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Ordföranden har ordet...
Det är nu höst och uteaktiviteterna drar sig, åtminstone för de fl esta av oss, 
mot sitt slut. Men, än värmer solen och vi kan glädjas åt HSS-dagen som blev 
en fi n avslutning på säsongen. Ändringen av Lappens Cup-banan känns så här 
i efterhand lyckad, inte minst då det var så många som 33 båtar anmälda och 7 
båtar som deltog i C55 DM. Ser man tillbaka på sommaren har vi haft många 
gästbåtar och fått mycket beröm för fi nt mottagande och god stämning, vilket 
känns glädjande. Tisdagsseglingarna har även i år haft en mycket god uppslut-
ning med ett snitt på ca 16 båtar. Summerar man har sommaren varit bra, inte 
minst vittnar den goda stämningen bland medlemmarna, som i allt större ut-
sträckning nyttjar anläggningen för gemensamma aktiviteter, om detta. 

Jan Berg
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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
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Kalendern - höst/vinter
4/10       Arbetsdag, 
    samling kl 08.00
4-5/10    Upptagning
11-12/10 Upptagning
18-19/10 Upptagning
25-26/10 Upptagning
26/10     Höstmöte, 
    HSS klubbstuga kl 16.00
1-2/11    Upptagning
8/11     Arbetsdag, 
    samling kl 08.00
6/12     Julbord
    Anmälan sker via teckningslista på anslagstavlan i klubbstugan, mer 
    information om när listan anslås kommer att fi nnas på hemsidan. 
    Antalet platser är begränsat till 100 så först till kvarn...
22/2 -09  Årsmöte, 
    HSS klubbstuga kl 16.00 

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
035-32 416, 070-616 05 14

035-10 28 33, 070-204 76 72
035-12 07 79, 070-996 81 53

035-523 28, 070-563 84 15
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Vår anläggning...
Omklädningsrummen
Efter många års användning är det 
under vintern dags för en välbehöv-
lig renovering och ombyggnad av 
klubbstugans omklädningsrum. Väl 
fungerande omklädningsrum är vik-
tigt inte minst för att kunna bedriva 
en bra ungdomsverksamhet men 
också för att kunna erbjuda kappseg-
lare, gästande båtar och medlemmar 
en god service. Arbetena innebär att 
två separata omklädningsrum med 
direktutgång mot jolleplan kommer 
att skapas och att tillgängligheten 
förbättras. Information om arbetet 
kommer  att finnas på hemsidan och 
på anslagstavlan i stugan. Har Du 
frågor eller vill veta mer, kontakta 
någon i styrelsen!

Båthuset
Båthuset har ett ansenligt antal år på 
nacken och för att byggnaden ska 
fungera bra även i framtiden krävs 
en hel del underhåll de närmaste 
åren. För att föreningen ska kunna 
flytta saker och utföra reparationer 
är det därför mycket viktigt att alla 
som idag har båtar, utrustning, skåp 
mm i huset nu under vintern rensar 
och tydligt märker sina saker med 
namn och telefonnummer.  

Styrelsen

Höstmöte den 26 oktober
Härmed kallas till höstmöte 
söndagen den 26/10 kl 16.00 
i HSS klubbstuga. 
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Kappsegling
Den goda trenden när det gäller 
kappseglingsdeltagandet verkar hålla 
i sig även om 2007-års nivåer inte har 
nåtts i år. För att få en större bredd 
och locka fler att delta krävs både 
nya sätt att genomföra seglingarna 
men också sådana positiva arrang-
emang som trimkursen med Olof  
Björland och den ”mentorssegling” 
som avslutade höstens tisdagsseg-
lingar. Fortsättning följer 2009...  
När det gäller svenska mästerskap 
kan vi stolt konstatera två fina resul-
tat av HSS-seglare, dels Janne Nils-
sons 1:a plats på Int SM för 2.4mR 
men också Thomas Olssons och 
Jörgen Preuss 2:a plats på SM för 
C55. Grattis till framgångarna!  

Juniorsegling

Den gångna säsongen har bjudit på 
mycket träning och kappsegling och 
en fin utveckling av seglarna. Vi har  
fått uppleva flera framgångar täv-
lingsmässigt där Hanna Larssons 3:
e plats i E-jolle på NoM sannolikt 
rankas högst. Grattis Hanna!
Sommarens seglarskola lockade nå-
got färre deltagare än tidigare år men 
glädjande nog har några fortsatt att 
träna under hösten. Aktiviteter under vintern/våren

Med blicken mot nästa säsong plane-
ras under vintern och våren ett antal 
aktiviteter som förhoppningsvis kan 
ge både ny kunskap och inspira-
tion! Bland annat hoppas vi kunna 
genomföra både en VHF-kurs och 
en utbildning i Första Hjälpen. Vi 
planerar också att bjuda in till ett 
tillfälle då Thomas Thoya Johansson 
ska dela med sig av erfarenheter och 
upplevelser i ett föredrag om lång-
seglingar. Håll utkik på hemsidan 
och anslagstavlan för mer info!

Fritidsbåtskommittén

Arbetsdagar
Under hösten kommer två arbets-
dagar att genomföras, den 4/10 och 
den 8/11. 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

Översyn av avgifter
Styrelsen har under året gjort en översyn av de avgifter som avser kajplatser, 
landplatser och platser i båthuset och utarbetat ett förslag som kommer att 
presenteras i sin helhet på höstmötet. Förslaget syftar till att få ett enklare och 
mer rättvist avgiftssystem och innebär en viss justering av nivåerna för såväl 
kaj- som uppläggningsplatser. Exempelvis kommer det att bli något dyrare att 
ha en plats i båthuset jämfört med utomhus. I förslaget ersätts också subliftav-
giften med en anläggningsavgift, en avgift som kommer att gälla alla som har 
en kajplats. Förändringen av avgifterna innebär att utdebiteringen blir ca 70.000 
kr mer än tidigare år, vilket innebär en snitthöjning på ca 4%. Med den ökade 
utdebiteringen finansierar vi också den höjda arrendeavgiften på 48.000 kr/år 
som gäller fr o m 2007. Förslaget kommer att anslås i god tid före höstmötet.

Styrelsen


