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God Jul och ett Gott Nytt Båtår 

önskar vi er alla! 

Båtsäsongen 2020 har, som ni säkert märkt, varit en 

lite annorlunda sommar. 

Det har sålts nya och begagnade båtar som aldrig 

förr. Gamla båtar som inte varit i sjön på länge har 

sjösatts. Sjöräddningen och även 

utbildningsföretagen har haft fullt upp. Nya 

klubbmedlemmar har hittat till Getö och till WSSS. 

Och förhoppningsvis har alla medlemmar och 

besökande njutit av härliga dagar på ön. 

Tyvärr har FHM:s restriktioner gjort att WSSS inte 

kunnat arrangera de vanliga aktiviteterna. Det blev 

årsmöte utomhus på Värmdö och till sist ett 

kräftkör till Getö med fler deltagare än vanligt.  

 

Om restriktionerna fortfarande ligger kvar nästa år 

så planerar vi, åtminstone till en början, att göra 

ungefär som vi gjort i år. Årsmöte utomhus. Lista 

med saker som behöver göras utanför bastun, osv.  

Vi hälsar våra nya medlemmar jättevälkomna till 

WSSS. 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 be dem ansöka på 

https://wsss.se/medlemskap/index.html. 

Har du idéer om förbättringar som vi kan göra på 

Getö eller vill du aktivera dig i klubben så kontakta 

undertecknad.  

Christer Levihn, Ordförande WSSS 

070-513 0588 eller christer.levihn@gmail.com 
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Ekonomi 
Inför nästa år så måste bastuaggregatet bytas och 
dansbanan behöver få nya brädor. Sören Nordin har 
påbörjat arbetet genom att riva den gamla 
dansbanan. Offerter på nytt virke tas in. 
För övrigt ser klubbens ekonomi bra ut. Vi behöver 
på sikt en ny brygga och detta måste finansieras bl.a 
med vår bryggfond där vi gärna tar emot bidrag. 

 
Dansbanan behöver ett nytt golv… 

Dags för årsavgiften  

Då var det dags igen att betala årsavgiften!  

Enligt stadgarna ska årsavgiften vara betald senast 

31 mars.  

Aktuella avgifter år 2021: 

Inträdesavgift: 200 kr  

Årsavgift:    400 kr  

Som du sätter in på vårt plusgirokonto 10 33 14-1. 

Skriv namn, adress och gärna medlemsnummer så 

slipper kassören leka deckare. Tack på förhand!  

Vill du bidra med ett frivilligt bidrag till bryggfonden 

så sätt in lämplig summa på klubbens konto och 

märk med ”Brygga”.  

Ragnar Lindgren, Kassör 

Preliminärt Kalendarium 2021 

Boka in i kalendern redan nu!  

Söndag 25 april, Årsmöte 

22-23 maj, Trivselhelg 

25-26 juni, Midsommar 

21 augusti, Kräftkör & Kräftkalas 
Om WSSS inte kan arrangera aktiviteter pga 

restriktioner kommer information skickas ut på 

mail, publiceras på wsss.se och på Facebook. 

 

Styrelse 
Ordförande:  Christer Levihn 

Kassör:  Ragnar Lindgren  

Sekreterare:  Per Thunman  

Ledamot: Per Stadig  

 Annika Nordin 

Suppleant: Erika Franzén 

 Gunnar Lundström 

 

 

 
De första åren behövdes dessa för att ta sig över till Lilla Getholmen! 

Nya medlemmar 2020/21 
Vi hälsar Göran Granström & Lotta Högberg, Jacob 
& Ylva Tenselius, Henrik Barckman & Åsa Högblom, 
Ulf & Ulla Jussing, Bo & Carina Hallqvist, Gunilla & 
Per Atterving, Steven Small, Peter Zetterkvist & 
Minette Bengtsson, Henrik Ödman, Santeri 
Hernejärvi, Maria Sundesten, Brian Owens, 
Johannes Brandt och Lillemor Ehrner med familjer 
välkomna som medlemmar i WSSS. 

 

Jan Mars har seglat vidare 
Vår medlem och tidigare webmaster Janne Mars 
har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Janne 
skapade vår logga och lade även grunden för den 
hemsida vi har idag. Janne och Anne-Marie seglade 
Caprice, en Mistral. 
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Årsmöte 2020 
Utomhus i solen! 
 

 
Trivselhelg på Getö 2020 
I år blev Trivselhelgen i gemensam form inställd. En 
lista sattes upp utanför bastun med både enkla och 
lite trickigare uppgifter. Listan betades av under 
flera helger. Välkommen att hjälpa till med att göra 
Getö fint och samtidigt njuta av Getö-våren! 
 

 

Midsommar på Getö 2020 
Det blev inte heller något gemensamt 
midsommarfirande pga pandemin. Men trots det 
valde några att fira midsommar med lite avstånd 
på Getö. Det var riktig sommarvärme och det blev 
en hel del badande.  

Ett hål i dansbanan lagades och alla som kunde 
hissade sina signalflaggor. Men det blev varken 
dans runt midsommarstången eller någon bål. På 

kvällen åts det middag i olika sällskap på 
dansbanan.  

 

Kräftkör & Kräftkalas 2020 
I år var det fler båtar än tidigare år som ställde upp 
i Kräftköret. Fem båtar startade kl 10 under 
Djuröbron, sneddade över Kanan till Möja 
västerfjärd och upp till målet utanför Ingmarsö. De 
tampades med svag vind och en del vindskiften. En 
del spinnackrar fick luftas och någon badade. Det 
var kanonfint väder och efter mål gick vi 
gemensamt in till Getholmen där svalkande bad 
och kräftor väntade.  

Totalt samlades 12 båtar vid bryggan på Getö och 
avnjöt kräftor med tillbehör på dansbanan eller i 
båten och med avstånd.  

Priser till de tävlande delades ut och resultatet 
blev: 
1:a  Peter, Erika och Emil på Wilma 
2:a  Per på Merengue 
3:a  Maria och Anna på Magica 
Samt tröstpris till Steven och Jörgen på Sofia II.  

Tack alla tävlande och ätande! Vi hoppas att det 
blir ännu fler båtar som deltar i kräftköret nästa år! 
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Carmens äventyr 2020 

I år seglade WSSS-båten Carmen på Medelhavet… 

Årets seglats med Carmen har varit både fantastisk och 
konstig. Massor med intressanta ställen, vacker natur 
och turkost vatten. Salta bad i allt mellan 18 och 29 
grader. Närmare 40 grader varmt (i skuggan) när vi kom 
ner, 8 grader på nätterna på slutet. Seglandet i sig 
bestod mest av motorgång i bleke och väntan i hamn på 
att det skulle sluta storma. Men underbart och lärorikt 
ändå. En annorlunda segling som vi inte ångrar! 

Pandemin har självklart påverkat vår resa. Vi kände oss 
för, respekterade de restriktioner som fanns. Vi var 
beredda på att avsluta och åka hem direkt om läget 
skulle förvärras. Vi vandrade på stigar i naturen istället 
för att trängas på stadsgator. Vi köpte massor med lokal 
mat och lagade själva, istället för att äta på trånga 
restauranger.  
 

Några utdrag ur loggboken… 

Calanquerna – de mest kända ligger utanför Cassis. 

Calanque betyder fjord. Fören förtöjer vi i en boj och 

aktern med tamp till ringar i lodrätt berg. Det gungar! 

De orädda hoppar från klippan, 17m! 

 

På svaj – vårt nya Rocna-ankare funkade perfekt att 

ligga på svaj med. Det blev några nätter med ylande rigg 

och mycket gung. Och några rätt vindstilla svajnätter. 

Oavsett om man ligger i hamn eller på svaj så gungar 

det! Eftersom hamnavgifterna är höga så ligger man 

mycket på svaj i Medelhavet. Läget är alltid mer eller 

mindre oskyddat.  

Nattsegling till Korsika – det blev 20 timmar och 100 

sjömil på ganska spegelblankt hav. Vi fick sällskap av 

några delfiner. En dök ner rätt under båten!  

Solen gick ner i havet kl 20 och sen var det skymning 

och rätt mörkt en stund, tills månen gick upp 21:22.  

 

 

Kl 21:21 trodde vi att det skulle dröja minst en timme 

till. Men på minuten kom det upp en glödande 

månskärva. Häftigt! Sen hade vi månbelyst hav tills 

solen gick upp över Korsika. 

 

Girolata – till den lilla byn kommer man med båt eller 

till fots. Det finns ett 30-tal hus och några restauranger. 

Här går att ligga på boj eller eget ankare lite längre ut.  

Nice – en hamn med både stora och riktigt små båtar.  

Carmen fick en fin plats på bryggan, bredvid en annan 

svensk båt. Paret som äger den har bosatt sig i båten. 

Mannen, 90år och rullstolsburen, klarar inte längre att 

ta sig upp till deras lägenhet på 4:e våningen utan hiss. 

Det finns alltså hopp för framtiden... 

Antibes – var en liten pärla. Det blev besök på 

Picassomuseum, stadspromenad och bad! 

Nästa sommar är planen kanaltur norrut! 

Fair winds tills dess! 

Annika & Jim på Carmen 

Instagram: @carmentillsjoss 


