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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 (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 höst/vinter/vår      
2009 20/9         Upptagning
 26/9         Arbetsdag, samling kl 08.00
 26-27/9     Upptagning
 3-4/10      Upptagning
 10-11/10  Upptagning
 17-18/10  Upptagning
 24-25/10  Upptagning
 25/10       Höstmöte, kl 16.00 i klubbstugan
 31/10,1/11 Upptagning
 7/11         Arbetsdag, samling kl 08.00
 Nov           Kurs i första hjälpen
2010 Jan            Förevisning; Om bygget av ostindiefararen
 Feb            Förevisning; Om att färdas på kanal i Europa, ev funktionärsutb.
 Mars          Kurs; Förarbevis, ev funktionärsutb.
 April           Kurs; VHF
 Maj            Loppmarknad

Aktuell och detaljerad info hittar du 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 
070-664 94 50
035-21 01 45

Halmstads Segelsällskap anno 1910

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

 Höstmöte söndagen den 25/10 kl 16.00 i klubbstugan 
Sällskapets medllemmar hälsas härmed välkomna till ordinarie höstmöte.
                                                                                                    Styrelsen      

Snart fyller vi 100 år! 
Det är med glädje, spänning och respekt som vi konstaterar att vårt sällskap 
nästa år når den aktningsvärda åldern 100 år. För att uppmärksamma sällska-
pets historia och göra 2010 till ett minnesvärt år i sig pågår olika förberedelser 
för jubileumsåret. Nedan ser du några av de saker som planeras utöver 
ordinarie aktiviter.
Aktiviteter under 2010...
  -  Jublieumsregatta och fest
  -  Jollekappsegling
  -  Öppet hus och prova-på-segling
  -  Jubileumsskrift 

Alla kan hjäpa till!
Styrelsen ansvarar övergripande för organiseringen av jubileumsaktiviteterna 
men är beroende av alla medlemmars engagemang. Oavsett med vad och hur 
mycket du kan hjälpa till, alla bidrag och all medverkan är värdefull! 

Vill Du hjälpa till? Hör av dig till någon i styrelsen så förmedlar vi kontakten med de som 
redan är igång!
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Kappsegling
Om vi så här i slutet av året tillåter 
oss att slänga en blick i backspegeln 
ser vi en säsong med hög aktivitet 
och flera fina framgångar. Tisdags-
seglingarna har lockat många, snit-
tet har legat på runt 20 båtar, och av 
dessa har flera varit nya för säsong-
en, mycket kul! 
Riktar vi blicken utanför våra egna 
vatten står sannolikt Thomas Ols-
son och Jörgen Preüss för den störs-
ta bedriften. De två vann i böjan av 
augusti SM i C55 som seglades ut-
anför Torekov. Ett stort grattis till er 
båda!
      

Juniorsegling

Vi som verkar i HSS nu, måste arbe-
ta för att sällskapet ska vara livskraf-
tigt även i framtiden. Alltså måste vi 
satsa på att det kommer fram nya 
seglare. Juniorkommittèn ansvarar 
för seglarskolan, samt den mer avan-
cerade verksamheten med regelrätt 
träning och coachning för de som 
fortsätter. Vi håller idag en relativt 
hög nivå när det gäller instuktörena, 
som i de flesta fall är de aktiva junio-
rerna själva. När det gäller Optimist-
skolan har vi en lätt inriktning mot 
kappsegling. Vi försöker undvika att 
bedriva ”halvvindskola”. 
De aktiva juniorerna seglar året om 
och är flitiga kappseglare. Vi har un-
der säsongen nått en del framgångar, 
bl a andraplaceringar i Liros cup för 

Upptagning
Höstens upptagning påbörjas sön-
dagen den 20/9 och håller sedan på 
under helgerna fram till och med 
den 1/11. 
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

Optimist och E-jolle, 3:a på JNoM
E-jolle, 9:a på JSM Optimist, bästa 
svenska båt på Zoom8 VM och 3:a
på lag-SM mm. 
Vår prioritet för framtiden är att fler 
fortsätter efter seglarskolan och i 
höst kommer vi att försöka bedriva 
träning för de gröna seglarna. 
På tränarsidan har vi fått fin förstärk-
ning av Gustav Dahlborg, en mycket 
duktig seglare som varit framgångs-
rik i Optimist och Zoom8. 
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
genom Peter Carlsson

Tv. Emelie Carlsson, nya tränaren Gustav Dahlborg och Sofia Falkendal tog en tredjeplats på lag-SM i Zoom. Th. För 
de som gått Optimistskola under sommaren finns möjlighet till fortsatt träning under hösten. 

Förutom klubbens årligen återkom-
mande kappseglingar var HSS under 
helgen 11-13 september värd för en 
av 2.4mR-förbundets rankingseg-
lingar. Under mycket fina förhållan-
den genomförde 22 båtar sju seg-
lingar. Tre halmstadseglare var med, 
Janne Nilsson (4:a), Mats Millbourn 
(11:a) och Ulf  Bengtsson (17:e).

Seglingskommittén

Thomas Olsson och Jörgen Preüss som segrare efter 
2009-års SM i C55.


