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Nyhetsbrev April 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 !

Sätt båtarna i sjön, det är vår
Årets bästa dag för mig som seglare är när båten sjösätts. På väg från mastkranen till
hemmahamnen ser jag inga moln på himlen. Hela seglings-säsongen ligger framför oss.
Efter en lång vinter är seglingslusten stor och ambitionerna höga. I år ska jag segla mer,
längre och fortare än i fjol . . . Det är gott att tänka så och se fram emot allt roligt som
väntar.
Segel Sällskapet Viken Ãgir arrangerar seglingar för alla, kölbåts-seglare, jolle-seglare,
juniorer, seniorer, nybörjare, glada amatörer och elit-seglare. Det finns gott om tillfällen att
deltaga eller vara åskådare till våra evenemang. Några förslag till de som inte redan är
aktiva;
- Onsdagsseglingar för kölbåt och jollar. Kom och se seglingen från Rödön, var med och
gasta på en båt, eller bara fika med oss i klubbhuset ca kl 20. Kaffe och smörgås för 20:- Torsdagssegling för juniorer, 17:30 - 20. Klubben har jollar att låna, Optimist, RS Tera
och Tvåkrona.
- Midsommar i båten på Lilla Kornö är en tradition i SSVÃ. Ta gärna med seglarvänner!
- Bohusracet, vårt största årliga evenemang samlar ca 150 båtar för en två-manna
långdistanssegling längs Bohuskusten. Ta en promenad längs kajen i Uddevalla torsdag
kväll 28 juni, se på båtar och träffa seglare från när och fjärran.
- SM i IF-båt arrangeras i år av SSVÄ, 8-12 augusti. Ta din båt och kom och titta på
spännande bankappsegling, eller var med som funktionär!
I vår kalender på Viken Ägir hemsida ser du vad som händer i klubben. Segling är roligt,
och blir ännu roligare tillsammans!
Välkomna till klubben och säsongen 2018 !!!
Bästa hälsningar / Best regards
Robert Trolled

Information från Juniorsektionen
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Äntligen har vintern släppt taget om oss och vi kan börja känna att seglingssäsongen
närmar sig.
Vårens program ser ni nedan. Vi har haft tre helger med förberedelser innan vi startar
seglingen den 3:e maj. Då våren är sen kommer det beroende på väderutvecklingen vara
nödvändigt med utrustning som torrdräkt/tjock våtdräkt för att kunna vara med från start.
Rekommendationen vi har är torrdräkt om det är under 10 grader i vattnet och våtdräkt om
det är mellan 10-15 grader. Det finns en app som heter VIVA där det går att se
vattentemperaturen i havet.

Tiderna på torsdagar är start kl 17.30 och klara kl 19.30. Om man fikar till kl 20.00.

Vi håller på och undersöker möjligheten att få till segling ett tillfälle till i veckan för de som
vill. Vi återkommer när vi har en lösning klar. I det samarbete som håller på att byggas
upp med Ljungskile kommer det finnas möjlighet att segla på tisdagar hos LjSS om man
vill segla mer än en gång i veckan. Hör av er till Tomas om ni är intresserade.

Vårprogram
3/5; Start på torsdagsseglingen. Samling Rödön kl 17.30.
9/5; Segling på onsdagen, då torsdagen är Kristi Himmelsfärd. Start 17.30
17, 24, 31/5; Torsdagsseglingar. Start 17.30.
6/6; Prel prova på segling på Gustavsberg. Återkommer med tider.
7, 14/6; Torsdagsseglingar. Start 17.30.
v 25-28; Seglarläger

Hemsida och sociala medier

Följ oss på hemsidan vikenagir.nu, Instagram #VikenAgir eller på Facebook.
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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
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!
8-11: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!

Bohusracet

Detta är SSVÃ„ 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.

Vill du veta mer som deltagare eller vara med och arrangera så kolla på Bohusracet.se
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eller kontakta Göran på 070-5567323.
Välkomna till SSVÃs stora seglarfest!

SM IF 8 -11 augusti, funktionärer behövs
I sommar har SSVÄ fått möjligheten att arrangera SM för IF-båten. Vi räknar med att
mellan 15 och 20 båtar kommer att komma till start. Seglingarna kommer att hållas som
vanligt på vattnet innanför bron.
Programmet i grovt är som följer. På onsdagskvällen i samband med vår onsdagsegling
kommer vi att gå ut med startfartyget och lägga en start för att sedan låta deltagarna vara
med i vår onsdagssegling som ett Tune Upp race för dem. Detta innebär att vi även startar
klubbens båtar från denna startlinje. Under torsdag, fredag och lördag kommer vi
genomföra ett antal seglingar per dag för att avsluta SM med en regatta middag på
Gustavsberg på lördagskväll.
Klubben kommer att tillhandahålla med en enklare frukostbuffé till självkostnadspris för
seglarna. Efter dagens seglingar träffas alla som vill för After Sail vid klubbhuset.
För att göra denna tävling till ett riktigt bra arrangemang kommer vi behöva funktionärer
som kan hjälpa till. Vi kommer att behöva folk både på land och i våra båtar på sjön. Så
alla kan hjälpa till.
Känner ni att detta vill jag hjälpa till med att arrangera, kontakta Pär Bäck på mejl:
parback66@gmail.com

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
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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.
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.

