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Christinehamns Segelsällskap 

Hej alla 

Brrrrrrr, det har vait en lång och kall vinter, men nu är det dag att att se fram emot 

lite härlig segling och förhoppningsvis lite härligt väder också. 

När vi täcker av våra båtar och börjar polera, putsa och göra våra båtar redo för den 

kommande säsongen funderar jag på hur många av oss som tänker på miljön när vi 

köper rengöringsprodukter? 

EU parlamentet diskuterar fortfarande möjligeten att förbjuda oss fritidsseglare att 

tvätta och måla botten på våra båtar själv, detta på grund av att det inte finns metoder 

för att ta tillvara det förorenade avfallet. 

Skulle du vara beredd att betala ett företag att göra detta åt dig? Detta som vi tar 

förgivet att vi kan göra själva gratis. 

Vi kanske har vår frihet ute på sjö och hav men vi behöver inse att vi kanske inte 

kommer att ha samma frihet när våra båtar står på land. 

Att börja tänka på att använda mer miljövänliga produkter är en bra start. 

Så, när vi nu pratar om miljö så kommer klubben att sluta använda plastprodukter så 

mycket det går, vi kommer att byta ut plastmuggar och skedar mot återvinningsbara 

pappersprodukter, det är det lilla som gör det! 

J24:an har även den genomgått en återvinning! Den har nu en ny ägare som kommer 

att ge den lite  nytt liv. Vi önskar J24 många lyckliga stunder och seglingar och att den 

blir ordentligt omhändertagen. 

Ni kommer alla att märka förändringarna som sker runt klubbstugan. Den nya 

förrådsbyggnaden/ toaletten/ duschen/ bastun är fortfarande under uppbyggnad. 

Medlemmar som har tid och energi att hjälpa till med bygget är välkomna att anmäla 

sig till Ove Engström.  

Glöm inte bort att de medlemmar som hjälpt till är med i ett lotteri om att få lite lägre 

bryggavgift nästa år. Se Oves information längre fram. 

Som många av er säkert vet har en av Volvo Ocean Race båtar mist en 

bestättningsman över bord. 

Det är så enkelt att ta risker men resultatet kan bli dödligt, snälla tänk på er egen 

säkerhet när ni är på era båtar eller på klubbens bryggor. 

Kjell meddelar att han kommer att utöka säkerheten på våra bryggor. 

Som vanligt har seglingsnämnden en full kalender med seglingstävlingar för säsongen 

och vi uppmanar er medlemmar att anmäla er om ni tycker det låter kul. 

Sist men inte minst vill jag ta tillfället i akt att hälsa alla nya medlemmar välkomna 

till vår klubb och hoppas att ni kommer att vara aktiva medlemmar. 

Jag hoppas att vi alla får en fantastisk seglingssäsong, segla vitt och brett och även 

återvända hela och rena till vår tygga hamn igen.  

Mvh 

Jon Christian. 
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Fortsättning  på 

Ordförandes 

ord ....now in 

english! 

Hi everyone 

Brrrrrrr, it’s been a long, cold winter. It’s been a great skiing and skating season, 

but now it’s time to look forward to some good sailing, and hopefully good weath-

er to go with it. 

As we remove the covers from our boats and start cleaning them up, ready for the 

coming season, I’m wondering how many of us spare a thought for the environ-

ment in our choice of cleaning products?  

The EU parliament are still discussing the possibilities of banning the recreational 

sailor from washing and antifouling his own boat, as there is no method for col-

lecting contaminated waste.  

Would you be willing to pay a professional company to do these tasks that we take 

for granted and do ourselves?  

We may have freedom on the seas, but we need to be aware that we may not have 

any freedoms when our boats are on land.  

Thinking about using more environmentally friendly products is a good start. 

With this in mind, the club is going to stop using plastic products as much as pos-

sible. There will be a shift from plastic cups and spoons to recyclable paper prod-

ucts. Every little bit helps. 

The J24 has also been recycled! It now has a new owner, who will give it a new 

lease of life. We wish the boat many happy hours of sailing and being looked after. 

You will all be aware of the changes happening around the club house. The new 

storehouse / toilet / shower / sauna is evolving.  

Any members who have the time and energy to help out are encouraged to contact 

Ove Engström and get their names on the list.  

Don’t forget that members who help out have their names entered into a draw for 

a chance to get a nice discount on next years berthing costs. Ove will be discussing 

the building requirements later. 

As most of you know, the current Volvo Ocean Race has suffered a fatality, after a 

crew member on one of the boats, was lost overboard.   

It is so easy to take risks, but the outcome can be deadly. Please think of your own 

safety when on board your boats, or when you’re on the clubs pontoons.  

Kjell has news of safety equipment that will be fitted to each pontoon. 

As always, the racing committee have got a full calendar of racing for this season, 

and members are encouraged to join in if the mood strikes you. 

Lastly, I’d like to take this opportunity to welcome all the new members to the 

club, and hope that you will all be active members. 

Here is hoping that we all have a great sailing season, travelling far and wide, and 

returning safely again. 

Mvh 

Jon Christian. 

Nyhet medlemskap! 

Nu får alla bli medlemmar i 

stället för som tidigare, 

enbart säsongsmedlem med 

bryggplats. 

Denna förändring stärker 

klubben. Klubben kan 

fortsätta att vara en 

livskraftig förening och 

utvecklas samt värna om 

våra gemensamma 

intressen för båtar och sjön 

samt verka för ett aktivt 

miljöomsorg för nu och in i 

framtiden. Välkommen till 

CSS 



Alla bryggplatsinnehavare kallas härmed till arbetsmöte, medtag 

lämpliga verktyg. Observera att det som vanligt är arbetsplikt. Om ni 

inte kan komma hör av er till respektive bryggfogde. Du själv har 

ansvaret för att din närvaro blir införd på brygglistan. 

OBS! Vid frånvaro vid båda tillfällena debiteras en arbetsbot 

på 1000 kr. Du är själv ansvarig för att din närvaro blir 

registrerad. 

 

För er som av olika anledningar ej önskar eller kan arbeta med 

bryggiläggning så erbjuder vi diverse arbete uppe vid klubbhuset. Även 

ni som ej har bryggplats är välkomna.  

Glöm inte att även meddela din Bryggfogde att du är på plats. 

 

 

Vårmöte i Klubbhuset 

Lördagen 21/4 kl 9.00 

Lördagen 21/4 efter Vårmötet: 

 
Har du  ny Mejladress? 
 
Har du ändrat eller har du 

skaffat en mailadress, 

vänligen meddela vår 

sekreterare så vi kan skicka 

ut information via mail till 

dig. 

Om du har fått detta utskick 

i din brevlåda önskar vi att 

du vänligen mailar in din 

Email-adress till 

sekreteraren   

sekreterare@crss.nu 
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Bryggiläggning 

Favorit i repris!!! 

Efter 

bryggiläggningen 

bjuder klubben på 

grillad korv med 

bröd! 

Samtliga medlemmar kallas 
till ordinarie vårmöte. 

Efter vårmötet drar vi igång 
med bryggiläggningen!! 

Dagordning 

1 Mötets öppnande 

2 Kallelse 

3 Dagordning 

4 Val av ordförande för mötet 

5 Val av sekreterare för mötet 

6 Val av justeringsmän och 
tillika rösträknare för mötet 

8 Allmän information 

9 Mötets avslutande 



KLUBBSTUGA OCH NYTT FÖRRÅD 

Det finns bra krafter i klubben. De som är villiga att bidra till 
klubbens välmående, till fest och till vardags vilket  är en styrka 
vi skall vara stolta över och uppmuntra framåt. Se allt som vi har 
åstadkommit i klubben de senaste åren med målning av hus samt 
altan, renovering av bryggor och arbetet med nytt förråd! 
 
Vi inbjuder och uppmuntrar till frivilligt deltagande med bygget 
av förråd/sanitetsbyggnad och arbetet med uppsättning av fasad 
samt fasadmålning följande helger: 
 
Klockan 9-17 på lördag och söndag 5-6 maj, 19-20 maj, 26-27 
maj samt 2-3 juni. 
 
Anmäl gärna Ditt deltagande i god tid via mail till 
oves_mail@bahnhof.se eller telefon 073-4462062. 
 
Om du inte har möjlighet att närvara vid bryggläggningen så se 
till att anmäla dig till någon av ovanstående helger!! 
 
Hälsningar 
Klubbhusnämnden 

  

SENASTE 
NYTT!        
Kolla på      
http://www.crss.nu 
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I samarbete med  



BRYGGFOGDAR 

Brygga A  

Fogde: Curt Merkell  Tel 0586-725 722 

curt.merkell@bigfoot.com mob. 073-446 15 86 

Vice: Berndt Dröschmeister  mob. 073-14 05 701 

 

Brygga B  

Fogde: Göran Hägg  mob. 076-8772505 

hagg_goran@hotmail.com 

Vice: Per Ohlsson mob. 070-3747081 

 

Brygga C 

Fogde: Sven-Åke Karlsson  Tel: 0550-828 72 

karlsson.svenake@comhem.se mob. 070-6182872 

Vice: Arne Svensson mob. 070-3993560 

 

Brygga D 

Fogde: Chris Hall  Tel: 0550-16503 

chris.hall@rolls-royce.com mob. 070-8161370 

Vice: Per Tavander mob. 070-6107950 

 

Brygga E 

Fogde: Per Åberg Tel: 070-516 92 62 

per.aaberg@telia.com 

Vice: Svante Persson mob. 070-6329312 

Lite hänsyn… 

Segling i all ära, men även 

bryggsegling är trevligt, så 

även inför denna säsong 

vill vi påminna alla våra 

medlemmar om att visa 

hänsyn till sina grannar!  

Lägg fallen runt spridarna 

eller spänn ut med 

gummicord, så att de inte 

ligger och klingar, slår och 

sliter på masten.  

Gnisslande fjädrar 

smörjs upp med lite 5:56 

eller dylikt i samband med 

sjösättningen.  

På så sätt kan den 

övernattande båtgrannen 

fortsätta sova sött!  

Inga jollar på på 

bryggorna!!! 

De skall ligga bakom er 

båt eller på er båts däck. 
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I år skall nya landgångar till alla bryggor 
monteras.  
 
Brygga E kommer att tillgänglighetsanpassas för 
barnvagnar och rullstolar mm. 

 

Räddningsstationer kommer att monteras på 
varje bryggnock. 

NYTT PÅ BRYGGORNA 



  

SEGLINGSNÄMNDEN INFORMERAR 

 

Datum för årets seglingar: 

Onsdagsseglingar 

16, 23, 30/5 
13, 20, 27/6 
4/7 
8, 15, 22, 29/8 
5, 12/9 

Fastingen Race 
19/5 

Picasso Cup: 
6/6    Sveriges nationaldag 

Vänern Shorthand  NY!!!!!! 
16/6 

Vänern Kors och Tvärs 
3/8 

Vålön runt 
25/8 

KM 
15/9 

 

Seglingsnämnden: 

David Hägg  

Tel: 070-2200250 

 

 

NYHET!!!! 

Vänern Shorthand   

Vänern Shorthand är en 

distanskappsegling i 

norra Vänern med start 

i Kristinehamn och mål 

i Karlstad. Seglingen är 

ca 50 nm och är öppen 

för shorthanded eller 

solo.  Beräknad målgång 

ca 20:00 beroende på 

väder och vind. 

 

6 

Ny samlingsplats för 

seglingstävlingar! 

www.sailarena.com 



Välkommen till CSS klubbstuga den 25/4 kl 18:30 då vi får besök av Liros Ropes. 
 
Krister från Elvina Marin har bjudit hit Per från Liros Ropes som kommer att visa 

upp sina produkter samt visa oss lite splitsning. 

Vi är tacksamma om ni anmäler er till denna kväll till sekreterare@crss.nu 

 Välkomna 
  
http://www.lirosropes.se/ 
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BESÖK I STUGAN! 

HLR utbildning 
 
Välkommen att anmäla dig till HLR utbildning. 

Anmälan är bindande och du har två tillfällen att välja på. 

Måndag den 14/5 kl 19-21 eller 

Onsdag den16/5 kl 19-21 

Max antal personer  per tillfälle 

är 10 och minst 5. 

Skicka anmälan till 

serkreterare@crss.nu 

Ange namn, telfonnummer samt 

önskat datum. 

 

mailto:sekreterare@crss.nu
http://www.lirosropes.se/
mailto:serkreterare@crss.nu
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TRIVSELSCHEMA OCH VAKTSCHEMA 

Trivselschema för klubbstugan  kommer  starta V20 och det är 

brygga B och C som får äran detta året.  

 Vaktschema för båtsamverkan kommer även det att 

sammanställas  längre fram så håll koll! 

Även bojplatser kommer ingå i  scheman. 

Trivselschemat och vaktschemat finns tillgängligt på hemsidan: 

www.crss.nu (klicka på menyn ”CSS Info” och välj ”Klubbhuset” 

eller Båtsamverkan så hittar du schemat) 

Observera att det är du som är medlem som själv ansvarar för att 

byta med annan medlem om du inte har möjlighet din tilldelade 

Varför frångå ett vinnanade koncept!  

25/8  är det kräftskiva på Långön! 

 

Det kommer mer information om detta evenemang längre fram men boka  in 

detta datum redan nu!!! 

Håll koll på hemsidan, din mail och Facebook. 

Ohoj! Så skoj!!  

Ingela och Vivica 

KRÄFTSKIVA PÅ LÅNGÖN 



Bryggfest– 16 Juni   Anmäl er NU!!! 
Sista anmälningsdatum 1 Juni 

Anmäl dig och en kompis till en superkul kväll! 
Vi kommer att besöka varandras båtar, äta och dricka gott, träffa en massa nya/ gamla seglare och höra 
om sommarens äventyr på sjön!  

Ni kommer att få besök av två-fyra personer till eran båt på antingen förrätt, huvudrätt eller efterrätt 
inkl. dryck.  
Vilken rätt ni ska bjuda på får ni reda på i ett mail en vecka innan festen. 
 
Vi ses för en fördrink vid klubbhuset 17:00. 

Vid fördringen får ni reda på vilken båt ni ska till för förrätt och med vilka andra par. 
Vart ni ska gå för att inta övriga rätter får ni reda på fortlöpande under kvällen.  
Vilka gäster som kommer att besöka er får ni reda på när det går fotsteg på fördäcken! 
 
Anmäl er så fort som möjligt, senast 1 Juni till: chris.hall@tele2.se 

I anmälan ska framgå namn på dig och din båtkompis, byggplats där maten ska intas, mobilnummer, e-
post och om ni har några allergier (båtdjur, mat eller annat). 
 
Vi sammanstrålar igen på klubbhuset senaste 21:00 för efterfest, musik och dans! 

Hoppas att vi ses! 
Festkommittén 
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Lördag den 16 Juni 

Boka i denna dag redan nu!! 

CSS kommer att ha  öppet hus med trevligheter både för allmänhet och medlemmar. 

Ett mer detaljerat program kommer senare så håll ögon och öron öppna. 

Välkommen på 140-årskalas !! 
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Fixardag på Långön! 

Långökomitten kommer 

sammankall frivilliga att 

åka till Långön för att 

städa upp på stranden, 

se över bryggan och lite 

annat smått och gott. 

Låter det här som något 

som du skulle vilja göra 

så håll utkik efter 

kallelsen på mail och 

hemsida.  

Om du har ideer på 

enkla uppdaterinar för 

Långön och bryggan kan 

du maila det till Chris 

Hall. 

chris.hall@tele2.se 

mailto:chris.hall@tele2.se
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KONTAKTPERSONER 

Har du frågor eller funderingar gällande klubben, bryggorna, stugan, seglingar eller 

kanske något på hemsidan!  

Det är bara du hör av dig! 

SENASTE 
NYTT!        
Kolla på      
http://www.crss.nu Vi finns även på Facebook där vi har skapat en sluten grupp för 

klubbens medlemmar. Ett lite enklare sätt att kommunicera ut snabb 

information och för er medlemmar att hitta nya kompisar att segla 

med!  

All viktig information skickas naturligtvis per e-post/post. 

Följ oss gärna där. Gå in på länken och begär åtkomst till gruppen, så 

släpper vi in dig !  

https://www.facebook.com/groups/942229745847994/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/942229745847994/?fref=ts

