BKSS-tidningen
2015 Nr 1 BJÖRLANDA KILE SEGELSALLSKAP

Vi hälsar Bertil Rohlén(till vänster)välkommen som ordförande efter Tore Reinhold.
Bertil är en hängiven kappseglare. Trogen Torsdagsseglare.
Tore har varit ordförande sedan 2007. Vi tackar Tore för den här tiden och önskar
honom lycka till på tävlingsbanorna med sin 505 jolle som han seglar tillsammans med
Lasse Bjerke

Välkomna till Gökotta
den 14:e Maj klockan 0700
KLUBBHUSET
Påminner om klubbens arbetsdagar.
Se sidan 2

Vårens arbetsdagar
Torsdag 16:e April
Onsdag 22:e -:Torsdag 23:e -.Lördag 25:e -:Onsdag 29:e -:-

Kölbåt o Jolle
Seglarskolan
Kölbåt o Jolle
Kölbåt o Jolle
Seglarskolan

Kl 1700
Kl 1730
Kl 1700
Kl 0900
Kl 1700

Höstens arbetsdagar
Torsdag 24:e September
Onsdag 30:e
-:Torsdag 1:e Oktober
Lördag 3:e
-:-

Kölbåt o Jolle Kl 1700
Seglarskolan Kl 1730
Kölbåt o Jollar Kl 1730
Kölbåt o Jollar

Medlemsavgifter 2015
Vuxen (27-64 år) 350:Junior (Upp till 26 år) 250:Familj (föräldrar och barn) 600:Senior (65 +) 250:Inbetalningskort bifogas med samtliga tidningar.
Ni som redan har betalt medlemavgiften för 2015 kan förbise detta.

Vänligen betala in medlemsavgiften på
BKSS Plusgiro 40989-6
Gärna personnummer på samtliga familjemedlemmar.
Utförlig information om betalning och
registrering av nya medlemmar finns på
hemsidan www.bkss.se

2015 – ett spännande år för BKSS!
Det finns alla förutsättningar för att 2015 kommer att bli ett fullmatat seglingsår inom BKSS. I tidningen kan du läsa om alla
de aktiviteter som arrangeras under året. Juniorträningen är redan igång och onsdags och torsdags träningsgrupperna ligger i
startläge. Seniorkommittén har haft träffar hela vintern. Den milda vintern har också gjort att många säkert redan börjat lätta på
presenningarna till sina båtar. Utbildningsaktiviteter så som regeluppdatering och Sail-wave kurs är också redan genomförda – allt
för att vi ska vara väl förberedda. Arbetet med att förbereda klubbhus, följebåtar, jollar och banområde drar igång efter påsk. Kom
med och hjälp till så blir det enklare för alla – det bjuds på fika!

En stor utmaning i alla ideella idrottsföreningar är att få till funktionärer till tävlingsarrangemangen. Till i år har
Seglingskommittén och styrelsen tittat på frågan hur Torsdagskappseglingarna funktionärsmässigt kan samordnas. Läs mer om
detta i Leif Kågebäcks artikel i annan del av tidningen. Även inbjudningstävlingarna har effektiviserats genom att Stora Oset och
On The Wire samordnas till en gemensam regattahelg. Detta säkert bli stimulerande för både jolle- och kölbåtsseglare. Tillfarten
Tjörnrunt arrangeras inte på grund av ett vikande antal startande under flera år.

Andra spännande seglingshändelser i vårt närområde är Volvo Ocean Race målgång med massa seglingsaktiviteter den 21-27 juni
i Frihamnen. Inför Americas Cup, som kommer att seglas på Bermuda 2017, arrangeras ett antal deltävlingar under 2015. En av
dessa går av stapeln i Göteborg den 27-30 augusti och det blir extra spännande då ett svenskt team är med.

Seglarförbundet drar igång Allsvenskan inom segling, en seriekappsegling i Sverige, med tre delevenemang varav ett är den 28-30
augusti på Grötö. 18 stycken klubblag ska göra upp och kappseglingarna genomförs i tillhandahållna J70-båtar på korta banor nära
land. Det blir säkerligen ett tillfälle för oss seglingsintresserade att se spännande uppgörelser.

Sällskapets årsmöte är precis genomfört och vi har en ny styrelse, lycka till under 2015! Extra stimulerande är det att sällskapets
årsmöten är välbesökta. Årsmötet lyckades dock inte välja en komplett styrelse, en person saknas. Har Du intresse att
vidareutveckla BKSS verksamhet är detta en möjlighet. Det handlar också om att valberedningen ska ha tillräcklig bemanning
och för att få till det kan en lösning vara att avgående styrelsemedlem går vidare till ett uppdrag i valberedningen efterkommande
år.
Vid årsmötet fattades beslut om att styrelsen ska skapa förutsättningar för att verksamhet med radiostyrda segelbåtar etableras
inom BKSS – fantastiskt roligt att vår sport kan breddas och utvecklas på nya sätt.

I och med denna artikel tackar jag för mig som ordförande i BKSS efter 8 år. Det har varit en stimulerande tid med många roliga
och minnesvärda aktiviteter. Jag önskar Bertil Rohlén lycka till som ny ordförande.

Med detta vill jag också tacka dig som medlem, funktionär, kommittéledamot och styrelsemedlem för ett förträffligt 2014. Jag ser
fram emot att träffa er under 2015.

Tore Reinhold
fd. ordförande BKSS

Juniorerna
Träning vår och höst
BKSS arrangerar under vår- och höstsäsongen
seglingsträning på onsdagar och torsdagar. På
onsdagar tränar både nybörjar- fortsättnings- och
kappseglingsoptimister och på torsdagar tränar i
huvudsak tvåmansjollar + teror. Om seglare från
onsdagsgruppen önskar segla även på torsdagar,
kommer vi att planera in det utan extra kostnad,
men vi kan inte erbjuda nybörjarträning då.
Sommarseglarskola
Nu kan man anmäla sig till BKSS sommarseglarskola i Björlanda Kile. Den arrangeras för
både nybörjare och fortsättare. Vi seglar optimist, RS Tera & RS Feva. Alla nybörjare seglar
optimist.
Seglarveckorna är 5-dagars kurser, måndag till
fredag kl 9-15, med undantag för midsommarveckan, v 25, som är måndag till torsdag. Lunch
serveras och ingår i priset. De som inte har egen
jolle hyr båt av klubben.
Läs mer och anmäl på bkss.se/juniorer.

Måndagsseglingar
Måndagsseglingarna är öppna för alla jolleseglare (en- och tvåmansbåt) i klubben, både nybörjare och erfarna kappseglare, unga som gamla.
Vi hjälper de som är ovana, så kom och prova
hur det är att tävla!
Poäng räknas i respektive klass, men vi tävlar
även alla mot alla med hjälp av så kallade PNnummer, som är en sorts handikappsystem för
jollekappsegling. På så sätt gör det ingenting om
man är ensam i sin båtklass.
Ingen föranmälan krävs. Riggad och klar till ca
17.45 då vi har genomgång på land. Första start
på vattnet 18:30.
Poängseglingarna på måndagar är gratis för
alla juniorer!

Vandringspriser 2014
Optimist C
Optimist B
Optimist A
E-jolle
Tera
nmansjolle
Tvåmansjolle

Erik Bengtsson
Johan Bengtsson
............................
Sebastian Juhlin
Jonas Åhlander
Johan Bengtsson
Isa Olsson/
Hanna Mårtensson
Grefabs Vandr.pr.
Johan Bengtsson
Jollefighten
Rasmus Lindström (RÖSS)
Hygrometern
Erik Bengtsson
Barometern
Johan Lindstedt
Tommy Johanssons Minne
Claes Edström
Jonny Janums Minne Per Algotson
Timglaset (Oset Race) Hans Caspersson (SS Slören)
Klubbmästare
Niklas Bengtsson

Jollefighten och SM i RS500
Jollefighten kombinerades 2014 med SM i
RS500 och gick av stapeln 30-31 augusti.
Här följer en tävlingsledares upplevelser.
Tidig lördag morgon. En sista check att allt är
med: Seglarställ, stövlar, seglarklocka, handbok
för seglare, regelbok, extra strumpor, underställ..
Och flytväst så klart. Slänger upp den fullpackade väskan på ryggen och tar cykeln ner till
klubbstugan. Det är idag allt skall klaffa.
Tankarna snurrar
Tankarna snurrar. Väderprognosen är bra, stadig
måttlig vind från ost till ost-syd-ost, lite molnigt
och inget regn. Bra vindförhållanden för jolleseglare och innebär också relativt platt vatten
vilket underlättar för bojar och båtar som inte
skall slita sig.
Jo båtarna, komradios, säkerhetsutrustning,
flaggor, tavlan i klubbstugan, anmälningslappar,
lirosdekaler, säkerhetsplan, priser och uppblåsta
bojar är fixat redan igår. Seglingsledare och
domare har filat på seglingsföreskrifterna hela
veckan , maten till kaféet är inhandlad, de har
kämpats med utökade omklädningsrum och alla
funktionärer är inbokade och bekräftade. Hoppas
bara ingen är sjuk eller har glömt.
Fortsätter med checklistan i huvudet. Nu när vi
har jagat in runt 30 funktionärer gäller det att vi
får in många seglare. 16 RS 500 båtar är anmälda men de flesta andra båtarna är inte föranmälda. Har förvanat mina killar, som skall segla,
att jag kommer ha fullt upp med allt som skall
fixas och personer som skall ”dirigeras”.
Kommer ner på hamnplanen. Det är fortfarande
lugnt, någon enstaka seglare fixar med någon båt
och några funktionärer har börjat rodda med bojarna.
Äntligen bulle
Behöver arrangera om lite bland funktionärerna,
någon passar bättre på en annan position, någon
är sjuk men andra ställer upp på kort varsel. Vi
får till en väldigt bra funktionärsgenomgång. Det
här känns bra!

Nu är det fullt rassel i och utanför klubbstugan,
det packas av båtar, det riggas, det pratas, tas
på våtdräkter, fylls i anmälningar, och vindarna
diskuteras. En sista check så at alla har komradios och så att linjebåtar och säkerhetsbåtar
vet vad de skall göra. Det verkar vara många
seglare, kul. Jag kramar killarna och önskar dem
lycka till sen tar jag fikapåsen och går till min
båt som skall vara startbåt. Bara båten startar
som den skall. Det gör hon och vi puttrar ut till
strax söder om ostindiebådarna.
Vi snurrar runt en stund för att hitta en lämplig startlinje, fri från sydpricken men som ändå
tillåter en tillräckligt lång bana. Samarbetet
mellan startbåt och linjebåt fungerar perfekt så
helt plötsligt är banan på plats. Startproceduren
kommer igång, nästan i tid, och nu har alla klasser kommit iväg. Gött vi fixade det! Det blir en
slags tävling för funktionärerna att allt klaffar.
Nu är det dags att slappna av, och dags för en
kaffe och bulle. Det känner jag mig värd.
Vill tillbaka
Det blev en bra seglingshelg. Tillräckligt många
RS500 kom i mål för att de skulle få fortsatt
SM-status, vi hade 26 A- och B-optimister, plus
16 andra startande båtar. Liros cupmedlemmarna
var nöjda och vi fick kommentarer om att i Björlanda vill de segla igen. Plumpen i protokollet
var att vi räknade fel på hamburgebröden så
frysen blev lite full.
Extra tack till Anders Thorell, seglingsledare,
som tillsammans med John i linjebåten fick till
kanonbanor, Lars Bjerke som jagade domare
och röd tävlingsledare hela sommaren, fixade
priser och större omklädningsrum i sista minuten, Gerhard som såg till att båtar och komradios
var i gott skick, Niklas som såg till att vi inte
krockade tidsmässigt med andra tävlingar och
marknadsförde jollefighten i andra klubbar och
Eva som slet i köket.
Nina Fredriksson

Några bilder från seglarskolan 2014

Avgående styrelsemedlemmar
Från vänster Gerhard Olsson, Tore Reinhold och Bengt Hellqvist
Vice Ordförande Sören Lundin fick vara med på ett hörn

Seglardagen 2015
tävlingslicens eller inte?
Ni har kanske hört lite om SSF:s funderingar
på tävlingslicens. Nedan följer lite information vad jag hört och varit med om.
Vid Seglarforum på båtmässan i Göteborg den
2/2 presenterade SSF ett förslag på tävlingslicens för alla som seglar SM. Förslaget var vid
denna tidpunkt inte färdigarbetat.
Eftersom Riksidrottsförbundet ändrat kraven på
redovisning av medlemmar och dess aktiviteter,
så kommer SSF att tappa ca 3 miljoner kronor i
bidrag. Detta tapp beror inte enbart på att medlemmar inte registrerat sig i Idrottonline. Det
beror också på att bidragssystemet lagts om med
mer fokus på bland anat kursverksamhet (om jag
förstått det rätt).
Några dagar senare skickades ett förslag ut på
remiss till distrikten. Detta skulle sedan röstas
om på Seglardagen 21-22 mars i Göteborg. Förslaget löd kortfattat:
• Ekonomin skall komma i balans genom följande åtgärder
• Åtstramad budget
• SSF skall jobba för att fler klubbar registrerar
sina medlemmar i Idrottonline
• Man säger också att de medlemmar som
”utnyttjar” SSF:s tjänster skall betala mer, m.a.o.
de aktiva seglarna. Därmed tillkom förslaget om
”tävlingslicensen”
• SSF vill samtidigt få direktkontakt med
seglarna och på detta sätt också kunna erbjuda
rabatter och information
• Licenskostnaden skulle hamna på: rorsman
500 kr, gast 250 kr/person och junior 200 kr
• Licensen skulle administreras av klassförbunden.
En mycket aktiv tid följde nu med mailväxling
mellan klassförbunden. Blur tog också upp detta
ämne. Många förbund använde hårda ord i sina
uttalande om förslaget.

Svenska 505 förbundet skickade ut en skrivelse
till många klassförbund, distrikt och även till
SSF. Förslaget löd:
Rösta nej till SSFs förslag till licens, men säg ja
till en ny avgiftsstruktur. Rösta för att en kommitté tillsätts bestående av representanter från
SSFs styrelse, kansli, klassförbund och distrikt.
Kommittén skall ta framme ett förslag till en
extra seglardag i höst, där röstning om nya
förslaget görs.
Svenska 505 förbundet hade också ett förslag
på hur en eventuell licens skall se ut.
Alla tävlingar som i sin sanktionsansökan är
”röda eller svarta” skall kräva licens. ”Röd ”
tävling är nationell tävling. ”Svart” tävling är
internationell tävling. På detta vis är alla aktiva med och betalar, som kommit en bit i sin
karriär och som älskar kappsegling. De som
bara deltar i tävlingar likt vårt Oset Race, Sista
Chansen eller Jollefighten, slipper denna licens,
men antalet som deltar i röda och svarta tävlingar är betydligt fler än de som seglar SM. På
detta sätt kommer licensavgiften att bli betydligt lägre.
När man väl är registrerad i Idrottonline så kan
var och en gå in på SSFs hemsida, knacka in
personnummer. Göra sin betalning via bank
eller med kort, därefter kunna skriva ut licensbrevet. Licensen visas upp likt mätbrevet vid
registrering på tävlingsdagen.
Nu på Seglardagen 21-22 mars meddelade SSF:s
styrelse att de tar tillbaks sitt förslag och föreslog mötet att följa Sv 505 förbundets förslag
om tillsättande av kommitté som jobbar fram
ett förslag till en extra seglardag i höst. Mötet
röstade ca 60 röster för och 24 mot.
Hur en eventuell licens kommer att se ut återstår att se. Vi hörs till hösten.

Hälsningar
Lasse Bjerke

BKSS program våren 2015
APRIL
Torsdag
16
Arbetskväll
Onsdag
22
Seglarskola arbetskväll
Torsdag
23
Arbetskväll
Lördag
25
Arbetsdag
Måndag
27
Poängsegling jollar
Onsdag
29
Arbetskväll/teori seglarskola nybörjare/träning
för tävlingsgrupp
MAJ
Måndag
4
Poängsegling jollar
Onsdag
6
Seglarskola
Torsdag
7
Seglarskola
Torsdag
7
Poängsegling kölbåtar
Lördag
9
On the Wire (jollar med trapets)
Söndag
10
On the Wire (jollar med trapets)
Söndag
10
Stora Oset Race
Måndag
11
Poängsegling jollar
Tisdag
12
Kappseglingskurs för nybörjare
Onsdag
13
Seglarskola
Torsdag
14
Seglarskola
Torsdag
14
Gökotta
Måndag
18
Poängsegling jollar
Onsdag
20
Seglarskola
Torsdag
21
Seglarskola
Torsdag
21
Poängsegling kölbåtar
Måndag
25
Poängsegling jollar
Onsdag
27
Seglarskola
Torsdag
28
Seglarskola
Torsdag
28
Poängsegling kölbåtar
JUNI
Måndag
1
Poängsegling jollar
Onsdag
3
Seglarskola
Torsdag
4
Seglarskola
Torsdag
4
Poängsegling kölbåtar
Måndag
8
Poängsegling jollar
Onsdag
10
Seglarskola
Torsdag
11
Seglarskola
Torsdag
11
Poängsegling kölbåtar
Lördag
13
Dubbelt så bra (Shorthanded kölbåtar)
Mån-torsdag 15Seglarskola v25
18
Mån-fredag 22Seglarskola v26
26
Mån-fredag 29Seglarskola v27
JULI
Mån-fredag -3
Seglarskola v27

1

2

1

3

4

2
5

3
6

4
7

5

Klubbhuset
Klubbhuset
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset

17.00
17.30
17.00
09.00
18.30
17.30

Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start

18.30
17.30
17.30
18.30
Inbjudan
Inbjudan
Inbjudan
18.30
19.00
17.30
17.30
07.00
18.30
17.30
17.30
18.30
18.30
17.30
17.30
18.30

Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset

18.30
17.30
17.30
18.30
18.30
17.30
17.30
18.30
Inbjudan
09.00

Klubbhuset

09.00

Klubbhuset

09.00

Klubbhuset

09.00

BKSS program hösten 2015
AUGUSTI
Mån-fredag 3-7
Seglarskola v32
Mån-fredag 10Seglarskola v33
Torsdag
13
Poängsegling kölbåtar
Fredag
14
Lilla Tjörn Runt
Måndag
17
Poängsegling jollar
Onsdag
19
Seglarskola
Torsdag
20
Seglarskola
Torsdag
20
Poängsegling kölbåtar
Måndag
24
Poängsegling jollar
Onsdag
26
Seglarskola
Torsdag
27
Seglarskola
Torsdag
27
Poängsegling kölbåtar
Lördag
29
Jollefighten
Måndag
31
Poängsegling jollar
SEPTEMB
Onsdag
2
Seglarskola
Torsdag
3
Seglarskola
Torsdag
3
Poängsegling kölbåtar
Lördag
5
Kräftskiva
Måndag
7
Poängsegling jollar
Onsdag
9
Seglarskola
Torsdag
10
Seglarskola
Torsdag
10
Poängsegling kölbåtar
Måndag
14
Poängsegling jollar
Onsdag
16
Seglarskola
Torsdag
17
Seglarskola
Torsdag
17
Poängsegling kölbåtar
Torsdag
17
Seglarmöte kölbåt
Lördag
19
Sista Chansen
Måndag
21
Poängsegling jollar
Torsdag
24
Arbetskväll
Måndag
28
Seglarmöte jollar
Tisdag
29
Senioraktivitet Se mail eller hemsidan
Onsdag
30
Arbetsdag / avslutning seglarskola
OKTOBER
Torsdag
1
Arbetskväll
Lördag
3
Arbetsdag
Tisdag
13
Senioraktivitet Se mail eller hemsidan
Lördag
24
Klubbdag prisutdelning
Tisdag
27
Senioraktivitet Se mail eller hemsidan
NOVEMB
Tisdag
10
Senioraktivitet Se mail eller hemsidan
Tisdag
24
Senioraktivitet Se mail eller hemsidan
DECEMB
Tisdag
8
Senioraktivitet Luciafirande

6
8

7
9

8
10

9
11

10
12

11

13

Klubbhuset
Klubbhuset
Första start

09.00
09.00
18.30

Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Första start

18.30
17.30
17.30
18.30
18.30
17.30
17.30
18.30
Inbjudan
18.30

Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset
Första start
Klubbhuset
Klubbhuset

17.30
17.30
18.30
18.00
18.30
17.30
17.30
18.30
18.30
17.30
17.30
18.30
Efter race
Inbjudan
18.30
17.00
18.30
11.00
17.30

Klubbhuset
Klubbhuset
Klubbhuset
Klubbhuset

17.00
10.00
11.00
Inbjudan
11.00
11.00
11.00
11.00

Föreningsbrev
Björlanda Kile SS
C/O Anna-Karin Bengtsson
Stora udds Väg 51

B PORTO
BETALT

423 55 Torslanda

MEDVIND FÖR
RADIOSEGLING (RC.)
I januari 2014 började det kappseglas med en
ny billig radiostyrd modellsegelbåt.
Båten är 655 mm lång 118 mm bred och väger
1.4 kg den är också en entypsbåt med
strikta klassregler. Klassen har växt mycket
snabbt över hela världen och nu finns ca 285
registrerade båtar i Sverige. Några kända kölbåtsseglare finns med bland dessa. Med
anledning av detta ligger BKSS i startgroparna
för att starta en RC seglingssektion i klubben.
I Stenungsund har man haft detta i ett år och
flera andra klubbar väntas starta under året.

Att segla RC är verkligen en utmaning allt är
mycket likt vanlig segling fast i mindre skala.
Jag tycker det är ett bra sätt att lära sig tävlingssegling regler och taktik vad gäller
bansegling. Under första året jag seglat RC har
jag lärt mig mycket haft väldigt kul träffat
många nya vänner och ser nu fram mot 2015
års säsong som ju faktiskt är i full gång då vi
inte haft något vinteruppehåll denna vinter.
Den som vill veta mer kan gå in på
www.dragonforce65.se eller kontakta Mikael
Malmgren 0705562867.

