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Christinehamns Segelsällskap

Styrelsen har ordet

I DEN HÄR UTGÅVAN

I rådande situation kommer upplägget för vårmöte och
bryggiläggning bli ändrat.

Styrelsen har ordet…….1

CSS följer därför folkhälsomyndighetens regler och
rekommendationer.

Ordförande har ordet...3

Bryggfogdar..................2
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Klubbhusintendent ..... 5







Vårmötet ställs in.
All information som normalt ges under mötet kan
du hitta i detta utskick.
Bryggiläggningen kommer att genomföras den 25/4
kl 09:00.
Du går direkt till din brygga, EJ till
klubbstugan.
Kaffe och kaka kommer finnas på klubbstugans
altan.



Du skall känna dig frisk för att deltaga i
bryggiläggningen.



Kan du INTE deltaga, RING din bryggfogde senast
den 24/4. (se sid 2 för telefonnummer)
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BRYGGFOGDAR

Lite hänsyn…

Brygga A
Fogde: Curt Merkell
curt.merkell@bigfoot.com
Vice: Berndt Dröschmeister

Tel 0586-725 722
mob. 073-446 15 86
mob. 073-14 05 701

Brygga B
Fogde: Göran Hägg
hagg_goran@hotmail.com
Vice: Per Ohlsson

mob. 076-877 25 05
mob. 070-374 70 81

Brygga C
Fogde: Sven-Åke Karlsson
karlsson.svenake@comhem.se
Vice: Arne Svensson

Tel: 0550-828 72
mob. 070-618 28 72
mob. 070-399 35 60

Brygga D
Fogde: Rikard Nyrén
rikard.nyren@telia.com
Vice: Per Tavander

mob. 076-116 67 24
mob. 070-610 79 50

Brygga E
Fogde: Per Åberg
per.aaberg@telia.com

mob: 070-516 92 62

Vice: Svante Persson

mob. 070-632 93 12

NYTT PÅ BRYGGORNA
Under våren har Ahås utfört reparationer på Dbryggan och bytt ut ca 30% av de kättingar som håller
våra flytbryggor på plats och annan kontroll av bryggorna.
Förrådet av underhållsmaterial och verktyg har kompletteras med t.ex. flottörer till Y-bommarna och verktygssatser för brygglagen.
Mvh Bryggchefen

2

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.

Ordförande har ordet
Gott nytt seglingsår!
Jahaja, vilken intressant start på året vi fått.
Definitivt något vi måste tänka till på eftersom vi nu måste ta itu med
något som vi egentligen aldrig tagit hänsyn till
tidigare.
På grund av detta Corona-virus kommer vi inte att ha vårmöte i klubbstugan, istället kommer vi enbart att lägga ut
Y-bommarna så bryggorna är redo för våra båtar i sommar.
I den situationen vi är nu måste vi använda sunt förnuft. Så ...... Med
texten från låten av gruppen The Police, Dont´t stand so close to me!!
(nys inte heller på mig!!) :-)
I år kom även den sorgliga bortgången av en långvarig klubbmedlem,
Lar-Åke Andersson “Larsen”, han kommer att bli väldigt saknad, det är
jag övertygad om.
Vi har även ett avsked av en annan sort i år, vi önskar Bon Voyage till
Jörgen och Marina Tallberg Persson, som planerat att i slutet av maj
segla jorden runt, vi önskar dem fair winds och blå himmel samt en säker återkomst.
Som ni ser har arbetet med klubbstugan och markarbetet gått jättebra,
och jag vill tacka alla medlemmar som har lagt ner sin tid till förmån för
alla oss andra. Bra jobbat, det är mycket uppskattat.

Medlemskap!
Alla båtägare kan bli medlemmar hos oss.
Välkommen till CSS

Likaså går arbetet och uppgraderingen av bryggorna bra och Jan Weman
styr allt i rätt riktning.
I USA har småbåtshamnar och det sociala båtlivet förbjudits att vara aktiva i vissa stater, så vi måste betrakta oss tursamma att vi fortfarande
kan komma ut på sjön.
Jag hoppas att ni alla får en fantastisk segelsäsong. Lägg upp bilder och
uppdatera oss om era seglingar på klubbens Facebook sida så att vi alla
kan ta del av era äventyr.
Fair winds till er alla.
Jon
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Fortsättning på
Ordförandes
ord ....now in
english!

Gott nytt seglingsår!!
Well, what an interesting start to the year.
Definitely food for thought, as we are now having to deal with something that we never really give any consideration to at all.
Because of this Corona virus, we will not be having a big spring meeting at the clubhouse. Instead it will just be a day putting the pontoon
“fingers” out, ready for our boats to have their summer home.
In this situation, we have to use common sense. So......in the words of
the song by the group The Police, Don´t stand so close to me!!
(Or sneeze on me!!) :-)
This year we also saw the sad departure of a long standing club member, Lar-Åke Andersson “Larsen”, he will be much missed, I´m sure.
On a departure of a different note, we wish Bon Voyage to Jörgen and
Marina Tallberg Persson, who set off at the end of May to possibly sail
around the word, we wish them fair winds and blue skies and a safe
return.
As you will see, work on the club hose and grounds is progressing well,
and I´d like to thank all the members who have given up their time for
the benefit of everyone else. Great job folk, it is much appreciated.
Like wise, the pontoon upgrade programme is progressing well and
Jan Weman is steering it all in the right direction.
In the USA, marinas and social boating, have been prohibited in some
states, so we have to consider ourselves lucky that we can still get out
on the water.
I hope you all have a great sailing season. Post pictures and updates to
the clubs facebook page so we can share your experiences.
Fair winds to you all.
Jon
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INFORMATION FRÅN KLUBBHUSINTENDENTEN

Under hösten och tidig vår har det varit verksamhet kring sanitetshuset.
För att kunna bygga en tillgänglighetsramp (trä-däck) vid gaveln fick dagvattenrören lov att sänkas och marken planas.
Runt hela betongplattan isolerades det mot tjäle. Även ytan som trä-däcket upptar är nu isolerad.
Inuti huset har bastun varmkörts lite då och då. Härligt!

Tidigt denna vår byggdes trä-däcket. Själva rampen för t ex rullstol återstår.
Träd och sly har röjts öster om sanitetshuset.
Schaktning, speciellt för att ta bort ogräs, och planering av tomt-ytan väster och söder om sanitetshuset har påbörjats. Avsikten är att skapa en trevlig miljö mellan husen med grusgång och
gräsmatta. Söder om sanitetshuset ordnas plats för fordon och eventuella andra farkoster.
Vi har installerat nya elcentraler med autmatsäkringar och jordfelsbrytare i klubbstugan.
Vi har även införskaffat ett mobiltelefon-baserat övervakningssystem för temperatur- och nätspänning, detta för att försäkra oss mot att vattenledningar etc fryser sönder vintertid.
Eftersom vi i CSS inte kan genomföra ett traditionellt vårmöte i år, utan ber om bemanning för
bryggiläggning per brygga, kommer jag som intendent att söka efter tjänstvilliga personer för en
arbetsdag på tomten vid annat datum.
Arbetet kommer att ske utomhus och kommer att bestå av skräp-plockning, bortforsling av
skräp, röjning av sly, främst västerut, samt planering av gårdsgrus.
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SEGLINGSNÄMNDEN INFORMERAR

Datum för årets seglingar:
Onsdagsseglingar
50, 27/5
3, 10, 17, 24/6
1, 8/7
5, 12, 19, 26/8
2, 9, 16/9
Samling vid klubbhuset 17:30-18:00
Fastingen Race
23/5
Picasso Cup:
16-17 /5
Vi kommer att få med ett starkt
Express-gäng!

Samlingsplats för seglingstävlingar och anmälningar!
www.sailarena.com

Seglingsnämnden:
Per Åberg
Tel: 070-516 92 62

Vänern Shorthand
13/6

Vänern Shorthand

Karlstads Segelsällskap i samarbete med CSS.
Start i Karlstad mål i Kristinehamn
Vålön runt
8/8
Tur-segling runt Vålön med jaktstart för de som kappsetglar
KM
12/9

Funktionärer efterlyses!
Kontakta Per Åberg
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Vänern Shorthand är
en distanskappsegling i
norra Vänern med start
i Karlstad och mål i
Kristinehamn. Seglingen är ca 50 nm och är
öppen för shorthanded
eller solo.

Christinehamns Segelsällskap
REGLER
för innehav av bryggplats vid CSS bryggor
Dispositionsrätt.
Innehavare disponerar av CSS anvisad bryggplats vid en av CSS bryggor. Innehavaren erlägger årsvis förskottsbetalning för bryggplatshyran.
Överlåtelse av bryggplats.
Överlåtelse eller andrahandsuthyrning av bryggplats är ej tillåten, utan får ske endast
genom CSS förmedling.
Utlåning av bryggplats.
Bryggplats får utlånas efter tillstånd av CSS hamnchef. Utlåningen får ske endast för
del av en säsong.
Byte av bryggplats.
Betingat av ändringar i båtbeståndet kan omdisponering av bryggornas platser kunna
ske. Byte av bryggplats avgöres i samråd mellan hamnchef och berörda bryggplatsinnehavare.
Vård av bryggplats.
Innehavare av bryggplats skall i samarbete med sitt brygglag väl vårda brygga och
bryggplats, liksom att medverka vid i- och upptagning av bryggor vår och höst. CSS
arbetsplikt gäller. Fjädrande förtöjning skall användas.
Uppsägning av dispositionsrätt.
Om innehavare av bryggplats bryter mot ovanstående regler, har CSS rätt att häva innehavarens dispositionsrätt.

KRISTINEHAMN 1993.10.04
Styrelsen, CSS
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TRIVSELSCHEMA OCH BÅTSAMVERKAN MED
NATTVAKT
Båtsamverkan 2020
I början av december fick alla ett mail med inloggningen till BAS / Båtunionens administrationsprogram. Där kan man se och ändra sina uppgifter som Christinehamns
Segelsällskap har. (Namn, Adress, Telefon och Mail mm)
Denna inloggning är också den du kommer behöver för att du ska kunna göra en egen bokning vid sommarsäsongens Nattvaktschema.
Samarbetet med CMBK fortsätter och vi har tänkt att det ska börja vecka 20.
Jag kommer att göra 2 st scheman och jag meddelar när det är klart för att börja boka.
Första går från 11 maj till 30 juni och det andra kommer att gå från 1 augusti till 30 september.
Schemat från 11 maj till siste juli kommer vara bokningsbart fram till 1 maj, sen låser jag det och kommer
fylla på med övriga medlemmar som inte bokat in sig. Schemat efter semestern kommer vara bokningsbart fram till siste juni och sen lägger jag schemat klart som ovan.
Om du av hälsoskäl inte gå nattvakt – Hör av Dig till Mig!
Önskar något särskilt datum, men du inte kan logga in och boka själv – Hör av Dig till Mig!
När schemat är lagt är det svårt att göra ändringar utan att det påverkar andra medlemmar.
Min mail är viveca@nordic-husbilar.se och mitt telefonnummer är
073-8283146
Viveca
CSS Båtsamverkan

Trivselschema 2020
Vecka 20 börjar även vårt trivselschema.
Fyra enkla uppgifter som hjälper till att hålla klubbstugan trivsam för oss alla.
(Gräsklippning, Städ, Sopor, Tillsyn.)
Trivselschemat utgår ifrån klubbens bryggor, detta för att det ska bli lättare att komma ihåg vilka personer eller vilka bryggor som varit utkallade. Detta år är det brygga C och D som har tillsyn och schemalagd
städning. Även det schemat kommer administreras i Båtunionens program Bas-K, men det kommer inte
vara bokningsbart – däremot kommer du få mail och påminnelse om vilken vecka som gäller.
Schema kommer mailas ut till alla berörda och det kommer också att sitta en kopia uppe i köket.
DESSUTOM har vi alla skyldighet att hålla rent och iordning när vi varit i klubbstugan. Det blir alltid
mycket trevligare om var och en kan städa efter sig själv.
Viveca
Trivselschemat
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ÖVRIG INFORMATION!
En hälsning från kassören!
Till dig som inte har betalt medlems och
båtplatsavgiften ännu är det dags att göra
detta snarast då förfallodatumet redan
har passerats!/Mvh kassören
Har man inte betalt har man inte rätten
till bryggplatsen!

Klubbstugan, duschen, bastun och toan

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

Alla ovan nämnda utrymmen är till för oss medlemmar,
nu när läget är som det är ber vi er att städa efter er.
Det finns handsprit och det finns städartiklar, vi måste
alla hjälpas åt att hålla stugan och sanitetsdelen städad
och ren för allas trevnads skull.
Mvh Klubbmästarna

INFO FRÅN FESTKOMMITEN!
Vår årliga vårfest som normalt hålls i samband med
seglingstävling kommer förhoppningsvis ske längre fram
under året.
Så fort folkhälsomyndigheter meddelar att smittrisken för
Covid-19 är över och vi kan återgå till normala förhållanden
kommer CSS arrangera en festen.
Mvh Festkommiten

För nyheter håll koll på hemsidan, facebook och din mail!
Du kan även se planerade aktiviteter under ”kommande händelser” på
hemsidan!
www.crss.nu
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KLUBBSTUGAN OCH DESS
FACILITETER
Klubbhuset är till för oss medlemmar.
Året runt - Vår, Sommar, Höst och Vinter.
Där skall vi som medlemmar kunna träffas för att förkovra oss i
sjökunskap, prata seglingsstrategi, utbyta erfarenheter, tips och
trix. Vi skall ha en plats för möten, en plats att umgås och ha roligt tillsammans med våra båt– och bryggrannar, våra medlemskamrater.
Nu när vi har vår nya fräscha sanitetsutbyggnad med vattentoa,
dusch och bastu gäller det att ALLA hjälps åt att hålla rent och
snyggt.
Det är allas skyldighet att städa efter sig!
Är det slut på toapapper fyller man på, det finns inne i stugan eller i städskåpet i duschen.
Precis som i alla andra föreningar finns det regler och sunt förnuft att följa för att saker och ting skall fungera.
DU som medlem (och din familj) har alltid full tillgång till alla
stugans faciliteter - HELA ÅRET, MEN till sommaravslutningar
med jobbet, studentfirande, bröllop , födelsedagsfirande, kräftskivor och liknande som INTE är i klubbens regi får man hitta en
annan lokal att vara i.
Här står INTE klubbhuset till förfogande.

SENASTE NYT!
Kolla på
Facebook
https://
www.facebook.
com/
groups/942229
745847994/

Övernattning i stugan, tältning, uppställning av husvagn/husbil
kan tillåtas då klubben arrangerar seglingar där utombysbåtar
deltar, dock skall klubbmästare tillfrågas så det inte krockar med
någon annan aktivitet samt att information kan gå ut till medlemmar och då framför allt till de som går nattvakt.
Sammanfattning:
Klubbstugan, köket, toa, dusch och bastu är för CSS
medlemmar.

Får INTE nyttjas för privata tillställningar eller sammankomster.
Meddela klubbmästaren om någon skall sova över i eller runt klubbstugan.
Klubbstugan går inte att hyra.
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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.

Sök efter vår
slutna FB
grupp:
CSS Christinehamns Segelsällskap

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

11

LÅNGÖN
Långön är CSS utehamn i natursköna norra Vänern.
En betongbrygga med gott om plats och bra djup runt om.
Vid nödläge/osäkert läge
ring alltid

112

Förebyggande utryckning 0200-29 00 90





Det går bra att angöra från norr eller öster. Se sjökort nedan. Vid
bryggans nock ca: 4 m ut finns en grön prick som ska passeras på
sydöst sidan.

Båttillbehörsbutik
Båtuthyrning
Sjömack

Båtbyggarevägen 3
681 95 Kristinehamn
Telefon: 076-275 88 64
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