snart drar seglarsäsongen igång! Många av oss har känslan i sig, och snart är det 

återigen dags att låta segel hissas, tampar spännas och jollar rullas ner för 

sjösättningsrampar. Mycket finns att se fram emot och för oss i ungdomsverksamheten 

slår hjärtat lite extra mycket för just det vi brinner för: Viken Ägirs seglarläger.

Klubbens seglarläger växer sig större och större för varje år som går. Bara under mina år 

så har antalet veckor ökat, lägerdeltagare utökats, ledarskaran växt och nya båtar inköpts. 

Men det allra viktigaste är den enorma uppskattning vi får från både lägerdeltagare och 

föräldrar! Många är nöjda med lägren och barnen berättar entusiastiskt om den bästa 

veckan i deras liv, ett betyg vi bara kan drömma om! Seglarlägren är så mycket mer än 

bara segling; det är gemenskap, vänskap, bus och glädje som infinner sig i klubbhuset 

under de fyra veckor på sommaren då lägren är igång. Vi knyter samman seglingen med 

lagtävlingar där lägerdeltagarna får tävla mot varandra och utmana sig i sina kunskaper, 

vilket bidrar till god gemenskap.

Inför sommaren 2019 är förhoppningarna att dessa egenskaper ska hålla i sig. Vi hoppas 

och arbetar för att de barn och ungdomar som deltar i lägren ska få uppleva ett riktigt 

äventyr hos oss och att vi ska kunna ge dem en vecka att minnas. Genom en fantastisk 

klubb och entusiastiska eldsjälar hoppas vi kunna driva sommarens läger så att 

lägerdeltagare och föräldrar får ut det mesta möjliga från våra läger. Med hjälp av erfarna 

och utbildare ledare vill vi förmedla seglarglädje och gemenskap till våra unga seglare, 

precis som vi själva upplevde när vi satte vår fot i klubbhuset första gången.

Även vad gäller sommarens ledarskara så finns det mycket roligt att se fram emot! Att 

vara ledare på Viken Ägirs seglarläger kan vara något av det bästa som finns, vilket också 



syns i att många återkommer år efter år. Till sommaren kommer ledare till Uddevalla från 

både Göteborg och Lund, vilket är ett bra betyg på den fantastiska arbetsplats som detta 

är! Själv är jag med för åttonde året i rad och är precis lika taggad som tidigare år! Jag ser 

fram emot att få träffa både nya och återkommande ungdomsseglare och utmana dessa 

på olika nivåer – allt ifrån helt nybörjare som sitter i en segelbåt för första gången, till 

erfarna seglare som tränar kappsegling. I år har vi även glädjen att välkomna tre nya 

ungdomsledare till ledarskaran, vilket är ett viktigt steg för oss i att förnya klubben och få 

in nya kunskaper och insikter!

Sommarens läger hoppas vi blir en lika stor succé som tidigare år och vi hoppas att 

många vill återkomma till oss på Viken Ägir! För de som vill anmäla sig så görs detta 

enklast till vår emailadress, vilken är vikenagir@hotmail.com. Där kan man även ställa 

frågor och få svar på sina funderingar! Det går också bra att kontakta någon av ledarna:

Jennifer Lundvall: 073 - 029 83 01

Love Stalfors: 070 - 206 30 03

Hoppas vi ses till sommaren!

Jennifer Lundvall

Seglarskoleansvarig

Kommande arbetsdagar 6:e och 13:e april:

Nu är det dags att förbereda för årets seglingssäsong och få båtarna i sjön

Vi kommer ha två arbetsdagar i april och om vi är många så går det lättare och är roligare!

Lördagen den 6:e april kl 10 

Vårfixning av båtarna, målning, tvätt mm och ramperna

Lördagen den 13:e april kl 10

Sjösättning

Vi kommer bjuda på lättare förtäring.

Räknar med att vi är klara vid kl 14.

Så välkomna både föräldrar och juniorer!

Påskläger i Ljungskile 20-22 april

Ljungskile Segelsällskap arrangerar VM för RS Tera i Ljungskile den 4-9/8 (v 32).Under 

påsken kommer ett läger anordnas då det kommer vara möjligt att träna på 

tävlingsområdet i Ljungskile. Anmälningsavgift är 750 kr, torrdräkt behövs. Mer information 

om lägret finns på www.ljss.se.

För de från SS Viken Ägir som vill vara med på detta träningsläger och tävling, så får man 

gärna låna klubbens båtar, förutsatt att man är medlem. Anmälningsavgifter, resor mm 

står var och en för.



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.


