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Ordföranden har ordet...
Efter en ganska lång och mörk period närmar sig nu äntligen en ny säsong! 
Vi har ett år med många spännande och viktiga aktiviter framför oss med allt 
ifrån våra kappseglingar och seglarskolan till festligheter och HSS dag. Förutom 
allt detta ska vi under året också på olika sätt jobba för att jubileumsåret 2010 
blir ett så händelserikt år som möjligt och att vi genom olika arrangemang och 
kappseglingar då kan locka många att besöka vår fi na anläggning. Läs mer om 
vilka arrangemang och uppgifter vi hoppas kunna jobbar vidare med på nästa 
uppslag. Har Du idéer kring jubiléet eller vill vara med och hjäpa till, tveka inte 
att höra av dig till styrelsen! 

Jan Berg

Styrelse 2009 - 2010
Jan Berg, ordf. 
Johan Thein, vice ordf.
Per-Erik Thorbjörnsson, kassör
Birgitta Löf, sekreterare (sammank. klubbhuskommittén)
Bengt Anderssson, ledamot (sammank. fritidsbåtskommittén)
Bengt Svensson, ledamot (sammank. båtkommittén)
Nisse Bengtsson, ledamot (sammank. förvaltningskommittén)
Peter Carlsson, ledamot (sammank. juniorkommittén)
Folke Berntsson, ledamot (sammank. seglingskommittén) 
Stefan Gottfridsson, suppleant
Mats Larsson, suppleant

Kansli
Besöksadress: Småbåtsgatan, kansliet är bemannat må-tor kl 9-11.30. Tel 035-21 76 53
E-post halmstads.segelsallskap@telia.com, Internet www.hss1910.nu
Postadress: Halmstads Segelsällskap, Småbåtsgatan, 302 38 Halmstad

Kalendern vår/sommar       
28/3, 18/4     Arbetsdagar, samling kl 08.00
19/4, 25-26/4, 2-3/5, 9-10/5     Sjösättning
12/5     Tisdagssegling, premiär! 
16-17/5    Sjösättning
19/5        Tisdagssegling 
23-24/5   Sjösättning
26/5        Tisdagssegling 
29/5        Påarp om babord
30-31/5   Sjösättning
2/6          Tisdagssegling 
9/6          Tisdagssegling 
13/6        Fragancia Cup
16/6        Tisdagssegling
1/7          Tylön Runt
12-13/9   2.4mR ranking 5 2009
19/9        HSS dag med Lappens Cup, Slipis Cup och fi sketävling

Aktuell och detaljerad info fi nns alltid på www.hss1910.nu  

035-13 59 41, 073-389 52 89
035-21 23 71, 0735-28 32 12

035-22 02 08
035-12 77 06

076-104 19 53
035-12 10 72, 0705-24 50 74

035-10 23 91
035-523 28, 070-563 84 15

070-312 22 51 
076-853 02 86
035-21 01 45
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Halmstads Segelsällskap anno 1910 

Vill Du ha med något i kommande medlemsblad eller har Du synpunkter på innehållet? 
Skicka ett meddelande till johanthein@yahoo.com

Ibland känns sommaren avlägsen...
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Vår anläggning
För att kunna underhålla vår anlägg-
ning krävs att saker vid behov kan 
flyttas. Alla som har vaggor, vagnar 
eller annan utrustning i HSS ska 
därför tydligt märka sina saker med 
namn och kontaktuppgifter. Detta 
hjälper oss också att snygga upp an-
läggningen då saker som är omärkta 
efterhand kommer att kunna fraktas 
bort.
Masthyllorna har under vintern präg-
lats av sådan oordning att förvaring-
en inte fungerat på ett bra sätt. För 
hyllorna gäller att master ska kläs av 
och det som eventuellt måste läm-
nas kvar ska beslås ordentligt. Stora 
och tunga master ska självklart ligga 
långt ner och innerst på hyllorna 
medan mindre master ska ligga 
längre upp och ytterst på hyllorna!
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Kappsegling
Så står vi inför en ny säsong med 
tränings- och kappsegling. Tisdags-
seglingarna kommer även i år att 
starta publikvänligt inne i hamnen 
och seglas med omvänt LYS men 
lite nya ”regler” kommer att införas. 
Bland annat måste varje båt anmäla 
sitt deltagande inför varje tisdag, allt 
för att få en så enkel och rättvis han-
tering som möjligt för såväl funktio-
närer som seglare.
Förutom klubbens årligen återkom-
mande kappseglingar kommer vi i år 
också att arrangera en rankingseg-
ling i 2.4mR den 12-13/9. 

Seglingskommittén

Juniorsegling

Våra juniorer är flitiga och satsar 
seriöst på segling. Under 2008 blev 
det mycket träning och många re-
gattor, allt från gröna seglingar till 
VM. Det seglas Optimist, Zoom8, 
E-Jolle och Laser. Som vanligt blir 
JSM, som i år seglas i Vänersborg 
den 22-26 juni, sommarens största 
gemensamma evenemang. Det är en 
stor tillställning som brukar samla 
över 500 deltagare. 
När det gäller seglarskolan har vi 
som övergripande mål att fler ska 
fortsätta med segling som första-
idrott. Förutom seglarskolan ska vi 
erbjuda bra fortsättningsträning för 
nybörjarna. Tanken är att seglar-
skolan inte har något slut utan bara 
är början på ett långt seglarliv. 
För intresserade rapporterar vi i 
vanlig ordning fortlöpande om stort 
och smått på nätet, gå in på www.
hss1910.nu och titta på Juniorbloggen.

Juniorkommittén

Sjösättning

Vårens sjösättning påbörjas sönda-
gen den 19/4 och håller sedan på 
under helgerna fram till och med 
den 31/5. 
Bokning av tid gör du enklast ge-
nom att kontakta kansliet eller skriva 
upp dig på listan på anslagstavlan.
Har du frågor, kontakta kansliet el-
ler titta på hemsidan under rubriken 
Sjösättning och upptagning.

SUB-liftgruppen

Arbetsdagar
Under våren kommer två arbetsda-
gar att genomföras, den 28/3 och 
den 18/4. Vid  båda tillfällena träffas 
vi i HSS kl 08.00 för att gå igenom 
vad som ska göras och dela upp ar-
betsuppgifterna. Under dagen ser-
veras fika och lunch till alla som är 
med och hjälper till!  

Båt- och Förvaltningskommittéerna

HSS fyller 100 år 2010! 
Nästa år fyller vår förening 100 år och det ska naturligtvis firas med seglingar, 
aktiviteter och festligheter utöver det vanliga! Utifrån olika idéer och diskus-
sioner har ett förslag till vad jubileumsåret kan innehålla formulerats. Styrelsen 
önskar vid ett extra medlemsmöte diskutera förslaget och vad det innebär för 
föreningen och medlemmarna och förhoppningsvis få stöd för att fortsätta 
planeringen och förberedelserna.  
Förslaget till program i korthet...
  -  Jublieumsregatta och stor fest
  -  Ev. större jollekappsegling
  -  Båtlotteri
  -  Jubileumsskrift och utställning
Läs mer om förslaget på hemsidan.

Vi behöver bli fler som hjälper till 
vid kappseglingar! Hör av Dig till 

Seglingskommittén.

Härmed kallas till extra medlems-
möte torsdagen den 14/5 kl 18.30 

i HSS klubbstuga

Har Du idéer och vill hjälpa till? 
Hör av dig till styrelsen!


