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Verksamhetsberättelse för Hjo Segelsällskap

2013

Styrelsen för Hjo Segelsällskap får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret
2013.

Jubileumsfirandet 2013.
Under 2013 fyllde Hjo Segelsällskap 100 år och detta högtidlighölls vid flera tillfällen under
året.
På själva 100-årsdagen den 21 februari inbjöds till en jubileumsklubbafton där ett femtiotal
medlemmar slöt upp. Vi samlades i hörsalen på Hotell Bellevue där Rolf Birgerson visade
gamla bilder och berättade om sällskapets historia. Därefter fortsatte firandet i klubblokalen
med förtäring och skålande.
Årets Vättern Kors & Tvärs hade både del- och slutmål i Hjo 1-2 augusti. Ett stort partytält
hade satts upp på stora hamnbryggan och i samband med avslutningsfesten gavs tillfälle för
gästande klubbar att uppvakta. Vi mottog gåvor från ett flertal klubbar runt Vättern och från
Värmland Västergötlands Seglarförbund.
Den stora jubileumsbanketten ägde rum på Park 16 november med middag, dans och
underhållning. Det är tradition för HSS att vara i den lokalen vid stora högtider och där har
tidigare firats bl.a. 50, 70, 75 och 90 år. Ett 90-tal medlemmar och inbjudna gäster deltog.
Under kvällen delades också priser ut för årets seglingar. Kvällens höjdpunkt var
utnämningen av två nya hedersmedlemmar, de tidigare ordförandena Jan Settergren och Arne
Jörgensen, som hyllades för sina insatser för sällskapet.
För att fira och dokumentera de hundra åren har också en jubileumsbok tagits fram och tryckts
i 300 exemplar. Boken finns till försäljning via sällskapet eller Hjo Bokhandel till ett pris av
220 kr.
Under året uppmärksammades HSS i lokalpressen vid inte mindre än 6 olika tillfällen med
artiklar om vårt jubileumsfirande och andra aktiviteter. I samband med Vättern Kors & Tvärs
sändes också ett längre radioinslag i P4 då Rolf Birgerson intervjuades om seglingarna och
HSS:s 100-åriga historia av reportern Eva Ohlsson.
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1. Medlemmar
Medlemmar:

Hedersledamöter:
Sällskapet har fyra hedersledamöter vilka är Lennart Pettersson,
Tore Andersson, Arne Jörgensen och Jan Settergren.
Antalet barn som är medlemmar kan inte fastställas med säkerhet
på grund ofullständig medlemsredovisning.
Antal medlemmar:
Män
Kvinnor
Barn upp till 18

(208)
(107)
(64)
(37)

180
90
58
32

Åldersfördelning för sällskapets medlemmar:
Under 18 år
Över 18 år

( 33)
(171)

32
148

I sällskapets ägo:
3 st Säkerhets/följebåtar
1 st Plastsnipa
8 st Jollar
3 st Vättersnipor
4 st Segelbåtar (606:or)
Föreningen har varit anslutna till följande förbund:
Svenska Seglarförbundet
Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Vätterns Seglarförbund

2. Styrelsens sammansättning 2013
Ordförande:
Ledamöter:
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice kassör
Materialförvaltare

Rolf Birgerson
Kent Hellqvist
Lennart Johansson
Britt-Marie Bladh
Carina Landström
Kent Persson
Bjarne Andrén
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Suppleanter:

Tor Jansson
Anders Hagström

Adjungerad:

Joakim Zabel from juni 2013

3. Klubbens revisorer och valberedning
Revisorer

Krister Stenestam (sammankallande)
Per-Olof Westlin

Ersättare:

Gunnar Jakobsson

Valberedning:

Claes Grönbäck
Jens Falkman
Arne Jörgensen, Invald i december

4. Övriga klubbfunktionärer
Seglingssektion:

Tor Jansson, ordförande
Kennet Hemberg
Carina Landström
Rolf Birgerson

Jollesektion:

Andreas Fredén, sammankallande
Joakim Zabel
Anton Persson

Utbildningssektionen:

Andreas Fredén, sammankallande
Carina Landström
Tor Jansson

Eskaderledare:

Bjarne Andrén

Krankommitté:

Sven-Arne Sandberg
Tore Andersson
Rolf Bjurström

Klubbhusvärd:

Anna Jacobsson

Festkommitté:

Claes Grönbäck, sammankallande
Pia Gumaelius-Elf
Anna Jakobsson
Anne-Cathrine Fredén
Kerstin Enell, Klubbaftnar

Pressansvarig:

Rolf Birgerson
Britt-Marie Bladh
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Informationsblad:

Rolf Birgerson (Ansvarig utgivare)
Carina Landström ( Ansvarig distribution)

Hemsida:

Arne Jörgensen

Ombud:

Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Rolf Birgerson
Arne Jörgensen

Ombud

Vätterns Seglarförbund
Rolf Birgersson
Kent Persson
Claes Grönbäck

5. Sammanfattning av styrelsens arbete under 2013
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året och arrangerat 3 medlemsmöten
förutom årsmötet. Medlemsmötet den 21 februari sammanföll med klubbens 100-årsdag. Då
inleddes mötet med en historisk tillbakablick med bildvisning på hotell Bellevue. Därefter
fortsatte mötet i klubblokalen, där en skål för HSS utbringades innan det serverades
smörgåstårtor. 50 medlemmar deltog på Bellevue och 47 i klubblokalen.
Planering av klubbaftnar och andra klubbarrangemang är en viktig del av styrelsens arbete
liksom underhåll av båtar, material och fastigheter. Styrelsen har planer på inköp av
kommunikationsradio för att öka säkerheten i samband med träning och tävling. Styrelsen har
även haft kontakt med Västergötlands idrottsförbund för att under 2014 söka
anläggningsbidrag för energibesparande åtgärder. Klubben får även möjlighet att yttra sig i
frågor som berör hamnen och Vättern. Under året har HSS lämnat ett yttrande till
Länsstyrelsen med anledning av försvarsmaktens ansökan om utökade flygningar och
skjutdagar över Vättern.
På klubbaftonen den 21/3 fick vi återigen besök av Gunilla och Toivo, som berättade om sina
uppleverser från EMYR, en segling från Turkiet, Cypern, Libanon, Israel till Egypten med 57
segelbåtar från 14 olika nationer. På klubbaftonen i oktober visades bilder från årets seglingar
i HSS.
Festkommittén har haft extra mycket att göra detta år framför allt med att ordna den mycket
uppskattade Jubileumsfesten på Park, som ägde rum den 16 november för både vuxna seglare
som barn. HSS två nya hedersmedlemmar uppvaktades med blommor och diplom.
Prisutdelning var också ett uppskattat inslag. På festen deltog 87 personer. God mat och
trevlig stämning med musikunderhållning och dans, ett lyckat arrangemang. Boken om HSS
100 åriga historia började säljas denna dag.
Seglingsprogrammet 2013 har tack vare Kent Hellkvist fått en festlig utformning med ny
logga. I häftet som består av 100 sidor har ordförande Rolf Birgerson skrivit om klubbens 100
åriga historia.
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Styrelsen och de olika sektionerna inom HSS har under året arbetat för att öka
seglingsintresset hos barn, ungdomar genom att anordna seglarskola för jolleseglare. Denna
fleråriga satsning har resulterat i stort intresse bland de yngsta, vilket är mycket glädjande.
Strävan har också varit att få föräldrarna till barnen intresserade av att engagera sig som
funktionärer i HSS.
Under året har även ordnats en seglarskola för vuxna med 10 deltagare. Deltagaren har
deltagit i klubbens träningar på onsdagarna och dessutom deltagit i Guldkroken cup, som
genomfördes den 26-27 maj. Denna gång var det enbart seglingar för 606. För jollarnas del
flyttades tävlingen till augusti.
Den 6 juni genomfördes den sedvanliga sniptävlingen, ett uppskattat inslag av publiken under
6 juni firandet. 4 båtar deltog. I juli var det dags för HVKT som hade målgång i Hjo två av
kvällarna.
Till VVSF nominerade styrelsen Andreas Freden till Årets ledare. Andreas uppvaktades i
samband med VVSF´s årsmöte den 16 november.
Inbetalning av medlemsavgifter och avgiften för båtlyft inbetalas numera via bankgiro
eftersom banken inte längre hanterar kontanter för insättning. Att få ut denna information till
alla medlemmar har varit en angelägen fråga även under detta år.
Maillistan används i högre grad för att nå ut med information och inbjudningar. Klubbens
mailadress är hjosegling@gmail.com . Den nya hemsidan håller på att utvecklas. Adressen är
www.hjoss.se. Det är även möjligt att ansluta sig till klubbens öppna Facebook grupp.
HSS har haft en minskning av antalet medlemmar under några år, men styrelsen hoppas att de
satsningar som görs på utbildningsverksamhet ska vända denna utvecklingen på ett positivt
sätt.

6. Uppvaktningar och gåvor
Gåvor

Till Sjöräddningssällskapet

7. Redovisning från seglingssektionen 2013
Vi har under året genomfört en seglarskola för vuxna med 10 st elever och alla har mer eller
mindre deltagit i årets KM seglingar vilket vi har tyckt varit jättebra.
Även detta året så har vi fått tillökning i 606 flottan med ytterligare en privatägd båt.
Det är Magnus Hjalmarsson som har blivit färdig med sin båt ” LISA”
Vi var med på idrottens dag i år också men det var alldeles för dåligt väder för att någon
skulle vilja följa med på någon provsegling.
Vi kunde genomföra alla åtta KM seglingarna även detta året bara med 606 båtar.
På Guldkroken cup i år var vi bara klubbåtar som tävlade och nu har jollarna har valt att köra
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sin tävling på höstkanten.
Tävlingen om Hjo Renhållnings vandringspris genomfördes.
Septemberpricken var vi många som var med på, tyvärr så dog vinden ut så det fick bli
motorgång för att komma fram men väl framme så var vi på Vätterhästen och kunde avnjuta
en god måltid gemensamt.
Nu får vi blicka framåt mot ett spännande 2014 då det är bestämt att vi ska stå som värdar för
SM i 606 som är en av Sveriges största klasser.
// Tor Jansson ordf i seglingssektionen
Resultaten finns i bilagor.

8. Segling Vättersnipor 2013
Seglingar om Christer Lithanders Vandringspris ägde traditionsenligt rum på nationaldagen 6
juni. Fyra båtar kom till start i vackert väder med fina vindar och två seglingar kunde
genomföras. Sammanlagt segrade Rosita.
För första gången på flera år kunde även Björkenässeglingen genomföras. Två snipor med tre
seglare i varje seglade i friska vindar ut till Björkenäs hamn för sedvanlig korvgrillning vid
hamnföreningens stuga.

9. Klubbsamvaro, 2013
Klubbaftnar
Medlemsmötet den 21 februari sammanföll med klubbens 100-årsdag. Då inleddes mötet med
att Rolf Birgerson gjorde en historisk tillbakablick och visade bilder på hotell Bellevue.
Därefter fortsatte mötet i klubblokalen, där en skål för HSS utbringades innan det serverades
smörgåstårtor. 50 medlemmar deltog på Bellevue och 47 i klubblokalen.
Vi har haft tre klubbaftnar under året. På klubbaftonen den 21 mars hade vi än en gång Toivo
och Gunilla från Karlsborg hos oss, som visade bilder och berättade om EMYR- seglingen
med 57 deltagande båtar från 14 länder. Vi fick se bilder från Turkiet, Cypern, Libanon, Israel
och Egypten. Efteråt bjöds vi på våfflor bakade av Roy och Marianne Sahlström.
25 medlemmar deltog.
På klubbaftonen den 24 oktober visade Rolf Olsson bilder från årets seglingar och Rolf
Birgerson visade bilder från Scandinavian race week. 15 medlemmar deltog.
Arbetsdagar
Lördagen den 14 april var det arbetsdag med sjösättning av klubbens båtar och städning av
klubblokalen.
Lördagen den 28 september var det dags för upptagning av båtarna och förberedelse för höst
och vinter. God medlemsuppslutning vid båda tillfällena.
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Fester
Fest kommittén har även detta år inbjudit till tre festtillfällen. I januari inbjöds medlemmarna
till den årliga julfesten. Därefter hade vi vårfest på valborgsmässoafton. Den 16 november
hade vi den stora jubileumsfesten med utnämning av två nya hedersmedlemmar Arne
Jörgensen och Jan Settergren. Prisutdelning till våra duktiga seglare, både gammal som ung.
Dessutom bjöds på en god supé, musikunderhållning och dans. Under kvällen började även
försäljningen av jubileumsboken ”Hjo segelsällskap en seglats under 100 år 1913-2013”,
skriven och sammanställd av ordförande Rolf Birgerson. Till sin hjälp har han haft Arne
Jörgensen, Tor Andersson och Tom Davidsson.
Eskaderseglingar, 2013
Endaste en eskadersegling var inplanerad och den ägde rum den 17-18 augusti. Denna
genomfördes med tre båtar. Uno och Pia Elf, Lennart Pettersson, Sigvard och Britt-Marie
Bladh . Det var fin segling båda dagarna och varmt och fint väder. På lördagen var det
glassätning på caféet i Hästholmen, frågetävling och räk/kräftfest på bryggan på kvällen. En
trevlig och lyckad eskader, men fler deltagare hade varit roligt.

10. Utbildningar/kurser, 2013
Seglarskolan för vuxna 2013
Klubben har under tiden 3 april – 26 juni genomfört en seglarskola för vuxna med 10 elever.
De första tre gångerna var det lektioner om seglingens teori.
Därefter var det praktiska övningar på sjön under 10 veckor med onsdagar som
lektionskvällar och där i huvudsak klubbens egna 606-or har används som övningsbåtar.
Klubbmedlemmar har fungerat som kursledare och instruktörer.
Efter sommaruppehållet har ett flertal av årets elever varit med och seglat i klubbens 606-or
och i andra båtar.
Åren 2006-07 genomfördes en 2-årig seglarskola med 17 vuxna elever och 2008 gick 10
vuxna elever en seglarutbildning i klubbens regi.
Med årets 10 elever har 37 vuxna elever gått HSS seglarskola för vuxna under 2000-talet.
Även årets seglarskola har genomförts samarbete med SISU.
// Arne Jörgensen
Navigationskurs 2013
Under december startade en ny navigationsutbildning för Förarbevis i klubbens regi
tillsammans med SISU. 14 elever deltar och kursledare var Rolf Birgerson. Kursen fortsätter
under vintern och våren 2014.

11. Rapport från jollesektionen 2013
Träningar
Det märks att det vi gör på seglarskolan för våra ungdomar är helt rätt. 2013 kunde vi till en
början inte ta hand om alla elever som ville vara med vilket gjorde att vi fick ställa några på
kö. Efter semestern släppte vi på kön och tog in ytterligare elever vilket innebär att vi ökat
9
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från 10 elever 2012 till 16 elever 2013. Orsaken till att vi inte kunde ta emot elever var bl.a.
att vi inte ville växa snabbare än att vi kunde ta hand om eleverna på ett bra och säker sätt.
Då vi kört utbildningen några år är kunskapsspridning mellan eleverna stor. 2013 fick vi dela
in eleverna i tre olika grupper. Joakim Zabel har haft huvudansvaret för nybörjarna. Claus
Biller har för det mesta haft hand om fortsättningsgruppen och Anton Persson har tagit hand
om tävlingsgruppen. Andreas Fredén har haft ett övergripande ansvar för verksamheten och
hoppat in där det behövts. I övrigt så har de flesta andra föräldrar hjälpt till under träningar på
olika sätt vilket har gjort att vi svetsat samman ungdomsgänget och deras föräldrar ytterligare.
Vi ser att flera av ungdomarna inför 2014 år seglingssäsong kommer kunna ta steget in till
tävlingsgruppen och förhoppningen är att HJSS därför kommer göra ännu större avtryck i
placeringslistorna t.ex. Liros Cup
Material
Joakim såg över alla optimister i våras vad det gäller öskar, svampar, mastsäkringar m.m.
Tyvärr har mycket fått fötter under sommaren då de som lånar saker inte lämnar tillbaka
sakerna.
Liros Cup - Vänerpokalen
2013 var ett roligt år då 4 stycken deltagare från HSS med på Liros Cup. Eric Zabel och
Gustav Fredén gick upp till A-Optimist och Sofia Biller och Stina Fredén började segla Boptimist. Utöver detta deltog även Johan Enell och Eric Figueredo på Guldkroken Cup som är
en tävling som ingår i Liros Cup.
Team Vänerläger i Lidköping
I maj var Gustav och Eric på läger i Lidköping. Åter igen var det mycket tuffa seglingar då
den första dagen blåste mellan 13-16m/s och den andra dagen 10-13m/s. Jobbigt men lärorikt.
Gustavs segel sprack i akterliket ena dagen och rodret gick sönder på en båt och på en annan
gick masten av vilket ingen av oss varit med om förut. Det fanns att göra även för oss som
hjälpte till i följebåtarna.
Team Vänerläger i Karlsborg
I augusti var Gustav och Stina Fredén, Eric Zabel och Sofia Biller på Team Vänerläger i
Karlsborg. Mycket nyttigt och roligt som vanligt. Joakim Zabel, Claus Biller och Andreas och
Lisa Fredén hjälpte till på lägret. Seglarna hade en mycket duktig tränare som var van att
träna jolle seglare. E-jollarna blev tränade av Anders Karlsson som bland annat vunnit SM
och Lag VM. Att finnas med och lyssna på Anders var givande för oss alla på lägret.
Seglingar i Hjo
Även 2013 seglade vi Per-Einars Vandringspris, Hjo Renhållnings Vandringspris och ett
Klubbmästerskap. P-E Vandringspris genomfördes enligt tradition med segling genom
hamnen. Mellan seglingar gick vi till bryggan på vågbrytaren för lite fika. Det mojnade
underdagen vilket gjorde att vi kortade ner banorna för KM och Hjo Renhållnings. Det var
roligare att kunna genomföra alla tre seglingar än att ställa in eller flytta seglingarna till annan
dag då vi hade en bra uppslutning. Tack till alla härliga seglare, föräldrar, anhöriga och övriga
som kikade förbi för ännu en lyckad dag på HSS.
Prisutdelningsfest
Prisutdelningsfesten arrangerades i samband med HSS 100 års firande på park. Det var många
seglare som deltagit under året och flera av dem var med på festen. Prisbordet fylldes med
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många fina priser och alla som deltog på KM fick pris. Det delades även ut priser för P-E Vp.
och Hjo Renhållnings Vp. samt diplom och seglarmärken för det eleverna lärt sig i
seglarskolan.
Joakim Zabel, Claus Biller och Andreas Fredén
Skövde 131228.

12. Samarbete med omvärld, 2013
Vättern Seglarförbund
Årsmötet hölls i Svedån under värdskap av Svedåns båtklubb 2013-12-07. Sju klubbar var
representerade. HSS representerades av Rolf Birgerson, Claes Grönbäck och Kent Persson.
Den stora frågan under mötet var en summering och en eventuell fortsättning av Vättern Kors
& Tvärs. Alla deltagare var överens om att det vore synd att helt lägga ner seglingen efter den
succé den var 2013. Under de 7 genomförda åren har i snitt runt 60 båtar deltagit. Allt tyder
på att ett liknande arrangemang kommer att genomföras på Vänern i början av juli 2014. På
förslag av oss i HSS beslöt mötet därför att göra ett uppehåll för att komma igen 2015.
Ansvaret för VKT delas då mellan HSS och CSS samt ytterligare någon klubb. Avsikten är att
seglingen kommer att genomföras på ett lite lättsammare och enklare sätt med bara en
eskaderklass och utan medföljande funktionärsbåt.
Värmland-Västergötland Seglarförbund
Svenska Seglarförbundet har genom VVSF genomfört omröstning gällande en
sammanslagning med Båtunionen. Storklubbarna sa ja men småklubbarna röstade nej.
VVSF uppvaktade HSS 100år i augusti . VVSF utnämnde Andreas Fredén till Årets ledare i
samband med VVSF´s årsmöte den 16 november.
Tävlingar utanför Hjo
Hjobåtar som har medverkat i seglingar utanför Hjo.
Första seglingen för året var Forsviks vår i Karlsborg. 10 båtar som startade och av dom var 2
från Hjo
Resultat: 1.a Kent Persson Luffe 37
6.a Anton Persson 606
I juni månad är det Vätter Race Karlsborg och en regatta i Vadstena som gäller.
Ingen Hjo-båt med på dessa men Rolf Birgersson var med och gastade på den vinnande båten
i Vättern Race
I Juli är det HVKT som gäller.
10/8 Visingsö runt från Baskarp . 15 båtar deltar och Peter Stenbäck med sin Bavaria 35
Match tar en fin tredjeplats i hård konkurrens och besvärliga förhållanden.
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18/8 Är det dags för Tor Jansson stora helg. Grevskapsregattan i Gränna.
Tor med gastar Carina Landström och Anders lyckas hålla undan för många jagande båtar
med X102 i spetsen.
Resultat
1.a Tor Jansson H 35
3.a Kent Persson Luffe 37
Carina Landström , Cleas Grönbäck, Tor Jansson , Kent Persson seglade Swedish Raceing
Week i Kroatien sista veckan i september. 15 båtar deltog med många kända seglare. Bästa
resultat var en fjärde plats i ett av många race. Totalt blev det en nionde plats.
Första helgen i Oktober var det debut för Anton Persson / Andreas Freden på Rikscupen för
606 or i Lidköping.
16 båtar kom till start i den hårda vinden. Bästa resultat var en tionde plats.
Anton och Andreas planerar att vara ned på alla seglingar i Rikscupen 2014 som en del i
uppladdningen för SM på hemmaplan.
// Kent Persson

ALLMÄNNA MÅL År 2014

2014-01-08

HJO SEGELSÄLLSKAP.

Allmänt:

Hjo Segelsällskap har som syfte att i kamratlig anda värna om segelsportens
tjusning i Hjo bygden och där uppmuntra till gemensamma upplevelser på de
sjöar och hav som där står till förfogande.
Verksamheten regleras med hjälp av Segelsällskapets stadgar enligt senaste
godkända revidering vid årsmötet 19 januari 2012.
Segelsällskapet har ambitionen att föra seglingens konst, med allt vad detta
innebär, vidare till kommande generationer.

Jolle:

Segelsällskapet vill med sin jolle verksamhet föra över erfarna kunskaper i
seglingens konst till barn och ungdom för att ge dem möjlighet att lära och
utvecklas såväl i grupp som individuellt.
Här ingår sjösäkerhet och hänsynstagande på sjön och på land som en viktig del
i inlärandet som normalt sker i seglarskola, lägerverksamhet eller vid klubbens
träningskvällar.
Segelsällskapet vill också stimulera och uppmuntra medlemmar och föräldrar till
olika ledaruppgifter i ungdomsverksamheten.

Kölbåt:

Segelsällskapet vill med sin kölbåts verksamhet stimulera till seglingar i såväl
tävlings-som i cruising form.
Varje år planeras 2 eskaderseglingar över helger till olika mål i Vättern
och dess angränsande sjösystem.
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Snipa:

Segelsällskapet vill med sin snipverksamhet bidra till att tidigare generationers
seglingsformer förs vidare. Här ingår också ett uppehållande underhåll av
sällskapets egna snipor. Varje år genomförs opretentiösa segeltävlingar i Hjoviken med dessa gamla snipor men också vid vissa tillfällen i andra sjösystem
vilket möjliggöres med hjälp av båt trailer.
Sällskapet arrangerar en minnesegling på nationaldagen med Christer Lithanders
Minnespokal som vandringspris.

Tävlingar: Segelsällskapet har ambitionen att varje år arrangera seglingstävlingar för jollar
och kölbåtar, vilka även är öppna för andra sällskaps seglare.
Även under innevarande år kommer arrangemanget Guldkroken Cup för jollar
och för 606-båtar att genomföras.
Varje år genomförs också 6-8 seglingar för att slutligt i september kunna kora
en klubbmästare. Andra seglingar som brukar seglas är de så kallade Pokal-och
minnesseglingar som Hjo Renhållnings Vandringspris och Per Einars Minne.
Septemberpricken till Hästholmen med så kallade omvänt lysstart brukar vara
säsongens avslutande segling som vissa år samlar ett bra startfält.
Även under detta år finns ambitioner att ytterligare öka intresset för att segla
sällskapets 606-båtar vid våra ordinarie klubbseglingar samt om möjligt att även
konkurrera mot seglare på externa tävlingar.
Utbildningar:
Segelsällskapet vill uppmuntra medlemmar att deltaga i kurser och cirklar såväl
i SSF regi som Idrottförbundets regi för att stå bättre rustade i olika funktionärs-uppgifter i samband med sällskapets seglingar. Här anslås årligen medel i
budget för kostnader i samband med sådana utbildningar.
Sällskapet bedriver också seglarskola för barn med stora ideella insatser för att
ge fler chansen att kunna lära sig segla.
Segelsällskapet vill också samarbete med Idrottens Studieförbund, SISU,
för att bedriva studiecirklar i syfte att stimulera sällskapets medlemmar i
ämnen som berör sjöliv och föreningsverksamhet.
Här ingår under vissa år resor och besök på främmande platser för studie av
institutioner, varv och hamnar.
Informationer:
Informationsutbytet mellan medlemmar och olika funktioner i sällskapets
sker med hjälp av ”Segelprogrammet”, via e-post och tidnings annonser och vid
förekommande klubbaftnar.
Även sällskapets egen hemsida, www.hjoss.se är skapad för att sprida kännedom
om klubbens aktiviteter.
Samarbetspartners:
Segelsällskapet vill ekonomiskt stärka sällskapets ungdomsverksamhet och har
ett utvecklat samarbetet med Svenska Seglarförbundet, RF, SISU , kommunen
och Guldkroksskolan. Klubben erhöll under 2006 utmärkelsen ”Den ungdomsvänliga klubben”och delar den utmärkelsen med ca 100 andra klubbar i landet.
Vi ämnar fortsätta samarbetet med partners för att ytterligare förstärka klubben.
Sponsorer: Segelsällskapet vill upprätthålla långvariga relationer med sina sponsorer av
sällskapets årliga ”Seglingsprogram”.
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Astrid Efraimssons Fond tillför varje år viktiga ekonomiska medel till
sällskapets jolle ungdomar för specifika behov.
Hyresgäster: Segelsällskapet vill upprätthålla långvariga avtal med sina hyresgäster och
erbjuder sina medlemmar möjlighet att hyra klubblokal för deras fester och
tillställningar.
Egendom:

Segelsällskapet vill värna och underhålla tillgångar i fastigheter, båtar och
båtkran för den kommande generationens seglare.

Hamnen:

Segelsällskapet vill medverka och värna om en fortsatt god utveckling för Hjo
hamn i samarbetet med kommunen och övriga intressenter i hamngruppen.

Förbund:

Hjo Segelsällskap är medlem i Svenska Seglarförbundet och dess
distriktsförbund, Värmland-Västergötlands Seglarförbund samt Vättern
Seglarförbund.
Segelsällskapet påverkar där frågor och beslut, via valda ombud, som berör
segelsporten i vår region och i vår sjö.
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