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Ö-fogde
Äntligen har vi fått napp på jakten efter en Ö-fogde. 
Det är Daniel Borg som lovat ställa upp. Ö-fogdens 
roll är att ha lite koll på den del av ön som vi utnyttjar, 
kanske fixa där det behövs. Daniel är på ön rätt ofta 
och kan larma styrelsen om något hänt som behöver 
åtgärdas. Tack Daniel för att du tog på dig uppdraget !!!

 Ny webredaktör
Annika Nordin tar över ansvaret för vår hemsida från 
Jan Mars. Janne kommer att fortsätta med klubbladet 
och stötta lite där det behövs. Tack Annika för ditt 
bidrag till klubbens arbete !!

Christer Levihn, Ordförande WSSS

”Nu kan vi summera båtåret 2017”
För WSSS del började det med att vi fick nya för-
ankringar till bryggan. Äntligen kan vi lita på att 
bryggan tål den belastning som båtar och vind utsätter 
den för. Första träffen på Getö var Trivselhelgen som 
inföll den 27-28 maj. Vi skruvade ihop nya bord och 
städade upp på ön.

Jim Nordin byggde två fantastiska ljugarbänkar 
som monterades på den fasta bryggdelen och den 
invigdes genast av närvarande medlemmar. Under 
2017 verkar det som om fler båtar än på länge besökt 
vår klubbholme vilket är kul nu när vi har gjort några 
påkostade underhållsjobb.

Antal gästande båtar som betalar 100 kr per natt (ej 
medlemmar alltså) är rekordstort. Det handlar dock inte 
om mängder så det inte finns plats för oss medlemmar.

Vi behöver dig som vill bidra med idéer och 
tankar för att bevara och utveckla Wsss.
Wsss styrelse  jobbar för att våra ca 140 
medlemmar ska vilja träffas och trivas på vår 
klubbholme, Stora Getholmen.

Klubbens aktiviteter idag är;
Trivselhelg i maj
Midsommarfirande
Kräftskiva/ kappsegling

Välkommen till WSSS styrelse!
Wsss styrelse har ca 4-6 st styrelsemöten under 
året.

Hör gärna av dig till Wsss valberedning:
John Dervinger eller Åsa Nilsson

john.dervinger@telia.com / 070-819 69 02
asa.d.nilsson@hotmail.se/ 070-486 57 79
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Midsommar firades 
traditionsenligt med signalställ, 
sillunch och naturligtvis dans 
kring majstången
14 båtar anlände på torsdagen i kallt och blåsigt väder 
och på midsommarafton kom ytterligare 1 båt. Tyvärr 
var det bara 4 barn bland besättningarna.

Midsommarafton inleddes med ganska bra väder och 
solen visade sig ibland. Morgonen började med att hissa 
signalställ och därefter var det dags att samla löv till 
majstången.

Vid 12-tiden intogs sillunchen, de flesta satt i 
sittbrunnen. Efter lunch samlades vi för att klä 
majstången med löv och medtagna blommor och 
naturligtvis godispåsar.

Så började då dansen kring stången med de 
traditionella sångerna och avslutades med raketen. 
Klockan 17 träffades vi på dansbanan för att skåla in 
midsommar med bål,  men tyvärr var det väldigt blåsigt. 
Middagen intogs i trevligt sällskap på dansbanan och 
vi hade tur för det började inte regna förrän klockan 22. 
Därefter fortsatte regnet hela natten.

Midsommardagens morgon var grå med regn, 9 båtar 
låg kvar. I år var aktiviteten en tipspromenad och 7 
besättningar deltog. Vinnare blev Mysan med Ragnar 
Lindgren. Tvåa Vitesse med Jan och Åsa Simonsson och 
trea Merengue med Per Stadig och fru.

Kräftköret 2017
Vi var en liten tapper skara, bara 6 båtar, som 
samlades på Getö. Dom flesta av oss kom redan på 
fredagen. Och på lördagen väntade vi, och väntade, 
och väntade, på de kappseglande entusiasterna från 
Bullandö som vi trodde skulle delta i årets viktigast 
evenemang. Men det kom aldrig några. I vilket fall 
som helst så hade vi en mycket trevlig kväll, utan 
prisutdelning, men med trevligt sällskap och intag 
av diverse skaldjur och mycket ljug och snack.
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Dags för årsavgiften 
för 2018
Så var det då dags igen. Dags att betala årsavgiften 
till WSSS. 
Aktuella avgifter  2018
Inträdesavgift: 200 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.

Nya medlemmar
Vi hälsar Dan Behr, Mathias Widell, Björn Johnsson, 
Olle Nordström, Anders Lovas och Roger Granat 
med familjer välkomna som medlemmar i WSSS. 

Kalendarium 2018 
Årsmöte 22/4
Trivselhelgen 19-20/5
Midsommarfirandet 23/6
Kräftfesten 18-19/8

. 

Trivselhelg
Den 19-20 maj träffas vi på Getö för att göra ön fin 
inför sommaren. 

Kräftfest 2018
Boka redan nu in 18 augusti för Kräftfest. 
Vi planerar inte för någon kappsegling 2018 utan för 
en hejdundrande kräftfest på Getö


