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Nyhetsbrev Juni 2018 från Segelsällskapet Viken-Ägir, SSVÄ

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

Ordförande Robert har ordet
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Hej Seglarvänner i SS Viken Ägir !

Vårsäsongen på Rödön har varit helt fantastisk! Varma, soliga kvällar med lagom med
vind för att genomföra våra onsdags-seglingar, och trevlig samvaro på altanen efteråt,
medan vi väntar på resulatet från kvällens race. Roligt att se att nya båtar och seglare
ansluter. En flitigt seglad Maxi Racer och nu senast en vacker och välseglad minifolk-båt
har tillkommit i vår. Vilka fler duktiga seglare gör oss sällskap när höstsäsongen startar?
Sommaren står för dörren och semestersegling i Bohuslän närmar sig. Men först
kappsegling! Seglingssäsongens absoluta höjdpunkt för mig och många andra
entusiaster, Pantaenius BohusRacet närmar sig. BohusRacet 2017 bjöd på mycket friska
vindar i starten. Vi som seglade fick tillfälle att träna på att undvika broachar, och att häva
dem när vi inte lyckats undvika dem, lärorikt och spännande! Vi hoppas på måttligare
vindar i år.
Från styrelsen i SSVÃ„ vill vi önska alla en fin seglings-sommar. Vi hoppas att se er i
samband med BohusRacet, på havet eller i hamn under semestern, eller kanske i augusti
under SM i IF som klubben arrangerar.
I vår kalender på Viken Ägir hemsida ser du vad som händer i klubben. Segling är roligt,
och blir ännu roligare tillsammans!
Bästa hälsningar / Best regards
Robert Trolled

Midsommar på Lilla Kornö
Båtarna från SSVÄ samt kompisar samlas i tid för att i lugn och ro förbereda sig för att
deltaga i ortens midsommardans kring midsommarstången och sedan njuta av egen
medhavd fika och mat under helgen.
Intresserade bör i god tid vara vänliga att kontakta Göran Johnsson, tel 070-1711367,
email goran-johnsson@telia.com.

Information från Juniorsektionen
Då har vi varit igång med seglingssäsongen sedan början av maj. Fantastiskt väder har
bidragit till många härliga kvällar på Byfjorden.
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Vi är en trogen skara på 10-15 juniorer som varje vecka träffats för träna kryss, slör och
läns och väjningsregler. Allt avslutat med fika i klubbhuset och under maj månad alltid i
solsken. Är det någon som blir sugen och vill vara med så är det inga problem. Vi har
plats för fler. Kom till Rödön på torsdagar kl 17.30 så träffas vi där. Titta först på hemsidan
i kalendern att det är träning eller hör av er till någon ledare. Vi räknar med att hålla på
och segla till i början av juli innan vi tar sommarledigt några veckor. Höstens program
kommer läggas upp på hemsidan senare. Glöm dock inte att boka in lördagen den 29
september då vi planerar att segla stora Rödöpokalen får andra året i rad.

Nya jollar
I slutet av maj kom de efterlängtade segeljollar RS Tera äntligen till klubben. Jollarna
seglades upp från Ljungskile av LjSS juniorer till Rödön där juniorer från SSVÄ mötte upp.
På plats var också Bohusläningen som gjorde en artikel om samarbetet mellan klubbarna.
Sök TERA på Bohusläningens hemsida så får ni upp artikeln.

De nya jollarna har nu använts i juniorseglingen ett antal veckor och är mycket
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uppskattade av alla, stor som liten. Mer fart, bättre med plats och lite större utmaning med
mer segelyta än optimisten men ändå enkel att hantera för alla både att segla och att
rigga.

Våra juniorer får nu bra möjligheter att träna inför SM-tävlingen i Ljungskile i augusti och
till nästa års World Cup i RS Tera som kommer att arrangeras av LjSS.

Seglarläger
Vi kommer i år ha seglarläger veckorna 25 till 28. Totalt har vi 64 platser och mycket
glädjande är att vi har fyra fulla veckor där många barn och ungdomar kommer få prova
på segling för första gången. En jättemöjlighet att locka nya juniorer till vår verksamhet
men också en utmaning att ta hand om dem på ett bra sätt.
Ett lyckat samarbete med Uddevalla kommun och deras projekt ”Allas sommarlov” gör att
vi i år kan erbjuda gratis lägerveckor v 25 och 27 vilka är inriktade mot nybörjare.
Fortsättningsgrupp är vecka 26.

Vecka 28 kommer vara en vecka med fokus på integration i samarbete med SISU där
SISU tillsammans med SS Viken Ägir gör ett projekt och erbjuder en seglarlägervecka för
grupper som vi i vanliga fall har svårt att nå.

Är ni intresserade av att vara med på seglarlägren i år så maila en förfrågan till
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vikanagir@hotmail.com och hör om det finns platser. Det finns också möjlighet att sätta
upp sig på en köplats. SSVÄ´s seglarläger är populära så vill ni vara med nästa år är ett
tips att vara ute i god tid. Anmälan brukar öppna i början av februari. Vill ni ge en kompis
sommarens bästa vecka med mycket bad, aktivitet, fart oh fläkt så tipsa hon/han om
lägerveckorna.

Information & kontakt
Vill ni veta mer om vad som händer inom juniorsektionen så följs oss gärna på Instagram.
Varje vecka lägger vi ut bilder från våra aktiviteter och vad vi planerar. Ni kan också gå in
på klubbens hemsida Viken Ägir hemsida. Där hittar ni mer information om våra aktiviteter i
kalendern och även kontaktuppgifter.
Hoppas vi ses på Rödön

505 på Byfjorden

Tisdagen den 22 maj fick vi besök av våra jolleseglande medlemmar söderifrån nämligen
Per-Erik Thörnström och Peter Andersson som körde sin 505 från Björlanda Kile till Rödön
för att allmänt berätta om trimning, båtkommunikation, trapetshantering och det fina med
505 samt kanske det viktigaste – att erbjuda sugna medlemmar att pröva på att segla 505
och stå i trapets.
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Det gick utmärkt att visa både på land hur man gippar en modern 505 med dubbla
spinnakerbommar i ett sinnrikt system samt att sedan prova det i båten. Få båtar kan
trimmas som 505:en och Peter och Per-Erik beskrev på ett utmärkt sätt många av de
möjligheter som den erbjuder.

Tack för att ni gjorde detta till ett oförglömligt minne!
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Under några tisdagar framöver kommer jolleseglarna och erfarna juniorer att kunna träna
jolle och senare kanske vi drar några stycken till kappsegling – titta i kalendariet!

Samarbete med Ljungskile
Påbörjad dialog med Ljungskile segelsällskap om framtida
samarbete
Den 24 maj träffades SSVÄ och Ljungskile segelsällskap för att starta dialog om möjliga
samarbetsformer i framtiden. Huvudinriktningen är att ömsesidigt katalysera varandras
verksamheter och samverka för att båda segelsällskapen skall kunna utvecklas bra i
framtiden.
En viktig del är att alla inom föreningarna positivt välkomnar andra från andra föreningar
samt att de också möter de andra föreningarna på deras anläggningar på ett positivt sätt.
Exempel på initiella dialogområden var inbjudningar till aktiviteter på varandras
anläggningar, junioraktiviteter, funktionärsamarbeten, mm
Man var ömsesidigt överens om att träffas vid flera tillfällen för ytterligare dialog.
Hör gärna av er om ni har idéer på lämpliga samarbetsområden till:
Robert Trolled, Tomas Wallström och Göran Johnsson
Vid pennan: Göran Johnsson

Kappsegling i SSVÄ
Kappseglingskommiten behöver frivilliga händer!
SSVÄ genomför 2 större tävlingsarrangemang utöver de mindre sedvanliga.
Bohusracet 29-30 juni (cirka 130 båtar)
Samt SM i IF-båt 8-11 augusti.
Båda aktiviteterna är viktiga för klubbens ekonomi och fortsatta satsning inte minst på
ungdomar och bereda så många som möjligt en chans att få segla.
Båda arrangemangen kräver frivilliga insatser från klubbens medlemmar i
funktionärsstaben. Tänk på att alla händer är välkomna du behöver inte vara storseglare
för att kunna bidra. Det skall skötas kansli och delas ut mat hämtas och köras saker mm
så alla behövs!

Just din insats kanske föder nästa generations storseglare!
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Glöm inte heller att det alltid är ett gott glatt gäng som är med och det är ett kul och
lättsamt sätt att skaffa mer vänner och bidra till klubben samtidigt.
Om du kan och vill hjälpa oss vid just dessa 2 tillfällen är vi jättetacksamma.
Kontakta undertecknad på
070 33 233 10 eller urbantorsten@hotmail.com
Urban Lagneus

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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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.

