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Medlemsavgifter 2015

Vuxen (27-64 år)  350:-
Junior  (upp till 26 år)  250:-

Familj (föräldrar och barn)  600:-
Senior (65+)  250:-

Vänligen betala in medlemsavgiften på
Klubbens Plusgiro 40989-6

Gärna personnummer på samtliga familjemedlemmar, se ordföreandespalten.
Utförlig infoirmationom betalning och registrering av nya medlemmar 

fi nns på hemsidan www.bkss.se

Bilder från sista chancen 2014
Foto: Pia Magnuson Torslanda Tidning



Ordföranden har ordet

Hej BKSS:are!

I skrivande stund håller jolleseglarna fortfarande på med kappseglingsträning. Och om träning brukar man 
säga att ”först ut och sist in” är något som ger resultat och det gör det för ungdomarna i BKSS, de deltar i många 
kappseglingar och placeras sig väl. 

Alla våra funktionärer har även i år sett till att BKSS kappseglingar genomförts på ett förträf�ligt sätt. Att det 
kommer många startande till racen är ett gott betyg och vi alla kappseglare ger Er alla funktionärer ett riktigt 
stort tack för årets kappseglingar!! BKSS två stora kölbåtskappseglingar fortsätter att locka många: Stora Oset 
hade 48 startande och Sista chansen 41. Dessa två kappseglingar ingår i Liros SRS Cup och West Side Cup och 
det är extra roligt att BKSS medlemmar kan tävla på hemmaplan i hyff sat stora fält.

Senhösten är en tid då engagerade seglare, funktionärer och styrelse fokuserar på att få till nästa års 
kappseglingssanktion. Den stora utmaningen i en idrottsförening är att få till ideella arbetsinsatser. Vi seglare 
har genom åren varit bortskämda med att ha funktionärer som ställer upp och ordnar kappseglingar, med allt 
från banläggning till goda smörgåsar i klubbstugan. En idé är att kraftsamla de ideella insatserna genom att 
arrangera en regattahelg med kappseglingar för både jollar och kölbåtar samtidigt. Planen är att genomföra 
Stora Oset och On the Wire under samma helg. Även funktionärsupplägget kring torsdagsseglingarna kommer 
att utvecklas. På annan plats i tidningen kan ni läsa om tankar och idéer som ventileras för att hitta nya former 
för torsdagskappseglingarna. 

Klubbdagen i oktober månad genomfördes för andra året i rad med cirka 50-talet medverkande som 
kappseglade radiostyrd båt, gick poängpromenad och åt grillad hamnburgare. Aktiviteten avslutades med 
att dela ut BKSS vandringspriser. Under året som gått har Seniorerna haft ett ambitiöst program med många 
intressanta utfärder. 
Den allra största elogen ska Ni ha som tar hand om klubbhuset, följebåtarna, bojmaterielen, ser till att 
ekonomin är stadig och genomför kappseglingar. Utan Er hade det inte blivit så mycket aktivitet i BKSS!

I media har vi senaste åren kunnat följa olika turer kring GREFAB. Från politisk nivå framförs planer om 
att försälja det kommunala hamnbolaget. Det främsta beroendet BKSS har av GREFAB är att jolleplatser 
och arrende för klubbhuset betalas. För bland annat dessa kostnader erhåller föreningen kommunalt 
anläggningsbidrag i och med att BKSS är en förening med aktiviteter för barn och ungdomar. Detta bidrag 
kommer alltjämt att kunna sökas även om en annan aktör än GREFAB kommer att driva hamnanläggningen. 
Detta förhållande har varit bevekelsegrunden för att styrelsen inte tagit ett aktivt initiativ till att motverka en 
försäljning av GREFAB.

Från Seglarförbundet kommer förnyade signaler om att alla idrottsföreningar för in sina medlemsregister 
i Riksidrottsförbundets webbaserade plattform, IdrottOnline. Bakgrunden är att Svenska seglarförbundets 
tilldelning av pengar från RF framöver kommer att baseras på hur många medlemmar klubbarna registrerat i 
IdrottOnline. Det är väsentligt att Svensk Segling gör detta så att inte dryga 3 miljoner kronor i bidrag förloras 
2015. Inom BKSS ska vi hantera detta på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Vi närmar oss årsskiftet och i mars är det årsmöte, så nu påbörjar valberedningen sitt arbete. Kontakta Sören 
Lundin, slu(at)cowi.se, eller Lars Bjerke, l.bjerke(at)swipnet.se, om du kan ställa upp och bidra. Nu är det dags 
att du som medlem tar initiativet och engagerar dig i BKSS så vi gemensamt kan utveckla verksamheten. 

Njut av vintersäsongen och så syns vi � ll våren med nya gemensamma kra� er!

Tore Reinhold

ordf BKSS



Hej Kappseglare
Planeringen för poängkappseglingar har nu påbörjats.
En förutsättning för att vi skall kunna arrangera bra kappeglingar till en billig kostnad är att vi alla hjälps åt.

BKSS styrelse har funderat över hur man skall kunna arrangera seglingar på smidigaste och bästa sätt. Hur 
man än vrider och vänder på detta, så går det inte att komma ifrån att det behövs ett antal funktionärer. Har 
du egna idéer på hur administrationen av seglingarna skulle kunna underlättas kontakta gärna mig eller
någon i styrelsen.

Så här långt i planeringae har vi säkerställt att det fi nns en ansvarig seglingsledare för respektive delsegling i 
kölbåtarnas poängkappsegling. I tillägg till dessa behöver vi bemanna följande funktioner.

1. Medhjälpare på tribunen, 2 till 3 personer.
2. Anmälnings- och resultatregistrering på kontoret, 1 person.
3. Medhjälpare i kafeterian, 1 till 2 personer.

Vid samtal med nuvarande funktionärer har det framkommit att det som de fl esta upplever som största 
hindret för att engagera sig i funktionärsarbetet är att man binder upp sig för torsdagar både på våren och 
hösten. Därföt kommer vi inför 2015 att införa ett rullande schema med ett större antal funktionärer.  Tanken 
är  att lägga upp det så att var och en bara är funktionär under totalt 3 till 4 torsdagar under hela året.

För att åstadkomma detta behöver vi därför en pool med funktionärer som  kan vara med och hjälpa till.
Om varje besättning av er som är mest aktiva utser en funktionär som igår i poolen så kommer vi att få ihop 
15 funktionärer, vilket är fullt tillräckligt. Därför ber jag dig som är med och seglar att utse din funktionärs-
representant och mejla namn, telefon nummer, båten som representeras, samt eventuella önskemål för din 
representant till mig så snart som möjligt.

I och med att det fi nns med en ansvarig seglingsledare för respektive segling så krävs inga speciella förkun-
skaper för att delta i detta funktionärsarbete.
Alla är välkomna, kvinna eller man, som skeppare eller novis. Det viktigaste är gott humör och en positiv 
inställning. Målsättningen är att vi alla skall trivas och tycka att det är trevligt att vara med. Detta är ju fak-
tiskt en fritidssysselsättning för oss alla, både seglare och funktionärer, något vi aldrig får glömma bort.

Så återigen majla mig namn och telefon nummer på den eller de som kan hjälpa till med torsdags-
seglingarna. Självklart är även du som inte seglar, men vill vara med och funktionera också välkommen. 
Årets funktionärer kommer att bli personligen kontaktade, men skicka gärna ändå mejl med din intresse-
anmälan så underlättas planeringen.
Min mejladress är: leif(at)kageback.se

Ha det bra,
Leif, tävlingsledare för kölbåtspoängkappseglingarna på torsdagar.

PS:  Vi tackar  Lars-Jörgen Andersson och Jörgen Boström som i många år varit pålitliga funktionärer på 
tribunen. Det är i första hand dessa två herrar som skall ersättas.

Som ansvarig för intendenturen lämnar jag härmid in min ansökan 
om att få trappa ned verksamheten. Styrelsen är informerad.

Med ålderns rätt tycker jag att det är rätt beslut.
GERHARD


