
 

              Götas loggbok 2005
Har ni bild, story, hälsning ? Prova sms eller mms på tel: 0708-842249. Eller maila
webansvarig för uppdatering pågår ständigt.
Det kan vara från en båtmässa, när du stötte ihop med Pelle Pettersson i Watskibutiken
eller när Olle fastnade i mastkran. Använd kameramobilen, skriv tre rader och mms:a.

OBS! Helst material i medlemmarnas mer allmänna intresse. Fast allt slinker igenom.
Loggbok årg 1 

Måndagen 28 november

110 års vinterfest.

Det blir i spinnhuset den 10 december då vi har öppet hus från 15:00 och till sena natten Då
dukar vi upp ett julbord med traditionsriktiga rätter och godispåse till alla barn.

Ett pris på hela kalaset kan landa på cirka 125 kr för vuxna och halva priset för barn,
beroende på hur många som anmäler sig.  Här är verkligen ett unikt tillfälle att umgås med
alla båtgrannar

Även denna kväll kommer baren att vara öppen så länge det finns någon vaken. Här är tänkt
att men kan komma när man vill och stanna så länge det är roligt

Anmälan gör du till Lotta Wahlman senast 7 dec 880365, 0707871050

eller per mail till Lotta

 -------

Sommarfestligt är detta:

Petter Hartman i 329 Titti försöker testa en kinesgipp med en A22:a



Eskilstunabon Thomas Pagoldh satt i buskarna med en kamera och plåtade genom en tubkikare på en kilometers
avstånd.

----------

Här en hälsning från Peter som knäpper alla fina bilder från våra stora samlingstillfällen: 

Nu lagom till snö och rusk har jag fått ordning på lite bilder från säsongens sista dagar, nämligen upptagningen:

http://bilder.ondska.se/album48

-------

I lördags hade Göta funktionärsfest, vilket är precis vad det låter som. Ett gyllene tillfälle att
utbyta erfarenheter om och skaffa sig förståelse för alla, olika frågor som dyker  upp i en
båtklubb. Detta blir ju lite mer informellt och fungerar därför som bollplank och kreativt
forum.

Fredagen 10 november

Här en hälsning från Peter som detaljerat dokumenterar i fina bilder de delar av Götas
verksamhet som han deltar i. Kul!! Mer av den varan från fler av medlemmarna välkomnas
gärna.

Hej!
Nu har jag äntligen fått tummen ur och lagt upp lite fler Göta-relaterade bilder på nätet. Den
här gången från Jubileumfesten på Jungfruholmarna

http://bilder.ondska.se/jubileum

/Peter

Onsdagen 9 november

Glöm inte Jubileumsfesten den 10 december. Saknas i kalendariet!!!! 

Pågår mellan 15:00 - 24.00, julbord, öppet hus. Ytterligare uppgifter i Götakryssaren nr 2.

Anmälan till Lotta.

Med vänlig hälsning

Christer Johansson / Lotta Wahlman /  Magnus Forsman , Sekreterare

Söndagen 30 oktober



Sänder en bild från pubaftonen den 28 okt i
Spinnhuset.

 

Jonas Ekblad berättade om kosten att lägga till
och ifrån under olika väderförhållanden. Vi var
c:a 50 personer som åt paj och draqck öl och vin
och hade det trevligt. 

 

Hälsningar Britt-Marie

Onsdagen 26 oktober

Missa inte sällskapets pub-afton, nu på fredag den 28:e kl 18.00. Spinnhuset

Utöver pub-mat från Lotta kommer det också att bjudas på föredrag om hur man
ska hantera båten. Det är Göta-medlemmen Jonas Ekblad som berättar med
anledning av hans nyutkomna bok.

Hälsningar Mats

Tisdagen 25 oktober

Här en hälsning från Britt-Marie.

Nu har vi stängt på Jungfruholmarna. Vi har varit 20
personer som trotsat regnet och jobbat med att
plocka in våra möbler, sågat träd, röjt sly, stängt av

vatten och
plockat bort
våra

duschblandare för att de inte skall frysa under
vintern. Sänder några bilder på Sven Högelin som
sågat, Lars Nordlund som röjsågat, Vivi Andersson
som kastar sågade delar så att de kan lastas i kärror
som körs till bastun av Viktor Lundgren och Dieter
Bergau. Eldat ris har Hans-Olov Svenborn gjort och

dragit ris har Johan Bager, Ingmar Holmström, Björn Alden, Sten Ringborg med fru gjort.
Lunchen fixades som vanligt av Lotta. Ulf och Martin Öhnström gjorde

 

 

i ordning våra toaletter för vintern och Bengt o Janina såg till att elen stängdes av där den



skulle .

Varmt tack till er alla som jobbat.

Britt-Marie

Onsdagen den 14 september

Hej!
Dåligt med vind i lördags, men vackert väder och många båtar. Hela 19 st.
Korv- och paketköret seglas ju nu för tiden i två etapper, kan man säga. Starten är vid Långholmen. När
man passerar Fläsket tar man en mellantid och den som är först dit vinner konjaksflaskan.
Den som är först till Jungfruholmarna (snabbast hela sträckan från Långholmen) vinner Korv- och
paketköret.

Kolla resultatlistorna under länken tävlingar till vänster.

Måndagen 29 augusti

Korv- och Paketköret
Lördagen den 10 september
 
GSS första kappsegling gick från Liljeholmens flottbro till ön Fläsket i augusti 1895. Första priset var en
flaska konjak inhandlad på Wahlströms vinhandel på Hornsgatan. I år kör vi denna tävling med start från
vår hamn på Långholmen och rundar Fläsket.
 
Efter rundningen av Fläsket fortsätter vi och seglar den sedvanliga Korv- och Paketbanan med målgång
vid Jungfruholmarna.
 
För att göra detta så enkelt och familjevänligt som möjligt, får man starta när man vill inom ett angivet 
tidsintervall och man klockar både sin starttid och målgångstid själv. Vi seglar enligt LYS. Mer info på
skepparmötet.
 
Glöm inte att anmäla hur många som kommer att deltaga på middagen på Jungfruholmarna.
Startavgift är ett inslaget paket värt ca 50 kr.
 
Anmälan och vidare information, Bengt Sandberg på 0733 98 03 46 eller via GSS hemsida eller med
mail till bengt.sandberg@wmdata.com .
Info om mat och fest fås av Lotta Wahlman 880365.
 
Skepparmöte vid "telefonkåken", hamnen på Långholmen kl. 10.00 lördag 10 september.

Tisdagen den 16 augusti



OBS!! Sommarfest lördag 20:e augusti på Jungfruholmarna

15:00 Kaffe
17:00 Trerätters middag
Pris: 150:-

Anmälan inne senast 18: augusti, ring 08-56031391 eller 070-5784718

Torsdagen den 11 augusti

Kom och segla Kräftköret 27 augusti !!

Klasser: Entyp om minst 5 båtar och LYS.

Anmälan och upplysningar: Bengt Sandberg, bengt.sandberg@wmdata.com, 0733 98 03 46
eller GSS hemsida.

Plats: Jungfruholmarna. Avgift: 200 kr. Efteranmälan mot extra avgift + 50 kr.  
Sista anmälningsdag 22 augusti.

Samtliga klasser seglar kryss-länsbana, 2 seglingar, första start tidigast kl 1100.
Regattaexpeditionen öppen kl 0900-1000.

Kräftskiva (knytis) på kvällen.

Dricksvatten, toaletter, duschar, bastu, p-platser och åskådarplatser finns.
Övernattningsmöjligheter på Jungfruholmarna finns, kontakta Britt-Marie Lundin, 08-
884718. 
Möjligheter att lämna båten veckan före/efter tävlingen finns också.

Välkomna!

Segla vackert..
/Bengt Sandberg

Måndagen den 8 augusti

Här kommer några bilder från arbetet med de nya flaggstängerna.

 

 

 

 

 

Vi som jobbat är
förutom Ulf och jag, Lasse Söderberg och Bengt Svensson
som borrat och grävt.



 

 

 

 

 

Gunnar
Wennergren Kjell Emilsson och Magnus Gille som burit.

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar

Britt-Marie

Tisdagen den 14 juni

Hej!

Resultaten från Jungfruvalsen 2005 finner ni under länken tävlingar till vänster

mvh Bengt Sandberg

-------

Hej,

Jag var inkallad som fotograf till Jungfruvalsen och lyckades trots trist väder (i alla fall ur
fotohänseende) knäppa ett par kul bilder på seglingen som kan avnjutas av de som var med
och alla som inte kommit ut ännu. Bilderna finns att beskåda på:
http://bilder.ondska.se/jungfruvalsen

Det är både fullt möjligt och önskvärt att lämna kommentarer på bilderna direkt på webben.
/Peter

P.S Du kanske kan lägga till min mailadress peter@ondska.se i samband med länkandet

Onsdagen 8 juni

Varvschefen saknar två st länspumpar, återlämnas snarast!



(Läcker båten fortfarande, byt båt!)

Christer J

Det vatten som kommer nu, kommer uppifrån. I och för sig det jobbigaste läckaget men
borde inte vara mer än att man klarar sig utan stormläns. Red. anm.

Torsdagen den 19 maj

Hamnkommittén kallar:
Vill du göra din arbetsplikt? Lördag den 28/5 kl. 09.00 är det samling vid iläggningsrampen
och det är staketbygge på en av bryggorna som står på dagordningen. Ring och anmäl dig till
Henrik Nilsson på tfn. 070-5959080. Om jag inte svarar så glöm inte säga namn och
telefonnummer på svararen så ringer jag upp så fort jag kan. OBS! Begränsat antal platser.
Först till kvarn...

MVH
/Henrik Nilsson

Onsdagen den 18 maj

Stadgarna finns nu även på webben. Se den nytillkomna länken till vänster. Där kan ni ladda
ner stadgarna som pdf-dokument.

Fredagen den 13 maj

 

Sänder en hälsning från vitsipporna som blommar nu på
Jungfruholmarna.

Vänliga hälsningar, Britt-Marie

Även klubbhuset står kvar efter vinterns vedermödor.  

Tisdagen den 3 maj

Varvsstädning idag 3:e maj!!! Klockan 18:00



Fredagen den 29 april

Här har inkommit ett stort antal bilder från vår medlem Peter. Det handlar om bilder från
sjösättningshelgerna.

 

Klicka på länken och se dem alla!!

 

Söndagen 17 april

Välkommen till Seglarläger 17-19 Juni 2005

För alla juniorer  i GSS och MKS, samt andra intresserade juniorer sugna på segling. Du som
inte har seglat tidigare är också välkommen.

Lägret kommer att hållas på GSS klubbholmar Jungfruholmarna. Vi seglar Optimist och
Laser.

Ledare : Bosse Donath, Emilie Donath, Per Larsson, Peter Wahlström och förhoppningsvis
några till.

Avgift: 800 kr som inkluderar lån av båtar och mat. Bad och skoj ingår.

Anmälan gör ni till Bosse Donath 646 20 25, 073-964 1544 eller mail till
malarhojden@hotmail.com  före 17 maj.

Måndagen 11 april

Gratis sommarnöje med sjöutsikt! Och glasveranda med plats för många vänner.

Kan det vara något?

Om Du väljer att vara hamnvärd någon vecka på
Jungfruholmarna mellan Midsommar och fram till mitten
av augusti har Du möjlighet att bo i ”Gula stugan”. Där
finns det fyra bäddar, Tv och ett litet kök med utrustning.
Om vännerna vill sova över finns det ytterligare fyra
bäddar i Friggeboden.

Din uppgift blir att hjälpa våra gäster tillrätta, ta upp hamnavgifter och serva toaletter och
duschar.
Dessutom räknas veckan som fullgjord arbetsplikt för innevarande år.

Anmäl intresse och vecka till Britt-Marie Lundin b-m.lundin@telia.com

Torsdagen 24 mars

Sjösättningslistor. Ny utformning, bestående av torrsättningslistorna från i höstas numrerade
med sjösättningstillfällen 1- 8, finns uppsatta i klubblokalen.



Varvschefen

Fredagen 18 mars

GSS årsmöte beslutade igår att matrikeln: ”Flottan”  på webben innehållande namn på båtägande
medlemmar måste tas bort.

Ifall någon undrar vad som hänt? Och varför.

Onsdagen 9 mars

Det är dags att fräscha upp regelkunskaperna!

Den 29 mars blir det genomgång av de nya
kappseglingsreglerna, startprocedurer m.m.
Den som håller i trådarna är Folke Levin, som har mångårig
erfarenhet både som kappseglare och domare, i små och stora
sammanhang.

Tid: tisdagen den 29 mars klockan 1900
Plats: Klubblokalen, spinnhuset

mvh
Bengt Sandberg
Kappseglingskommittén

Torsdagen 24 februari

I januaristormen blåste ett träd ner över en av våra bryggor. För att uppmärksamma
Stadsdelsnämnden, som är ansvarig för bristerna i skötseln av träden längs kanalen, på
bristerna har styrelsen beslutat skicka in bifogad skrivelse.

Nu håller Klas Jonsäter på att förfärdiga ett rekordtjockt nummer av Götakryssaren - med alla
handlingar inför Årsmötet den 17 mars som kommer att publiceras i detta nummer. I sinom
tid kanske vi kommer göra pdf:er av materialet och lägga ut även detta här på webben - eller
vad tycker ni, medlemmar? Vi vill också göra en puff för själva Årsmötet, den 17 mars kl
19:00.

Hälsningar, Mats Lindbäck

Söndagen 13 februari

Den 11 februari samlades vi till pubafton i Spinnhuset. Vi var c:a 25 st. Lotta serverade tacos
med tillbehör och öl och vin. Sedan vi ätit underhöll Mattias oss med sånger av bl.a. Taube,
Bellman, Robban Broberg. De flesta slutade i allsång. 

Mattias spelar på sin nylonsträngade



gitarr många Svenska klassiker av
både äldre och modernare snitt. De
flesta med anknytning till båtar och
hav. 

Lotta svarar för mat och baren.

Och Lotta blandar drinkar som den mest
utpräglat specialiserade bartender man
kan tänka sig. Vår klippa i alla
sammanhang där trivsel och samvaro
skall ha en viktig del.

Efter några öl gick sången lättare,
som sig bör. En del seglarminnen
från den gångna säsongen kunde
också hinnas med att dryftas givetvis.

Mats och Carina deltar i sången eller om
det var vid just detta tillfälle som Lennart
berättade om en hissnande upplevelse
ifrån ytterskärgården. Ni vet, det där
grunda steniga stället i Röderskärgården
där Ellens grynna ligger.

Dieter berättar något roligt för Palle
och Anna-Stina.

Mats Lindbäck och Ander Liljeqvist
deltar i sången.

Text och foto: Britt-Marie Lundin.

Måndagen 31 januari



Tobbe trollkarl var på besök i vårt klubbhus i lördags. Lokalen var
uthyrd.

Och jag har fått löfte att lova Göta SS medlemmar rabatterade
biljetter till trollkarlarnas Galashow på årsmötet 5/3, kl. 22:00 i
Dieselverkstaden, Markusplatsen 17, Sickla C. 100:- för biljetter
som skulle kosta 450:- är priset. Maila Tom Hellström och beställ

genom ert bokningslösen "Göta SS". Lasse S var inne och fikade under dagen och såg en del
av verksamheten, fråga honom. Kolla utbudet här, länk

 Annars är sig som sig bör på klubblokalen, en tillgång man inte
riktigt förstår värdet av om man inte stått utan. Nu känns den
självklar men det har inte alltid varit på det viset. Det är inte länge
sedan heller. Gäller att vi tar hand om och vårdar vår klubbholme
på samma fina sätt som skett fram till idag.

Måndagen 10 januari efter stormen

Det klarade sig fint på plan under den värsta stormen sedan 1987. Nyår 1987 blåste mitt eget
skjul ner. Jag satt själv uppe på det och försökte knyta fast presenningarna. Det var som
rodeo kan jag berätta och slutligen blev jag också avkastad och gav därmed upp försöken.
Kul minne idag med då var det inte lika roligt.

Några bortblåsta presenningar och ett skjul där inga pressar hunnit upp, där det knäcktes ett
par tre reglar, 2 tum fyra. Annars inget. Mycket glädjande på min ära.

Fast kommunen var redan där och tog rätt på oredan. Parkförvaltningen fungerar, vilket
skulle bevisas.

Stilistiskt sett har en del av dessa träd varit en knäckfråga för styrelsen under de senaste åren.
Men inga tårar har fällts, det är nämligen inte tårpilar utan just, knäckpilar.

Förmodligen var det vindens mer nord till nordostliga riktning som blev klubbens lycka
denna gång. Nordvästen...vojne, vojne.

God fortsättning på det nya året. 

Hej och god fortsättning alla Götamedlemmar.

Skicka gärna in din E-postadress till gotasegelsallskap@telia.com för uppdatering i medlemsregistret.

Styrelsen och kommittéerna planerar för att kunna skicka info. och nyheter mm till så många
medlemmar som möjligt via E-post så småningom.

Tackar!   Magnus Forsman , sekreterare
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