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Stockholms Segelsällskap bildades år 1895 med hemort i Stockholm och har till ändamål att som en allmännyttig förening på uppdrag av sina 
medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.  
Redan vid sällskapets bildande beskrevs ändamålet så här: Utveckla skickligheten i att sköta och manövrera segelbåtar, motorbåtar och 
jollar avsedda för idrott och lustfart, medelst kappseglingar och tävlingar bereda tillfälle för fartygsägare att jämföra sina farkoster och den 
seglings- och manöverskicklighet var och en besitter och härigenom åt medlemmarna bereda gemensamma nöjen, öka intresset för segling 
och båtsport samt att äga eller förhyra och förvalta varv, hamnanläggningar och klubbhus till främjande av medlemmarnas intresse för 
segling och båtsport.
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E tt verksamhetsår går fort men när jag 
summerar året så tycker jag att vi inom 
sällskapet fått mycket uträttat även om 
man alltid vill göra mer.  Kostnadskon-

troll är alltid viktigt och som ett led i det 
har vår kanslichef  sett över våra kostnader 

för lån och övriga banktjänster. Vi fick ett erbjudan-
de om en bra helhetslösning från SEB som innebar sänkta kost-
nader och bättre service för sällskapet. Styrelsen beslutade därför 
att teckna ett avtal med SEB vilket vi är nöjda med.
Ett nytt hyresavtal har tecknats med Bromma Marinservice 
i Bergvik där vi justerat hyran beroende på sällskapets ökade 
arrendekostnader. Båda parter är nöjda med det nya avtalet.
Styrelsen beslutade att hålla kansliet öppet några timmar per dag 
under sommaren när kanslichefen hade semester. Det var vår 
skatttmästare som vikarierade för Fredrik. Anledningen till detta 
var att styrelsen vill säkra att det finns fler som kan sällskapets 
administrativa rutiner, bättre service till medlemmarna och inte 
minst att Fredrik ska kunna ha en riktig semester.
Styrelsen har låtit göra en besiktning och framtagande av under-
hållsbehov för klubbhuset på Rastaholm. Detta ligger till grund 
för framtagande av en underhållsplan.
Restaurangrörelsen på Rastaholm har under året bytt ägare. Den 
nye ägarens ambition är att driva verksamheten vidare med van-
ligt öppethållande. Styrelsen har träffat den nye ägaren och ser 
fram mot ett gott samarbete.
Planeringen för utbyggnad av varvsplan på Rastaholm fortgår. 
Sällskapet har fått marklov godkänt av Ekerö kommun. Mark-
prover har tagits på på varvsplanen och reslutatet är skickat till 
Ekerö kommun. Det är oklart om arbetet kommer att kunna ge-
nomföras 2019.
Under året avgjordes frågan om moms på arrenden och Hög-
sta förvaltningsdomstolen slog fast att alla avgifter Stock-
holms stad debiterar är mervärdsskattepliktiga. Beslutet kan 
inte överklagas. Styrelsen har tidigare fattat beslut om av-
giftshöjningar som gör att SSS klarar denna kostnadshöjning. 
 

Sällskapet klubbkommitté har tillsammans med Navigationsa-
kademin genomfört navigationsutbildning. Intresset från med-
lemmarna har varit väldigt stort och detta samarbete kommer 
att fortsätta.Ungdomsverksamheten har skötts exemplariskt med 
välordnade sommarläger på Rastaholm. Lägren är populära och 
fullbelagda.Seglingarna i Västerbron är mycket uppskattade och 
välbesökta. Verksamheten är väldigt viktig för sällskapet och sköts 
av seglingskommitten. Årets eskader genomfördes i år i Stock-
holms skärgård och var mycket lyckad.
Kappseglingskommittén har arrangerat SM för Neptunkryssare 
och den klassiska Höstregattan för olika kölbåtsklasser. 
Seglingarna var välorganiserade och uppskattas av deltagarna.
Gästhamnarna i Västerbron och Rasta har varit välbelagda under 
sommaren med många nöjda båtturister.
Sjösättning och upptagning har skötts på ett professionellt sätt av 
våra 2 anställda, Peter och Charles.
Styrelsen hade i november en planeringsdag för att diskutera 
hur vi som segelsällskap ska utvecklas för att bibehålla gamla 
och attrahera nya medlemmar.  Vi diskuterade fyra prioriterade 
områden.
- Informationsspridning till medlemmarna
- Utbildning, föredrag och aktiviteter
- Rastaholm – vår klubbholme
- Aktiviteter för att öka beläggning i våra hamnar och 
varv
Ett beslut som tagits efter detta är att ta fram en modernare hem-
sida. Utvecklingen av denna pågår och den kommer att lanseras 
under våren.
Till sist några ord om ekonomin. SSS styrelse prioriterar en god 
ekonomi vilket krävs för att hålla våra anläggningar och utrust-
ning i gott och säkert skick. Vi har höjt avgifterma de senaste åren 
men ser också över hur vi ska kunna öka intäkterna genom att få 
fler båtar till våra varv och hamnar. SSS har en god ekonomi och 
styrelsen ser inte behov av några stora höjningar av avgifter dom 
närmaste åren. Avgifterna kommer dock att följa inflationen. 
 
För styrelsen
Lars Nordfeldt

Ordförande har ordet      
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Ett år har gått
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Ekonomi
Resultatet utvecklades som planerat under året.  Jämfört med 
föregående år är intäkterna 12 % högre beroende på de höjda 
varv- och hamnavgifterna under år 2018. 
Kostnaderna ökade med 9 % främst beroende på att Stockholms 
stad höjde våra arrenden med 100 % av mark och bryggor. 
Ytterligare en avsättning har gjorts om 125 000 kr (375 000 
kr) gällande kommande retroaktiv debitering av moms från 
år 2015 till år 2018 på våra arrenden från Stockholms stad.  
Vi har därmedtagit höjd för att klara en kommande debitering 

om 500 000 kr. Nettoresultatet förbättrades till 543 000 kr 
jämfört med utfall år 2017 om 163 000 kr. Investeringarna 
under året uppgick till sammanlagt 496 000 kr beroende på att 
Västerbron fick indraget vatten på bryggor samt nya el-och 
belysningsstolpar. Traneberg fick nya Y-bommar. Rastaholm 
fick nya elstolpar och standardhöjande elinstallationer. Till 
ungdomsverksamheten och seglarlägren inköptes nya båtar.  
Sällskapet hade vid slutet av år 2018 banklån om tillsammans 4 600 
000 kr vilka nu amorteras med cirka 300 000 kr per år.   
Ekonomin i sällskapet är stabil men är dock känslig för 

oförutsedda händelser och ökande kostnader. Eftersom 
sällskapets anläggningar i Rastaholm behöver underhållas och 
förnyas under de kommande åren har styrelsen för avsikt att 
varje år avsätta medel i en reservfond för framtida underhåll i 
Rastas anläggning.
Inför år 2018 kom höjda arrenden från Stockholm stad. Detta 

gäller samtliga båtklubbar i Stockholm som kommer att erhålla 
en höjning med 100 % plus moms för sina arrenden av mark 
och bryggor.
 
Rastaholm 
Hamnen har varit fullbelagd under året med en liten kö på stora 
platser. Gästhamnen har denna heta sommar också varit i stort 
sett full under semestersäsongen. Värdshuset har bara delvis 
varit öppet och där hoppas vi på den nye krögaren till denna 
sommar. Bygglovet för utbyggnad av varvsplan har dröjt och är 
ännu inte klart. Vi har påbörjat vissa arbeten under året, bland 
annat rekarationer av två pontoner där hela övre skiktet gjuts 
om. Två ”nya” pontoner som legat vid Bergvik har bogserats 
till Rasta och kommer att utöka antalet platser i hamnen. 
Arbetet med tak till maststicket och utökning av längden på 
detsamma har påbörjats. Lägerverksamheten är numera så 
populär att lägren blir fulltecknade. Höstregattan och SM-
seglingar har arrangerats med Rasta som bas. 

Klubbkommittén
Våren 2018 gonmförde klubbkommittén en pubkväll på Väster-
brohamnen. Vi vill göra detta till ett årligt återkommande arrang-
emang. Dessvärre var majoriteten av besökarna från Västerbron. 
Vi ser att i framtiden att medlemmar från andra hamnar kommer 
att delta. Klubbkommittén deltog även i Tranebergshamnens 
event Flytande glöggmässan i slutet av november. Vi hoppas att 
allt fler medlemmar deltar i höst då detta är ett trevligt evene-
mang.

Julbordet är tillbaka på anrika Rastaholm Värdshus, med ett gott 
resultat. Arrangemanget var mycket uppskattat, ett lotteriet  med  
ett uppskattat många priser förgyllde kvällen, sammanlagt dela-
des 16 vinster ut. Över 70 personer var på plats. 
Vi hoppas att ännu fler medlemmar kommer till årets julbord.

Under 2018 startade utbildningar inom navigation. Utbildning-
arna bedrivs av Anders Rude på Navigationsakademien. Ett par 
kurser i förarbevis har genomförts. Verksamheten har flutit på 
bra och blivit en framgång med stort intresse från SSS-medlem-
mar. I år fortsätter utbildningarna med förarbevis och skeppar-
examen. Påannonser finns på hemsidan och skickats i nyhets-
brev. Klubbkommittén har kommit fram till ett ramverk för att 
skapa en större klubbkänsla för SSS. Varje hamn har årligen 
sitt speciella evenemang. Det är pubkväll på Västerbroham-
nen, Flytande glöggmässan på Tranebergshamnen och julbor-
det på Rastaholm. Vi vill addera med ytterligre ett evenemang 
 
Loppis på Bergvik med försäljning av begagnade båtprylar. 
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Kappsegling & Västerbrohamnen

Kappsegling 
Under säsongen 2018 genomförde kappseglingskommittén 
två egna arrangemang, SM för Neptunkryssare 13-15 juli och 
Höstregattan 8-9 september. Mälarvarvet som SSS varit drivande 
arrangör i under tio år arrangeras från 2018 av Ekerö Båtklubb  
 
 

under namnet Jungfrusundsregattan. SSS medverkar fortfarande 
med funktionärer. Cirka 45 båtar deltog i superväder och bra 
vind. Neptunkryssar SM mitt i juli kännetecknades av den 
extremt varma sommaren.  Första seglingsdagen stod ändå en 
stadig, lätt bris hela dagen och tre fina seglingar genomfördes.  
Lördagen blev knepigare med endast lätta vindstråk i den soliga 
vädret. Vi fick till ett race under någorlunda rättvisa vindar.Tyvärr 
blev det inga seglingar alls på söndagen.  Dagen började med en 
fin bris på morgonen, men lagom till första starten mojnade den 
och kom inte tillbaka förrän sent på eftermiddan.

Höstregattan bjöd däremot på fint väder och superfina seglingar.  
33 båtar deltog, bland dem var åtta stycken Folkbåtar, en klass 
som inte varit med på våra banor på åtminstone trettio år! 
Nepparna var som vanligt flest,  men en minskning av intresset för 
bankappsegling i olika klasser börjar bli märkbar.

 
 
 
 
 
 
 
Västerbrohamnen 
Hamnkommittén har under året haft fem protokollförda möten 
för att planera och genomföra åtgärder och verksamheter i 

hamnen. Säsongen inleddes med att medlemmarna kom till 
hamnen för att boka sina vaktnätter inför sommaren, detta 
gjordes tisdagen den 6/3 och torsdagen den 8/3. Vi fortsatte 
sedan med vårens städ och underhållsdag lördagen den 21 
april. Då rensade vi bort allt som blåst ner under senhösten och 
vintern och så gjorde vi tillsammans fint i blomrabatter och 
blomlådor. 

Under dagen kom det många nya medlemmar som fått båtplats 
och det var trevligt att mötas för att lära känna varandra inför 
sommaren. Dagen avslutades med ett informationsmöte samtidigt 
som vi åt korv med bröd tillsammans. Vår klubbkommitté 
anordnade under våren en pubkväll i hamnen med god mat 
från en inbjuden food truck med hemgjorda hamburgare.  
Klubbkommittén ordnade med god dryck och tilltugg.  Det blev 
en mycket trevlig mingelkväll. 
Under sommaren har vi haft flera grillkvällar där både medlemmar 

och gästhamnsgäster haft det trevligt tillsammans. Även under 
denna sommar har vi haft bra beläggning av gästbåtar i vår gästhamn, 
där våra sommarjobbande ungdomar skött verksamheten.  
Hamnkontoret som renoverades under vintern blev väldigt 
fint och funktionellt och har gett gästhamnsgästerna ett fint 
välkomnande till hamnen. Staden har monterat upp belysning 
under Västerbron, det lyser nu upp fint i hamnen under de 
mörka kvällarna. Säsongen avslutades den 21 oktober med 
höstens städ- och underhållsdag. Det genomfördes en hel 
del arbeten, vi röjde upp och gjorde fint inför vintern. Vi 
avslutade gemensamt med fika och ett kort informationsmöte.  
 
Efter att hamnen stängt för säsongen har arbetet börjat med att 
bygga om vår gamla vaktstuga till bastu. Vi ser fram emot att 
under våren kunna erbjuda både medlemmar och gästhamnsgäster 
rekreation i hamnens nya bastu.
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När denna text skrivs ligger Tranebergshamnen tom, mörk och 
öde, bryggorna är täckta av snö och is. Ute på Ulvsundasjön 
skymtas några modiga skridskoåkare. Kommer isen verkligen 
att hålla? Snart har vi tack och lov en ny båtsäsong framför oss. 
Om bara några månader kommer hamnen åter vara fylld av båtar, 
gemenskap, liv och rörelse - precis som under båtsäsongen 2018!

Underhåll och praktiska arbetsinsatser
Ingen välfungerande hamn utan ständiga arbetsinsatser och 
löpande underhåll! Utöver de inplanerade städdagarna har även 
ett flertal arbetstillfällen genomförts av engagerade och händiga 
medlemmar. Under säsongen har vi bland annat reparerat, monterat 
och lagt ut nya bommar och flöten samt lagat vattenläckage bakom 
vaktstugan. Tampar, låskättingar, kranar och fjädrar har rensats, så 
även avloppsbrunnen efter larm och stopp. Elkablar har hängts 
upp mellan pontonerna i hela hamnen. Den ena flaggstången är 
åter monterad efter renovering av fästet. Under försommaren 
byggdes en gedigen och inbjudande terrass där vi nu kan sitta och 
njuta av utsikten över hamnen. Allt detta är bara ett axplock av alla 
de arbetsinsatser och underhåll som gjorts för att allt ska fungera 
och förbättras i hamnen.  Hamnkommittén har under 2018 haft 
sju kommittémöten där löpande drift, kommande förbättringar och 
andra hamnangelägenheter av skiftande slag varit på agendan. 
Bland annat har vaktpassens utformning, kiosken och eventuellt 
nya hamnnycklar diskuterats.  Under våren 2019 kommer en ny 
redskapsbod byggas.

Uppskattade insatser!
Hamnkommittén tackar för allas arbetsinsatser under förra sä-
songen! Ett speciellt tack till Roger Wallier och Stefan Sandberg  
för era insatser med att bygga den nya terrassen och för andra vik-

tiga och praktiska 
bidrag till Trane-
bergshamnens 
fortsatta trivsel!

 
 
 
 
 
 

 
Välbesökta evenemang   
De planerade sammankomsterna har varit välbesökta och 
uppskattade. Vårens städdag gick av stapeln lördagen den 21 april. 
Ungefär 100 medlemmar samlades i strålande sol för att hugga i 
med räfsor, krattor, skiftnycklar, disktrasor och glatt humör. Ett 

idogt fejande av hamnen inför en ny båtsäsong. Lördagen den 
12 maj arrangerade vi Hamndagjämningen. Grillarna tändes och 
ett tjugotal entusiaster samlades för en trevlig kväll med god mat, 
dryck samt Eurovision Song Contest på storbildsskärm. I och med 
det fortsatt vackra vädret kunde årets silllunch den 6 juni arrangeras 
ute på c-bryggan. Ett femtiotal medlemmar fick plats vid dukade 
långbord och kunde där avnjuta sill, färskpotatis, solglitter och 
klucket av vågor. Även den traditionella kräftskivan lördagen den 
18 augusti var uppskattad och välbesökt med ett trettiotal gäster.  

Höstens städdag inföll lördagen den 20 oktober med stor 
uppslutning, ca 100 flitiga och arbetssamma båtentusiaster som i 
strålande väder krattade, fejade och stängde hamnen för säsongen.

 
 
 
Lördagen den 24 november var det åter dags för Flytande 
Glöggmässan. Detta eldfängda evenemang syftar till gemenskap, 
möten, erfarenhets- och kunskapsutbyte för samtliga medlemmar 
i hela SSS även när båtsäsongen är över. Unga, gamla, barnfamiljer 
och alla båtentusiaster bjuds in till denna årliga eftermiddag. Denna 
gång gästades hamnen av Sjöräddningssällskapet som lade till vid 
bryggan med sin senaste båt, Rescue 1107. Drygt 90 SSS-medlemmar 
besökte hamnen under eftermiddagen, vissa av besökarna kom 
från Bergvik, Rastaholm och Västerbrohamnen. Som vanligt fanns 
hamnens numera berömda gulasch, pepparkakor, kladdkakor och 
glögg på menyn. Det färgsprakande fyrverkeriet var utbytt mot mer 
modesta och miljövänliga ”guldfontäner”. 

Hamnkommittén tackar alla trevliga medlemmar för den fina 
säsongen i hamnen förra året och önskar alla välkomna åter när 
vårsolen snart börjar värma.
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I Västerbrohamnen berdriver SSS träning för såväl vuxna som unga 
nästan alla dagar i veckan. Detta gör vi för att sprida klubbens 
passion för fritid på vattnet, kalla det kappsegling, sjömanskap eller 
båtliv.

Vi tycker att segling ska vara till för alla – det ska vara tillgängligt 
och roligt. Vi erbjuder jollesegling mitt i Stockholms hjärta med 
bas i Västerbrohamnen på Kungsholmen och i Bergvikshamnen 
i Bromma. Seglingssektionen har enligt SSS stadgar ansvar för 
kappsegling, läger, jollesegling, träning/utbildning samt såklart 
alla jollar och följebåtar. Rent praktiskt fungerar det på så sätt att 
vi i Seglingssektionen arrangerar all jollesegling (barn- ungdoms- 
och vuxenkurser) i Västerbrohamnen och Bergvikshamnen 
under vår- och 
höstsäsongerna. 
På somrarna tar 
sedan vår eminenta 
juniorkommitté över 
och arrangerar våra 
populära seglarläger 
på Rastaholm. 
Gemensamt har vi 
hand om allt material: 
optimister, tvåkronor, 
lasrar och C55:or, följebåtar och annat. 

Under året som gick skedde i huvudsak följande. Vi inledde 
med den årliga skidresan till Järvsö, en bra uppstart för gänget 
innan isen smält. Vi drog därefter igång Laser- och Zoom8-
träningen under helger redan i början av april, men eftersom det 
fortfarande låg is på Riddarfjärden fick vi skjuta på det en vecka. 
Våra Zoom8-seglare gjorde en fantastisk resa – Oskar kom in på 
seglargymnasiet i Motala och Caroline kom på en fjärde plats i 
Zoom8-VM och vann senare SM guld! Alla våra övriga seglare 
har också gjort ett grymt bra jobb och vi hoppas så många som 
möjligt vill fortsätta med oss. Vi hade sedan Bergviksdagen i maj 
och klubbmästerskap i oktober, som återkommer 2019. 

Under vintern har vi sett 
över vårt material och 
våra följebåtar, men nu är 
planerna för 2019 såklart i 
full gång! På vårterminen är 
det kursstart redan vecka 15 
för ungdomar i grupperna 
Zoom8 och Laser, medan 

övriga grupper får vänta tills vecka 17 innan vinden blåser i 
seglen! Under vår och höst kommer vi som nämndes ovan att ha 

grupper i Laser och Zoom8, och därutöver Optimist, Tvåkrona 
och C55 för juniorer. För vuxna kommer vi att ha grupper i 
Laser och C55, men också två helgkurser (steg 1 och steg 2).  

 
Under 2019 kommer Seglingssektionen att så smått reformera 
verksamheten för att göra den tydligare och mer tillgänglig 
för våra medlemmar. Vi kommer inte längre att ha en i stort 
sett heltidsanställd huvudtränare, utan har valt att låta våra 
egna seglare kliva fram och ta ledarrollen. Våra ny(gamla) 
huvudtränare heter Eli Eriksson, Linnea Lundberg och Teo 
Westermark Fellenius. Alla tre har varit aktiva medlemmar och 
seglat i klubben länge, och tillsammans kommer de att peppa 
och inspirera alla deltagare på vattnet och på land! Den 26 maj 
anordnar vi återigen Bergviksdagen, då har vi öppet hus och 

alla som vill får komma och segla Tvåkrona och hänga med oss. 
Vi kommer också vara arrangörer för en stor nationell tävling i 
Lasersegling den 8-9 juni som går av stapeln på Rastaholm. Den 
14 september blir det klubbmästerskap i Västerbrohamnen, där 
alla som gått på seglarläger och tränar hos oss får vara med och 
segla om äran (och kanske ett pris?). Mer info följer! 

2019 blir ett händelserikt år - vi hoppas att så många som möjligt 
vill komma och segla med oss! Sprid gärna vårt seglingsbudskap 
till familj och vänner, bekanta och grannar! 
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Miljögruppen var representerade vid SMBF:s Miljökonferens den 
29 november 2018. Miljöarbetet inom SSS har fortsatt oavbrutet 
under 2018 med kontakter och diskussioner med kommuner, 
myndigheter, olika intresseorganisationer, färgfabrikanter etc. Det 
övergripande syftet är naturligtvis att försöka hålla våra hav och 
insjöar friska. Tillvägagångssättet för att nå målet har de olika 
intressegrupperna däremot delade meningar om. Informatio-
nen förändras i takt med att ny kunskap nya produkter och nya 
möjligheter att minska miljöpåverkan blir kända och praktiskt 
användbara. Vi har en positiv och kontinuerlig dialog med Stock-
holmsstad och Ekerö kommun. 

Den 21 december 2015 tog SSS styrelse ett beslut om en mål-
sättning om att 90 % av alla båtar i SSS skulle vara omålade eller 
målade med biocidfri färg 2020. Vid höstens upptagning visade 
det sig att ca 75 % av båtarna var omålade eller målade med bio-
cidfrifärg. Vi har kommit en bra bit på väg.

Som ni vet så tvättade vi inga båtar vid upptagningen i höstas 
som var målade med biocidfärger (giftfärger). De måste tvättas 
på en särskild anläggning godkänd av kommunen där tvättvattnet 
renas. Fr o m hösten 2020 får de inte ens torrsättas enligt Stock-
holms Stad. Båtar som är omålade eller använder biocidfrifärg får 
torrsättas och tvättas på vanligt sätt.

För att underlätta sanering av båtar med giftfärg har vi ansökt 
om ett Lova-bidrag (Lokalt vattenvårdsprojekt) på 500.000 kr 
hos Länsstyrelsen i Stockholms län att användas till bidrag till 
de medlemmar som vill blästra sina båtar. Vi fick bara 143.000 
kr med möjlighet att få ytterligare 73.000 kr under 2019. Med 
anledning av turbulensen om blästring som saneringsmetod har 
styrelsen hittills innehållit pengarna. Beslut kommer att tas under 
våren 2019 hur LOVA-bidraget ska användas. 

Under 2019 kommer det bl a att ske utbildning av 40 miljödele-
gater.

Till sist: Måla inte din båtbotten! Det behöver du inte om du har 
din huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren.

 
 
 
 
 
 

Bergvik
Under 2018 har verksamheten på Bergvik rullat vidare på känt 
manér. Utöver sjösättning och torrsättning av varvets cirka 
250 båtar genomfördes två städdagar med stort engagemang 
från medlemmarna. En tydlig ökning av segeljollar har skett på 
hamnplan,vilket är kul. Frågan är om inte detta är ytterligare ett 
skäl att bli medlem i SSS och ett första insteg till båtlivet.

 
2017 års renovering av Gula villan och något intesiva säsong gör 
att vi 2018 gått tillbaka till ett något mer normalt verksamhetsår. 
Detta gör att vi kan ta itu de små projekten, som att ”Futten” 
fått ett nytt duschutrymme och renovering av Rolands brygga 
påbörjades  Men visst drömmer vi om en ny hamn och vi hoppas 
kunna upprätta dialog med Stockholm stad för att åtminstonde 
diskutera frågan. Att samhusera med SMBF har visat sig ha 
många fördelar för båda organisationerna och vi har inlett ett 
samarbete att kunna utveckla barn- och ungdomsverksamheter.

FOTO: FREDRIK NYBERG

Miljö & Bergvik
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Styrelse:
Ordförande  Lars Nordfeldt   Västerbrokommittén: Tommy T Bertolone (ordf.) 
Vice ordförande/ledamot Erik Stone       Ingemar Almteg (hamnkap.)
Skattmästare  Anders Ekemar      Johan Sjögren
Ordf, kappsegling  Ove Andersson      Kenneth Nordell
Ordf, segelsektionen Per Bergenzaun       Roger Thunqvist 
Klubbmästare  Hans Jonasson      Joe Sundelin
Ordf, Bergvik  Fredrik Stangebye      Sven Almqvist
Ordf, Rastaholm  Anders Henriksson      
Ordf, Traneberg  Torbjörn Bååth    Segelsektionen:  Per Bergenzaun (ordf.) 
Ordf, Västerbro  Tommy T Bertolone     Lena Krog-Jensen 
Ledamot   Marika Hafdell      Pia Kullström-Lundberg 
Suppleant  Rolf  Tenser      Johan Öberg 
Suppleant  Olle Jonsson       
Suppleant  Tord Eng        
Suppleant  Ingemar Almteg          
       Kappseglingkommittén: Ove Andersson (ordf.)  
          Emma Brandt  
Bergvikskommittén: Fredrik Stangebye (ordf.)     Manfred Müller   
   Martin Stålvant (hamnkap.)     Christer Stangebye  
   Erik Stone       Fredrik Stangebye   
              
              
       Klubbkommittén: Hans Jonasson (ordf.)
Rastaholmskommittén: Anders Henriksson (ordf.)     Per Sjögren
   Sten Hedborg (hamnkap.)     Tord Binett 
   Göran Rothoff           
   Olle Jonsson       
   Per Öhman   Valberdning:  Paula T Bertolone (ordf.)  
   Christian Klein      Gunilla Sundberg   
          Stefan Nyström   
          Ulrik Hejdenberg  
Tranebergskommittén: Torbjörn Bååth (ordf.)         
   Matti Rönnqvist (hamnkap.)     
   Tord Eng       
   Åsa Hejdenberg       
   Alexander Hargelid 
   Rolf  Tenser 
   Staffan Jensen 
   Nils Agrén 
   Kristina Palmgren 
   Christer Berntzon 
              
         
 

Allmänt om Rastaholms Seglarläger 
Rastaholms Seglarläger drivs av SSS Juniorkommitté och äger 
rum på vår klubbholme Rastaholm på Ekerö. Totalt arrangerar 
Juniorkommittén fyra seglarläger om en vecka vardera på som-
maren och totalt deltar strax över 100 juniorer på våra fyra läger. 
Juniorkommittén sätter stor stolthet i sitt arbete med att arrangera 
seglarläger; de flesta av kommitténs medlemmar har själva gått på 
Rastaholms Seglarläger som barn och brinner för att föra tradi-
tionen vidare. Utöver segling är det viktigt för Juniorkommittén 
att skapa en känsla av gemenskap för att knyta nya vänskaper i 
sann lägeranda. Det är viktigt för oss att se varje junior och skapa 
bästa möjliga förutsättningar för alla att utveckla sin segling och 
ha årets bästa lägervecka.

Juniorkommittén arbetar ak-
tivt med kompetensutveck-
ling för kommitténs med-
lemmar och lägerledare. För 
ett lyckat seglarläger är det 
viktigt att varje ledare får rätt 
verktyg för att själv utvecklas 
i sin segling och att kunna 
föra vidare sina kunskaper 
till våra lägerdeltagare. Ras-
taholms Seglarläger är därför 
sedan flera år tillbaka kvali-
tetssäkrat av Svenska Seglar-
förbundet (SSF) och vi följer 
deras utbildningsplan innebärande en metodisk utbildning för 
både ledare och juniorer. Det är för kommittén även viktigt med 
en stabil värdegrund där alla är välkommna oavsett bakgrund och 
att organisationen i sitt beslutsfattande präglas av demokrati. Juni-
orkommittén följer Riksidrottsförbundets värdegrund ”Idrotten 
vill”. 

Juniorkommitténs verksamhetsår 
Under vår, höst och vinter arbetar vi aktivt med planering och 
aktiviteter för att förbättra våra läger och öka sammanhållningen 
bland ledarna. I mitten av april 2018 hölls en kick-off  på Rasta-
holm där merparten av våra ledare deltog. Utöver planering inför 
sommaren arrangerades HLR-utbildning i syfte att uppdatera och 
fördjupa våra ledares hjärt- och lungräddningskunskaper. Givet-
vis lades även tid på teambuildingövningar och roliga aktiviteter 
som exempelvis tipsrunda med frågor om SSS och Rastaholms 
Seglarläger. På hösten samlades juniorkommittén till höstmöte 
där sommaren diskuterades och målsättningar inför 2019 slogs 
fast. 

Juniorkommitténs medlemmar 
Juniorkommittén består av ett 30-tal aktiva instruktörer. Några 
av oss läser på universitet, andra läser på gymnasiet och vissa är 
redan ute i arbetslivet – men gemensamt delar vi alla intresset 
för segling och kärleken till Rastaholm. År 2018 välkomnade vi 
åtta nya aspiranter: Ebba Björklund, Ebba Sjögren, Vendela Af  
Malmborg, Hampus af  Malmborg, Elvira Cho Matre, Mattias Br-
objer, Victor Alvinger och Tyra Bysell. Samtliga aspiranter impo-
nerade med sina insatser som ledare för första gången och vi ser 
fram emot fler somrar tillsammans med dem. 

Juniorer och lägerdeltagande 
2018 var ännu ett lyckat år för Rastaholms Seglarläger med ett bra 
deltagande på samtliga läger. Särskilt kul var det att läger 4 var po-
pulärt och fullbokat redan i slutet av mars. Merparten av lägerdel-
tagarna, särskilt på läger 4, har gått på läger hos oss tidigare och 
det gläder oss att så många vill fortsätta gå på läger tillsammans 
med oss. Vi ser det som ett kvitto på ett fungerande koncept. Vi 
hoppas att flera vill fortsätta segla med oss och söka sig till våra 
ledare hos oss i framtiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår framtid och sommaren 2019
Juniorkommittén fortsätter att växa och inför sommaren 2019 ska 
ytterligare 6 nya aspiranter välkomnas till vårat team. Vår ambi-
tion är givetvis fyra fullbokade seglarläger och vi hoppas kunna nå 
ut till ännu fler som vill lära sig eller fortsätta utvecklas i sin seg-
ling. Juniorkommittén arbetar därför aktivt med marknadsföring 
genom bland annat sociala medier på Facebook och Instagram 
(Följ oss! @Rastaholmsseglarlager). 

Utöver att nå ut till fler är det viktigt att Rastaholms Seglarläger 
även fortsättningsvis håller en hög nivå och främja ett klimat där 
alla känner sig välkomna och sedda. Juniorkommittén kommer 
därför under våren 2019 arbeta för ett fortsatt sammansvetsat le-
dargäng som erbjuds rätt förutsättningar för att fortsätta bedriva 
trygga och framförallt roliga seglarläger.  

FOTO: JIMMY DOMINIUS

Lägerverksamhet
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