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Båtåret 2016 är snart till ända och vi kan lägga 
en hyfsad sommar till handlingarna. Många 
fina dagar till sjöss och många härliga kvällar i 
solnedgången på Getö, vår fina klubbholme.

I april började arbetet med att få vår nya 
landförbindelse (fasta bryggdelen) på plats. 
Den blev verkligen tjusig och riktigt funktions-
duglig.

Den gamla landgången skrotades, sågades 
upp i bitar och fraktades till soptippen. Detta 
blev ett bra projekt på trivselhelgen 2016.

Vi har haft lite problem med en draggande 
flytbrygga och sparar nu allt vi kan för att få 
råd med en ny brygga som är bättre förankrad.

Inför nästa säsong står bland annat utbyte av 
bord på dansbanan på agendan. Är det någon 
som vill lämna ett bidrag till nya bord så tar vi 
gärna emot det.

Hej alla WSSS-are
Ska vara typ ”dagisbord” men med lösa bänkar.

Midsommar och Kräftköret flöt på som traditio-
nen bjuder och till nästa år hoppas vi på ännu fler 
deltagare till båda aktiviteterna !

Vi skulle vilja hälsa våra nya medlemmar hjärtligt 
välkomna till klubben. Ni har valt rätt klubb!!

Det finns utrymme för fler medlemmar, så har du 
vänner som du vill  ha med i en trevlig klubb med 
en fantastisk samlingspunkt, Getö, så säg åt dem 
att ansöka på hemsidan.

Undertecknad tar gärna emot åsikter och ideer 
om vår verksamhet !

God jul och ett Gott Nytt Båtår önskar vi i styrel-
sen er alla

Christer Levihn 
Ordförande WSSS
070/5130588
Christer@sjolotsen.se

Årsmötet bir 2017 den 23/4 på Båtmagneten.  
Vi hoppas på stort deltagande så boka in den dagen redan nu
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Midsommaraftons morgon inleddes med att 
hissa signalställ dagen till ära. 
Vi var 15 båtar som samlats vid bryggan för att 
fira midsommar och väldigt roligt att det var så 
många barn bland besättningarna.
Vi hade inget speciellt program före lunch 
men några började samla löv till majstången.

Vid 12-tiden intogs midsommaraftonens sill-
lunch, de flesta satt i sittbrunnarna och åt.
Runt klockan två samlades vi för att klä maj-
stången med löv, blommor och godispåsar. Ett 
par besättningar hade med sig blommor som 
ju annars är en bristvara på Getö.

Klockan tre började dansen kring stången och 
vi dansade de traditionella midsommardan-
serna och avslutade med raketen. Nu kom 
höjdpunkten för barnen som fick plundra 
stången på godispåsar.

Midsommar på Getö 2016
Klockan fem samlades vi på dansbanan för att 
skåla i midsommarbålen. 
Därefter intogs middagen i trevligt sällskap.

Midsommardagen inleddes med ganska bra väder
På förmiddagen ordnades optimistjollesegling för 
barnen och på eftermiddagen var det dags för 
femkamp med följande grenar: 
- Göra så många knopar som möjligt och namnge 

dem
- Stapla tomburkar
- Skjuta med plastpistol
- Kasta ringar
- Gå runt dansbanan på tid och därefter göra om 

det förhoppningsvis på samma tid. 

Efter femkampen samlades vi för prisutdelning för 
både optimistsegling och femkamp.

Irene Löfvenberg
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Preliminärt Kalendarium 2017
23 april, söndag klockan 1500, årsmöte på Båtmagneten 
30 april/1 maj, Valborgsmässofirande på Getö
27-28 maj, Trivselhelg på Getö
23-24 juni, Midsommarfirande på Getö
19 augusti, Kräftköret

Preliminärt kalendarium 2017

Nya medlemmar
Vi hälsar Daniel Borg, Olle Månsson, Joakim 
Ohlsson, Sven Eric Bergh, Thomas Gustafs-
son, Niclas Juthage, Inger Callemo och 
Henrik Alexis med familjer välkomna som 
medlemmar i WSSS..

Om sopmajan
Sopmajan på Getö är Värmdö kommuns 
ansvar och sköts som regel av en av kom-
munen anlitad entreprenör. Vi brukar ändå 
för vår egen trivsel och bekvämlighet framför 
allt sköta om toalettdelen men även i viss 
mån soprummet. Vi har fått påpekande från 
”sopgubbarna” att sopmajan bara är avsedd 
för hushållssopor. 
Använd de sopsäckar som finns när du ska 
kasta dina hushållssopor och lämna inte tom-
glas, aluminiumburkar, plast- och pappersför-
packningar etc. i soprummet.

Dags för årsavgiften för 
2017
Då var det dags igen att betala årsavgiften till 
WSSS. 
Aktuella avgifter 2017
Inträdesavgift: 100 kr
Årsavgift: 400 kr
Betala till vårt plusgirokonto 10 33 14 1. 
Använd gärna inbetalningskortet som du 
har fått eller får i brevlådan de närmaste 
dagarna. Skriv namn och adress så slipper 
kassören leka deckare. Enligt stadgarna ska 
årsavgiften vara betald senast 31 mars.

Ö-fogde sökes
Posten som ö-fogde är för närvarande vakant och vi efterlyser nu 
någon som kan tänka sig axla rollen. Rollen som ö-fogde ska förhopp-
ningsvis inte innebära att han eller hon ska behöva göra allt som be-
höver göras utan mer om att ha koll på vad som behöver göras på vår 
klubbholme. Det är de vice ö-fogdarna, d.v.s. alla övriga medlemmar, 
som i första hand ska göra de jobb som behövs. Om du känner dig 
manad, kontakta då någon i styrelsen.

Kräftköret 2016 
- Storstilad come-
back
Kräftköret 2016 genomfördes 
inledningsvis i lätta sydliga 
vindar. Under seglingen ökade 
vinden något och vindmätaren 
var kortvarigt uppe i 8 m/s som 
mest. Antero Aro gjorde en 
storstilad comeback efter någ-
ra års frånvaro från kräftköret 
och vann klart. Tyvärr deltog 
bara tre båtar i kappseglingen 
men väl på Getö så var vi ett 
tiotal båtar med besättningar 
som trivdes, umgicks och intog 
skaldjur.
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Kräftköret 2016 - Storstilad comeback 
Kräftköret 2016 genomfördes inledningsvis i lätta sydliga vindar. Under 
seglingen ökade vinden något och min vindmätare var kortvarigt uppe i 
8 m/s som mest. Antero Aro gjorde en storstilad comeback efter några års 
frånvaro från kräftköret och vann klart. Tyvärr deltog bara tre båtar i 
kappseglingen men väl på Getö så var vi ett tiotal båtar med besättningar 
som trivdes, umgicks och intog skaldjur. 

Resultat WSSS kräftkör 2016 

Plac- 
ering Båtnamn Båttyp Skeppare SRS Seglad 

tid 
Omräknad  

tid 
Tid efter  
segraren 

1 Lowa Rival 22 special Antero Aro 1,0974 02:55:38 03:12:44 00:00:00 

2 Mysan Linjett 32 partial Ragnar Lindgren 1,1020 03:12:00 03:31:35 00:17:06 

3 Lola Grand Soleil 45 Antti Koponen 1,2300 02:56:00 03:36:29 00:19:18 

 
Ragnar Lindgren 

 

Preliminärt kalendarium 2017 
Söndag 23 april klockan 1500, årsmöte på Båtmagneten  

30 april/1 maj, Valborgsmässofirande på Getö 

27-28 maj, Trivselhelg på Getö 

23-24 juni, Midsommarfirande på Getö 

Lördag 19 augusti, Kräftköret 

Nya medlemmar 
Vi hälsar Daniel Borg, Olle Månsson, Joakim Ohlsson, Sven-Eric Bergh, 
Thomas Gustafsson, Niclas Juthage, Inger Callemo och Henrik Alexis med 
familjer välkomna som medlemmar i WSSS. 

  

Stockholm 23 november 2016 

Ny information- och webb-
ansvarig sökes
Om du känner dig manad, kontakta då någon 
i styrelsen.


