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Christinehamns Segelsällskap 

Inbjudan till vårmöte 17/4 kl.09:00 

I rådande situation kommer upplägget för vårmöte och 

bryggiläggning bli lite ändrat! 

 

CSS följer folkhälsomyndighetens regler och  

rekommendationer. 

 

  Vår förhoppning är att hålla ett kort vårmötet ute 

på altanen. 

All information hittas även i detta utskick. 

 Du skall känna dig frisk för att deltaga på mötet 

samt vid bryggiläggningen 

 Kan du INTE deltaga, RING din bryggfogde senast 

den 16/4. (se sid 2 för telefonnummer) 

 Bryggiläggningen kommer att genomföras efter det 

eventuella vårmötet. 

 Kaffe och kaka kommer att finnas på klubbstugans  

altan. Korv med bröd serveras efter bryggiläggning. 

 

HÅLL EN BÅTLÄNGDS AVSTÅND TILL VARANDRA! 
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BRYGGFOGDAR 

Bryggchef  

Jan Weman  Tel:070-628 03 50 

Vice Bryggchef/Ledamot 

Gunnar Styrud Tel: 073-521 00 52 

 

Brygga A  

Fogde: Berndt Dröschmeister  Tel: 073-140 57 01  

Vice: Christer Eriksson  Tel: 070-487 50 64 

Brygga B  

Fogde: Göran Svensson  Tel: 070-541 23 16 

Vice: Per Ohlsson Tel: 070-374 70 81 

Brygga C 

Fogde: Jonas Bäckström  Tel: 070-884 00 07  

Vice: Arne Svensson Tel: 070-399 35 60 

Brygga D 

Fogde: Rikard Nyrén Tel: 076-116 67 24 

rikard.nyren@telia.com   

Vice: Per Tavander Tel: 070-610 79 50 

 

Brygga E 

Fogde: Per Åberg Tel: 070-516 92 62 

per.aaberg@telia.com 

Vice: Svante Persson Tel: 070-632 93 12 

Lite hänsyn… 

Segling i all ära, men även 

bryggsegling är trevligt, så 

även inför denna säsong vill 

vi påminna alla våra med-

lemmar 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 övernat-

tande båtgrannen fortsätta 

sova sött!  

 

Inga jollar på på bryg-

gorna!!! 

De skall ligga bakom er båt 

eller på er båts däck. 
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NYTT PÅ BRYGGORNA 

På grund av corona-epedemin har vi inte kunnat bygga och byta ut A-

bryggans mellanbrygga, vilket nu får ske till nästa båtsäsong. 

Flottörer till A-, B– och C-bryggan är inköpta för utbyte av defekta 

och uttjänta. 

Det rör sig om ca 10st/brygga. 

Byte sker i samband med bryggiläggningen eller tidigare. Då kommer 

också rörsprintarna till Y-bommarna till samma bryggor att bytas till 

den typ som ersattes på D– och E-bryggan förra året 

Mvh Bryggchefen 
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Ordförande har ordet 

 

 

Hej alla 

Välkommen till 2021 års seglings säsong. 

Det går bra för klubben då nästan alla bryggplatser är fyllda, 

uppgraderingar och reparationer görs löpande både på klubbstugan och 

på bryggorna för att det skall blir bra för alla, det känns positive för 

klubben! 

Den här pandemin är fortfarande med oss och påverkar allt vi gör och 

hur vi skall göra det. 

Med de rekomendationer vi har just nu går det inte att segla till andra 

länder såsom (Danmark, Norge, Tysklan, Finland) så vi får hålla oss på 

våra svenska vatten. 

Jag tror att Vänern kommer att ha minst lika mycket båtaktivitet som 

förra året, kanske till och med mer om man skall tro på vad som står i 

båttidningarna. 

Försäljningen av båtar har stigit med över 50% , så troligen kommer de 

lugna vikarna vara lite mer besökta än vanligt. 

Vad du än gör den här säsongen så ha roligt men var försiktig. 

 

Fair winds till er alla.  

Jon  

Medlemskap! 

Alla båtägare kan bli med-

lemmar hos oss. 

Välkommen till CSS 
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Fortsättning  på 

Ordförandes 

ord ....now in 

english! 

 

 

Hello folks 

Welcome to the 2021 sailing season! 

The club is doing well, with almost every pontoon spot filled. Upgrades 

and repairs to the clubhouse and pontoons are ongoing, to make it nic-

er for everyone, and the club is definitely feeling positive! 

This pandemic is still with us and affects what we do and how we do it. 

With the regulations as they stand at the moment, sailing away to for-

eign lands (Denmark, Norway, Germany, Finland) is still not allowed, 

and we are confined to Swedish waters. 

I think Vänern is going to be as busy as last year, maybe even more so 

if the stories in the boating magazines are true. Boat sales were up by 

over 50% , so the possibility of all quiet anchorages being busier is 

quite possible. 

What ever you do this season, have fun, and be safe! 

 

Fair winds to you all. 

Jon 

 



REGLER 

för innehav av bryggplats vid CSS bryggor 

 
Dispositionsrätt. 

Innehavare disponerar av CSS anvisad bryggplats vid en av CSS bryggor.  Innehava-
ren 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 bryggchef.  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 bryggchef och berörda bryggplats-
innehavare. 
 

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 in-
nehavarens dispositionsrätt. 
 

 

   KRISTINEHAMN 1993.10.04 

Styrelsen, CSS 

Christinehamns Segelsällskap  
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SEGLINGSNÄMNDEN INFORMERAR 

Restriktioner gällande tävlingar  

Seglarförbundet informerar att det sedan den 1 mars ej är tillå-
tet att anordna tävlingar under elitnivå. 

I väntan på nya riktlinjer har nedan tävlingar ändå planerats! 

Skulle restriktionerna ändras är det dessa seglingar som klub-
ben arrangerar. 

Håll koll på hemsidan och er mail för mer information. 

 

Datum för årets seglingar: 

Onsdagsseglingar (anses som träning) 

Försäsong:    19/5 – 7/7   8 st. 
Eftersäsong:  4/8 – 15/9  7 st.  

Samling vid klubbhuset 17:30-18:00  

 

Picasso Cup 
22/5   

Fastingen Race 
5/6 

Vänern Shorthand   
19/6 

Karlstads Segelsällskap i samarbete med CSS. 
Start i Karlstad mål i Kristinehamn 
 
Vålön runt 
14/8 

En familjesegling för alla! 
Tur-segling runt Vålön med jaktstart för de som kappseglar. 

Klubbmästerksap 
11/9  

Picasso Cup Höst 

18/9   
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Samlingsplats för seglingstäv-

lingar och anmälningar! 

www.sailarena.com 
Funktionärer  

efterlyses! 

Kontakta Per Åberg  

 

Tel: 070-516 92 62 



INFORMATION FRÅN KLUBBHUSNÄMNDEN  
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Även klubbhusnämnden och dess verksamhet har blivit påverkade av det världskända viruset un-

der det gångna året. Slutligen är offertförfrågningar gällande takrenoveringen på klubbhuset ut-

sända. När renoveringen genomförs får vi räkna med att det finns byggnadsställningar runt hu-

set. 

På gården skedde en fortsatt röjning och bortforsling av skräp i höstas. 

Efter årsmötet byggdes det ett temporärt virkesförråd öster om sanitetshuset. Så efter att virket, 

som huserat under en presenning mellan husen, flyttades blev miljön där lite finare. 

Ideella insatser har även fällt, kapat och fraktat bort den enorma aspen vilken växte öster om sa-

nitetshuset. Allt utan missöden som t ex demolerade byggnader. Fantastiskt! 

Efter vår-mötet lördagen 17/4: 

För er som inte kan vara behjälpliga nere vid bryggorna finns arbete att utföra uppe vid klubbstu-

gan. 

Arbetet består av underhåll och målning av klubbstugans östra och norra fasad samt en del åter-

kommande ”trädgårdsarbete”. 

Arbetet kan genomföras någon av nedanstående dagar: 

Lördag 17/4, dvs vårmötes-dagen 

Söndag 25/4 

Söndag 2/5 

Anmäl i sådant fall detta till mig via telefon, sms eller mail, innan lördag 17/4, så att vi kan pla-

nera och vara rätt rustade för det arbete som ska genomföras. 

 

Med vänlig hälsning 

Anders Ivarson, Stugfogde 

070 60 512 90 

anders@cckab.net eller intendent@crss.nu 

mailto:anders@cckab.net
mailto:intendent@crss.nu


Trivselschema 2021 
 
Vecka 19 börjar vårt trivselschema och det sträcker sig fram till vecka 36. 
Fyra enkla uppgifter som hjälper till att hålla klubbstugan trivsam för oss alla. 
(Gräsklippning eller trimmer, Städ, Sopor, Tillsyn.) 
  
Trivselschemat utgår ifrån klubbens bryggor, så har du bytt bryggplats kanske du blir kallad 
två år i rad. Detta år är det brygga A och B som har tillsyn och schemalagd städning. 
Schemat kommer administreras i Båtunionens program Bas-K, men det kommer inte vara 
bokningsbart – du får påminnelse via mail och sms innan det är dags för din vecka. 
Vilken dag i den veckan väljer du själv. 
 
Schemat kommer också mailas ut till alla berörda och det kommer att sitta en kopia uppe i 
köket. 
 
DÄREMOT har vi alla skyldighet att hålla rent och iordning när vi varit i klubbstugan /
toaletten /duschen /bastun.  
Det blir alltid mycket trevligare om var och en kan städa efter sig själv. 
 
Viveca 

Trivselschemat CSS 

TRIVSELSCHEMA  

Klubbstugan, duschen, bastun och toan 
 
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 sani-
tetsdelen städad och ren för allas trevnads skull. 
 
Mvh Klubbmästarna 
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BÅTSAMVERKAN MED  
NATTVAKT 

Båtsamverkan 2021 
 
Samarbetet med CMBK fortsätter och vi har preliminärt tänkt att det ska börja vecka 19. 
 
Precis som förra året kommer det att finnas möjlighet att boka in sig på schemat själv fram till ett visst 
datum. 
Ni kommer få ett mail när schema är bokningsbart och hur länge. Efter det kommer jag fylla på med öv-
riga medlemmar som inte bokat in sig. 
 
Om du av hälsoskäl inte gå nattvakt – Hör av Dig till Mig! 
Jobbar du på annan ort på veckorna eller bara kan gå en viss veckodag - 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 
 
Vill påminna lite om det jag skrev i höstas: 
”Det har hörts röster om att ge böter till de som inte dyker upp, någon anser att bara de som vill gå 
nattvakt ska bli schemalagda, någon efterlyser en ersättningslista att ringa. 
De två första förslagen är upp till styrelsen att ta ställning till. (Ingen åtgärd anses behövas ännu) 
Detta med ersättningslista har vi som jobbar med CMBK’s och CSS Båtsamverkan haft upp till diskuss-
ion och visst vore det bra, men vi schemalägger tre personer per natt, så om en faller bort kan det fort-
farande funka på två. 
Skulle två falla bort är ingen tvingad att gå ensam om man inte tycker att det är okej. 
Vi vet också att det i många båtklubbar runt Vänern är obligatoriskt att gå. De bötfäller eller i vissa 
klubbar kan man t.om bli utesluten om man inte går nattvakt eller skaffar ersättare. 
För oss i CMBK’s och CSS Båtsamverkan har vi tyckt att ”Frivillighet – men jag inte kan 
strunta i det” – har varit viktigt, hellre än massa straff och hot. 
Alla måste ha respekt för att någon kanske inte kan gå nattvakt. 
Ingen vet väl egentligen vad man gör om tre veckor, en månad, två månader. Jag kan bli sjuk, en nära 
släkting kan bli sjuk och behöva min omsorg, jag kan bli ivägskickad på en arbetsresa mm. mm.  
Allt detta måste vi alla respektera. 
OM jag nu inte kan gå nattvakt måste också jag ta mitt ansvar att kontakta de andra som har samma 
natt för att ingen ska behöva stå och vänta på mig eftersom jag inte dyker upp. 
 
Det är detta vi i Båtsamverkan menar med – ”men jag inte kan strunta i det”. 
Helt enkelt sunt förnuft och respekt åt alla håll. 
 
Viveca 
CSS Båtsamverkan 
  

mailto:viveca@nordic-husbilar.se


EKONOMI 
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Även i år hade vi hoppats kunna ha många medlemsfester-

fester i samband med tävlingar!  

Men tyvärr så ser det inte så hoppfullt ut då vi fortfarande 

har stränga restriktioner gällande folksamlingar. 

Seglingarna är planerade och vi har en plan för samman-

komster och fester i samband med seglingsarna. 

Håll koll på hemsidan och mailen, får vi så kör vi!!  

Så fort folkhälsomyndigheter meddelar att smittrisken för 

Covid-19 är över och vi kan återgå till normala förhållanden 

och då kommer CSS arrangera en brakfest!!  

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  

 
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 

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! 

INFO FRÅN FESTKOMMITEN! 



NYA KLUBBKLÄDER 
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Klubben har tagit fram ett antal klubbkläder som finns att beställa  på 

hemsidan. 

Under CSS info går man in på Klubbkläder och klickar på länken. 

 

Det kommer att finnas några exemplar av kläderna att prova i klubbstugan 

under vårmötet. 

 

Mössan och kepsen finns att köpa på plats i klubbstugan, övriga kläder är 

beställningsvara. 



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 ro-
ligt tillsammans med våra båt– och bryggrannar, våra medlems-
kamrater.  
 
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 el-
ler i städskåpet i duschen. 
Precis som i alla andra föreningar finns det regler och sunt för-
nuft 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, kräft-
skivor och liknande som INTE är i klubbens regi får man hitta en 
annan lokal att vara i.  
Här står INTE klubbhuset till förfogande.  
 
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 med-
lemmar 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 sam-
mankomster. 
 
Meddela klubbmästaren om någon skall sova över i el-
ler 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! 

Gustavsviks Marina & Småbåtsvarv har bytt ägare 

 

Richard Eklund har nu tagit över Gustavsviks Marina & Småbåtsvarvs verk-

samhet från Bosse Eklund. 

Bosse kommer dock finnas kvar och ha hand om alla sjösättningarna, me-

dan Richard fixar allt annat som har med service, motorer, reparationer 

mm. mm. 

Service - Richard: 070-671 0333 

Sjösättning - Bosse: 070-453 5756  
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CSS I SOCIALA MEDIER! 

 Båttillbehörsbutik 

 Båtuthyrning 

 Sjömack 
 
Båtbyggarevägen 3 
681 95 Kristinehamn 
 

Telefon: 076-275 88 64 

Vid nödläge/osäkert läge 

ring alltid 112 

 

Förebyggande utryck-

ning 0200-29 00 90  

Slutna Facebook grupper 
 
Sök efter:  
 
CSS Christinehamns Segelsällskap 
(en grupp för alla medlemmar , här delar vi snabb information om 
vad som händer i klubben eller frågor som har med klubben och 
dess byggor och båtar att göra) 
 
 
 

CSS-Jag vill-Jag kan-Jag vågar! 
(en grupp för tjejer som vill ta över rodret eller ratten, kasta loss 
och lägga till.) 

CSS hemsida  
http://www.crss.nu  
 
(Här hittar du det mesta som gäller vår klubb) 

tel:+46112
tel:+46200290090

