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Styrelsen för Strängnäs Segel Sällskap får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
Sällskapets 93:e verksamhetsår. 
 
Sällskapet har under året bestått av 447 medlemmar, varav 27 under 20 år. 
Antalet båtar inom sällskapet var 256 fördelat på 123 segelbåtar, 129 motorbåtar samt 4 
motorseglare. 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av: 
 
Ordförande   Kent Ackholt 
Vice ordförande  Jonas Svensson 
Sekreterare   Jonas Larsson 
Kassör   Bengt Löfgren 
Ledamot   Mari Ekvall 
Chef Kölbåtsgruppen  Ludvig Axling 
Chef Motorbåtsgruppen  Fredrik Meijer 
Chef Jollegruppen  Christer Wandin 
Askholmschef  Robert Nilsson 
Slipchef   Peter Rundgren 
 
Övriga gruppchefer 
Informationsgruppen  Stefan Fagerberg 
Utprickningsgruppen  Per-Olov Kvick 
Festgruppen   Stefan Fagerberg 
Klubbhuset Båtudden  Staffan Kälvesten 
 
Revisorer: 
Ingrid Fyrebo  Håkan Larsson 
 
Följande möten har genomförts under verksamhetsåret: 
Styrelsemöten  9 stycken 
Allmänna möten  Års-, Vår- och Höstmöte 
 
Sällskapet har under verksamhetsåret varit anslutet till Svenska båtunionen via Mälarens 
Båtförbund, Svenska Seglarförbundet via Sörmlands Seglarförbund, Västra Mälarens 
Lagkapp samt Strängnäs Idrottsallians. 
 
Tio år i styrelsen varav sju som ordförande har satt sina spår i mig, förhoppningsvis har jag 
också satt mina spår i klubben. Jag har haft många förtroendeuppdrag inom både 
föreningslivet och politiken, dock är uppdraget i båtklubben det som gett mig mest. Varje 
gång jag kom hem från mötena i styrelsen har jag känt mig fylld av energi och tillförsikt inför 
klubbens framtid. Med det jobb som lagts ner under året med att revidera stadgar och skapa 
arbetsordningar för grupperna kommer arbetet i styrelse och grupper flyta ännu bättre än det 
gjort under mina år som ordförande. Med dessa rader lämnar jag nu över ordförandeklubban 
till Rolf Carlsson och önskar honom och styrelsen stort lycka till med det fortsatta arbetet.  
 
 
Revision och bokslut redovisas separat. 
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Styrelsen framför sitt tack till Sällskapets medlemmar för mycket goda insatser dels i 
avseende sportsliga framgångar dels för nedlagt engagemang och arbete som funktionärer i 
olika sammanhang samt för allt arbete som utförts för att hålla våra anläggningar igång både 
funktionellt och underhållsmässigt. 
 
Verksamhetsberättelsen är på styrelsens uppdrag avgiven av 
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KÖLBÅTSGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Kölbåtsgruppen har bestått av Ludvig Axling, Jan-Olof Hillström, Anton Axling, Kjell 
Waltersson, Bo Lord och Pete Bamforth  
 
Vi har fått överta jollegruppens följebåt eftersom vår egen blev stulen. Den passar våra behov. 
 
Angel Storm, vår 606, har haft Fredrik Rundgren med familj som värd. Båten seglas 
framförallt av en grupp jolleungdomar som medverkat i nästan samtliga säsongens seglingar. 
Den fritidsseglas också av andra medlemmar. Under vintersäsongen vilar båten i Gunnar 
Larssons skjul. 
 
Torsdagsträffar. Vi har haft två torsdagsträffar på Hotel Rogge under mars och april. 
 
Vi har genomfört 17st klubbkappseglingar med 20 båtar/besättningar som deltog en eller flera 
gånger. Totalt antal starter under säsongen var 129.  
 
På några av de större öppna kappseglingarna har ett antal av våra seglare deltagit: Lidingö 
Runt, Gotland Runt, Ornö Runt, Watski 2 Star Balticoch X-35 Cup. 
 
Under säsongen har 11 funktionärer arbetat för Kölbåtsgruppen och gjort sin arbetsplikt. 
 
Kölbåtsgruppen har köpt in några nya tetror. 
 
Kurser: Laurent Castaing har utbildat sig till ”Mätman Röd” samt gått på SSF’s 
domarseminarie för att hålla sin ”Domare Blå” uppdaterad. 
 
Segrare i gruppens arrangerade seglingar  
Vårcupen   Anton Axling 
Nationaldagsseglingen  Anton Axling 
Askholmsseglingen  Tommi Rotonen  
Höstcupen   Anton Axling 
Slutseglingen  Tommi Rotonen 
 
Årets Gast  
För år 2011 utnämndes Måns Gustafsson 
  
VP Till Sture Leonardsons Minne 
För 2011 har priset tilldelats Tommi Rotonen för flitigt deltagande i kombination med många 
framskjutna placeringar under årets kappseglingar. Priset kan bara erhållas vart femte år. 
 
Årets bäste seglare 
Till årets bäste seglare korades Anton Axling med platssiffra 3.    
 
  
Ludvig Axling 
Chef Kölbåtsgruppen 
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JOLLEGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Under året har jollegruppen genomfört och deltagit i ett flertal arrangemang. 
 
Vi hade 3 optimistjolle-seglare och 1 st e-jolle-seglare i Garda under påsken med goda 
resultat. 3 st optimister och 1 st e-jolle deltog i JSM 2011 
 
Vi har varit representerade på Sörmlandscuperna både i optimist - grön, blå, röd och e-jolle. 
Vi har anordnat 1 st Sörmlandscup. Riktigt kul att så många från optimist grön ville vara med 
i Strängnäs, dock lite tunt med E-jolleseglare. Som vanligt har vi i SSS fått massor av fina och 
berömmande ord för våra arrangemang. 
Vi har deltagit i reg-kval och riks-kval för optimister.  
2 st e-jolleseglare har varit på elitserie för e-jollar under hösten. 
Vi har nu 2 st e-jolle, 1 st laser, 5 st optimist blå-röd, ca 20 st optimist grön som är våra 
nybörjare. Detta bådar gott inför framtiden inom SSS. Dessutom har vi två seglare som nu är 
klara för VM-kval till våren. Grattis till Elias Rundgren och Måns Gustafsson 
 
En av de saker som verkligen har varit rolig under säsongen är vi har varit representerade på 
kölbåtarnas onsdagsseglingar. Det är när man räknar på seglingstillfällen helt otroligt vad 
dessa seglare har många distans i sina kroppar under tävlingsförhållanden. Månne 
kölbåtsseglarna bäva inför säsongen 2012. 
 
Årets gast blev Måns Gustafsson. ”Direkt från hemsidan”: Den vinnande motiveringen lyder: 
Måns är en ung gast som jag kan se en stor utveckling hos. Så fort han kommer ner till 
bryggan och ska göra iordning båten så pratar han av sig det oviktiga, sen när det väl gäller är 
det tävling och segling han är fokuserad på.  Han är smidig och snabb, och ser problemen och 
åtgärdar de snabbt så vi kan segla vidare problemfritt. Skotningen och trimmet måste vara 
perfekt annars går det ju inte och vinna. Han är glad och peppar alla i teamet så vi kan kämpa 
oss upp mot en bättre placering, så att vi alla blir glada och skrattar. Stort Grattis till Måns. 
 
Vi har inte utsett någon Leonardssons pris. Det känns som att alla är vinnare 2011. 
 
SSS har köpt in 1 st större rib till gruppen som gör att det ökar möjligheterna för vår duktiga 
ledare/tränare att komma nära och ge instruktioner till seglarna. Dessutom är vi nu mer 
miljövänliga med båtar som är lättare att driva och inte drar så mycket bränsle. 
 
Hela 16 barn deltog i årets sommarseglarskola. Det är vad jag vet första gången som vi har 
fått sätta en gräns på antalet som kunde vara med, Riktigt kul dagar på sjön. Detta under 
ledning av de äldre ungdomarna i jollegruppen, BRA GJORT GRABBAR 
 
Till slut vill jag själv tacka alla duktiga och engagerade ledare/tränare som har jobbat så hårt 
och till synes outslitligt med att ordna träningar och tävlingar, STORT TACK. 
Jag har gjort mitt under mer än 10 år i Jollegruppen och känner att jag med varm hand kan 
överlämna stafettpinnen till Mattias Cederholm och er andra som kommer att driva gruppen 
vidare. Gruppen har under min tid gått från att vara 3 seglare till nästan 30 glada seglare. 
Lycka till, jag vet att ni kommer att hålla SSS-fanan högt. 
 
Christer Wandin 
Chef Jollegruppen 
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SLIPGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Våren kom som brukligt är och med den mycken fejande och putsande på våra båtar.   
Islossningen var brutal mot många bryggor. Så även mot bryggan vid slipkranen. Kättingarna 
(ganska rostiga) till förankringarna slets av varvid bryggan flyttades in mot land och vreds 
sönder. De senaste 3 åren har en ponton varit läck och därmed delvis vattenfylld. Därför har 
bryggan hängt ned kraftigt i denna sektion. Detta tillsammans med att bryggan vreds sönder 
av isen gjorde att Sjögrävaren AB fick uppdraget att slipta bryggan, vända den för att 
inspektera pontonernas kondition och ge ett budgetpris för att åtgärda rostangreppen på 
pontonerna.   
 
Innan bryggan hämtades klarade vi av årets sjösättningar vilka avlöpte utan större 
intermezzon. Slipgruppen gör som vanligt ett mycket fint jobb för medlemmarna. Fler och fler 
föredrar dock att hålla privat sjösättning med hjälp av någon medlem i slipgruppen eller i egen 
regi. Vid dessa arbeten händer det ofta olyckor som hittills dessbättre endast har medfört 
materiella skador. Samtliga medlemmar i slipgruppen anser att denna utveckling är olycklig 
av flera skäl, inte minst ansvarsfrågan och säkerhetsfrågan. Någon regeländring kommer 
säkerligen till stånd.  
 
Bryggan hämtas av Sjögrävaren AB och sliptages. Efter att den vänts upp och ned besiktas de 
skador som många års rostangrepp har givit. C:a 2000 st. rostpunkter, stora som gamla 
femöringar, uppskattades. Flera av dem var det hål i men själva rosten hindrade 
vatteninträngning så när som på den ponton som läckte. Bryggan består av 8 sep. pontoner. 
Samtliga rostangrepp under vattenytan svetsades igen, bryggan blästrades, målades 3 ggr. 
med epoxi, infästningar reparerades, bultar byttes ut, m.m.  
Bryggan kom på plats på höstkanten och bryggdäcket ska delvis bytas ut av i glada 
medlemmars lag och vi förväntar oss att bryggan blir intakt i minst 25 år till.  
Detta var den stora händelsen detta år vad gäller slipen. 
 
Uppställningsplatsen för båtarna är alltjämt under utbyggnad. Fyllnadsmassor fylls på 
efterhand och än så länge har vi inte behövt köpa några massor. Tyvärr fortskrider projektet 
väl långsamt men dessbättre har vi inte något akut överhängande behov av ett större område 
annat än att platser för större båtar, 10 m. och längre, börjar tryta.  
 
Båtarna är nu återigen uppe på torra land och vi väntar och längtar efter nästa vår. 
 
Peter Rundgren 
Slipchef 
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MOTORBÅTSGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Under 2011 började den nya motorbåtsgruppen ta form. Vi vill försöka hitta nya sätt att få 
tillbaks intresset för våran verksamhet. 
 En evenemangskalender som utgår från motobåtsintressen har tagit form på våran hemsida.  
Vi vill även anordna en motorbåtseskader, men detta har vi sparat till 2012 och kommer att gå 
av stapeln 2 juni. 
Sjöräddningsdagen blev en programpunkt på det årliga Midsommarfirandet på Askholmen.  
Vad vi har hört så var det ett upskattat inslag som vi gärna gör om. 
Vi vill försöka använda våran hemsida mer än tidigare så har ni några synpunkter eller förslag 
så maila oss gärna där. 
 
Fredrik Meijer 
Chef Motorbåtsgruppen 
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ASKHOLMSGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Askholmen är Strängnäs Segel Sällskaps klubbholme. Den köptes av sällskapet 1930. 
Askholmen hålls i skick av Askholmsgruppen och sällskapets medlemmar. All upprustning 
och skötsel görs med våra egna medel.  
Säsongen 2011 var Askholmen återigen välbesökt. Detta av andra båtklubbar, eskadrar och 
inte minst, våra egna medlemmar. Höst- och vårstädning på Askholmen utförs som 
arbetsplikt. Midsommarfirande och kräftskiva arrangeras av sällskapets festkommitté, med 
alltid lika lyckat resultat. 
 
Under verksamhetsåret har följande personer varit valda till Askholmsgruppen: 

Hans Pettersson 
Thomas Järhammer 
Hans Johansson 
Stig Rosén 
Mattias Rönn 
Ove Magnusson 
Robert Nilsson 
 
Två av våra trotjänare, Hans Pettersson och Stig Rosén har efter ca 30 år i Askholmsgruppen 
valt att lämna sina platser. Vi tackar för allt arbete de har lagt ner på våran klubbholme. 
 
Nya medlemmar i gruppen blir: 
 
Lars Johansson 
Niklas Lundström 
Gunnar Öhlin 
 
Gruppen har således utökats med en person. Detta är välbehövligt för vår verksamhet. 
Vi önskar våra nya gruppmedlemmar välkomna. 
 
 
Under året har Askholmen haft följande verksamhet: 

Omfattande arbete med reparation och tillbyggnad av norra bryggan. Fyra 12 meters stolpar, 

och hela bryggdäcket fick bytas ut då stora skador uppstod efter islossning. 

Toaletten är drifttagen. 

Uppdelning av redskapsbod är klar. Städning av den gemensamma delen kommer att utföras 

under städdagarna. 

Nya livbojar med texten Askholmen, har satts upp i hamnen. 

 
Robert Nilsson 
Askholmschef 
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INFORMATIONSGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Informationsgruppen har under året planenligt producerat och sänt ut tidningen Bränningen. 
Sällskapets hemsida är ett annat ansvarsområde, där gruppen samarbetar med övriga grupper 
och publicerar nyheter och annan information. 
 
I Bränningen finns det alltid plats för ”en artikel till”. Kontakta informationsgruppen om du 
har ett bidrag, eller ett tips på vad vi kan skriva om. 
 
Vi har under verksamhetsåret också samarbetat med Översynsgruppen (ledamöter ur 
valberedningen) när det gäller översyn av klubbens stadgar och informationskanaler. 
 
Stefan Fagerberg 
Gruppchef 
 
 
 
FESTGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Festgruppen anordnar Midsommarfirande, Kräftskiva och Höstfest. Dessutom biträder vi i 
andra sammanhang med servering till sällskapets möten mm. 
 
Årets fester har varit välbesökta, och festgruppens uppfattning är att gästerna har varit nöjda 
och har trivts. 
 
Som vanligt har vi genomfört våra Askholmsfester i gott samarbete med Askholmsgruppen, 
och andra hjälpsamma medlemmar som ryckt in när det har behövts. 
 
Stefan Fagerberg 
Gruppchef 
 
 
UTPRICKNINGSGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Sedvanlig årlig inspektion på av Sällskapet gjord utmärkning för fritidsbåtleder har 
genomförts. 
 
Per-Olov Kvick 
Gruppchef  
 
 
EKONOMIREDOVISNING FÖR ÅR 2011 
 
Resultat- och Balansrapport för verksamhetsåret 2011 bifogas som egna dokument.  
 


