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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 
Stefan Gottfridsson, suppleant (sammank. seglingskommittén) 
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      
2010 10/2           Förevisning; Till Berlin via kanaler, Bengt Magnusson, Råå
 28/2           Årsmöte, kl 16.00
 13/3 & 20/3 Kurs; Regelkurs, Charlotte Greppe, SSF
 10 & 24/4 Arbetsdagar, samling kl 08.00

30/4  Valborgsfi rande
 Maj             Loppmarknad
 11, 18 & 25/5 Tisdagssegling
 28/5  Påarp om babord
 1, 8 & 15/6 Tisdagssegling
 19/6  Fragancia Cup
 22 & 29/6 Tisdagssegling
 3/7  Tylön runt
 30-31/7  Båtparad på Nissan (fre), Jubileumsregatta och fest (lör)
 7-8/8  DM IF och Folkbåt
 18/9  Lappens Cup och Slipis Cup
 11-12/9  Euro Cup GP Zoom8

Under våren kommer eventuellt förarbeviskurs, funktionärsutbildning samt kurs för 
VHF-certifi kat att hållas, aktuell och detaljerad info hittar du på www.hss1910.nu  
Om inget annat anges ovan hålls aktiviteterna i HSS klubbstuga.

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 
070-664 94 50
035-21 01 45
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 Årsmöte söndagen den 28/2 kl 16.00 i klubbstugan 
Sällskapets medlemmar hälsas härmed välkomna till ordinarie årsmöte.
                                                                                                          

I år jubilerar vi!
Det är på alla sätt ett stort år som väntar Halmstads Segelsällskap och att säll-
skapet fyller 100 år kommer märkas på många olika sätt, under hela året. Det 
verkliga fi randet, med jubileumsregatta och festlighet, kommer att äga rum den 
sista helgen i juli i samband med Halmstads Marinfestival.

Väl mött i hamnen och på havet! 
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Kappsegling

Den kommande säsongen har myck-
et att bjuda på, både när det gäller 
praktik och teori. Årets höjdpunkt är 
givetvis jubileumsregattan den 31/7, 
en segling som vi hoppas ska locka 
över 100 båtar att delta! Utöver det 
ordinarie seglingsprogrammet kom-
mer HSS dessutom att stå värd för 
DM i IF och Folkbåt den 7-8/8. 
Säsongen inleds dock med en möj-
lighet att utveckla kunskaperna inom 
segelsportens regelverk. Under två 
dagar i mars arrangerar HSS en re-
gelkurs under ledning av Charlotte 
Greppe. Charlotte har ett förfl utet 
som tävlingsseglare (har vunnit tio 
nationella mästerskap) och som sty-
relsemedlem inom Svenska Mirror-
eskadern, GKSS, GHSF och SSF 
samt är domare.  

Juniorsegling

Jubileumsåret 2010 innebär lite extra 
aktivitet även när det gäller junior-
verksamheten. Som vanligt blir det 
seglarskola efter skolavslutningen 
och de redan aktiva juniorerna kom-
mer att träna och kappsegla som ti-
digare. 
Extraaktiviteterna 2010 är dels ett 
nationellt träningsläger för Zoom-
seglare den 13-14/3 samt arrang-
emang av en Eurocup och GP-seg-
ling i Zoom8 den 11-12/9. Vi räknar 
med 40-50 deltagare på Eurocupen 
och kommer att behöva en del hjälp 
även av er som inte är direkt inblan-
dade i juniorverksamheten. Om  
HSS skall vara ett segelsällskap att 
räkna med är det viktigt att vi ar-
rangerar någon eller några jolleseg-
lingar varje år.

Juniorkommittén

Uppdatera dina uppgifter!
För närvarande pågår ett omfattan-
de arbete med att bygga upp ett nytt 
och mer funktionellt medlemsregis-
ter för HSS. I samband med detta 
arbete vill vi passa på att både kor-
rigera eventuella fel och komplettera 
med ytterligare information såsom 
mobilnummer och e-postadresser. 
Vi uppmanar därför alla som har 
möjlighet att via hemsidan gå in un-
der Uppdatera medlemsuppgifterna och 
lämna sina uppgifter. 
Har du inte tillgång till Internet går 
det givetvs lika bra att ringa kansliet 
om dina kontaktuppgifter föränd-
rats!

Kansliet

Valborgsmässofi rande
Välkomna våren och inled jubi-
leumsåret i goda vänners lag och 
med härlig mat och skön musik! 
Inbjudan och anmälan kommer att 
anslås i stugan och på hemsidan. 

Klubbhuskommittén

Arbetsdagar
Det kommer att krävas en hel del 
arbete för att förbereda vår anlägg-
ning inför årets fi rande. I skrivande 
stund är två arbetsdagar planerade, 
den 10/4 och den 24/4. 

Båt- och förvaltningskommittéerna

Tylösegling 
Tylösegling, www.tylosegling.se, är 
ett nybildat forum för samverkan 
mellan ”klubbarna som syns från Ty-
lön” för att utveckla kappseglandet 
i regionen. Medverkande klubbar är 
Båstad, Halmstad, Grötvik, Skall-
kroken, Falkenberg och Lövstavi-
ken.

Tylösegling har för avsikt att arrang-
era Tylöcupen, en cup med syftet att 
inspirera fl er seglare att delta på res-
pektive klubbs seglingar. Tylöcupen 
2010 består av sex tävlingar (en från 
varje klubb). Nedanstående kapp-
seglingar ingår 2010;
29/5  Kölsvinet, 
 Båstad
12/6  Hallandsseglingen, 
 Falkenberg
3/7  Tylön Runt,
 Halmstad 
21/8  Spangenberg,
 Grötvik 
28/8  Krabbseglingen,
 Skallkroken
11/9 Marsten Runt, 
 Lövstaviken
Avslutning med prisutdelning och  
fest hålls i Lövstavikens klubbstuga i 
samband med Marsten Runt.


