
Bästa HSS medlem,    
 
Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en  
hejdundrande fest.  Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som 
hjälpte till att fixa inför festen men också ni som kom. Bilder från festen kan ni se i HSS 
Facebook-grupp eller på hemsidan.  
 
Inför 2014 har vi flera nyheter. Ester Randahl har blivit utsedd till ny huvudinstruktör till 
seglarskolan. Hon är utbildad seglarskoleinstruktör och har varit med i klubben i många år. 
Ester svarar på frågor om allt som rör seglarskolan och ansvarar även för att välja ut ledarna. 
Jag är övertygad om att Ester kommer fortsätta utveckla klubben i den positiva anda som 
genomsyrar HSS och seglarskolan. Kajsa finns kvar som bollplank.  
 
En annan rolig nyhet är att vi med hjälp av våra sponsorer lyckats få ekonomi till att byta ut 
de resterande optimisterna. Vi har nu lagt en beställning på tre helt nya optimister. På bara 
några år har klubben nu bytt hela flottan på 8 optimister.  MM Bygg och Port West Recond 
Hovenäset är två nya sponsorer för i år. Läs mer om alla våra sponsorer i slutet av detta 
brev.  
 
Ett av huvudsyftena med klubben är vår barn- och ungdomsverksamhet.  
Eftersom vi vill att barnen skall fortsätta segla även efter att de vuxit ur optimisterna har vi 
nu bestämt att HSS skall satsa på Tvåkronor. Anledningen till att vi valt just Tvåkronan är att 
det är en bra flermansjolle och att det redan finns ett par sådana jollar på Hovenäset. 
Funderar ni över att skaffa en familjejolle så satsa då gärna på Tvåkrona så vi kan bli fler 
båtar ute på vattnet. Vi ser gärna även fler Lasrar och kölbåtar.  
 
Vår styrelse har delvis förnyats och utökats där Ester nu har tagit Kajsas roll som 
ungdomsansvarig och där Thomas Åslund visar intresse att ta plats som ny ledamot. Thomas 
vill bl a gärna slå ett slag för windsurfing och under våra torsdagsseglingar kommer våra 
brädsugna medlemmar få möjlighet att segla tillsammans under sommaren.  
 
Förra året hade vi rekord (i modern tid) i antalet anmälda båtar på Juliregattan. 30 båtar 
deltog vilket bidrog till fina seglingar! I år kommer kölbåtarna i Juliregattan segla med så 
kallat omvänt lys. Det betyder att man på förhand räknar ut båtarnas handikapp och låter de 
långsamma båtarna starta först. Ju snabbare båt man har desto senare startar man. Den 
båten som är först i mål vinner hela tävlingen! Jättekul och publikvänligt.  
Vi i styrelsen ser med glädje fram emot seglarsäsongen 2014. Vi ses snart! 
      

 
Seglarhälsningar från styrelsen via Svante  



Medlemskap  
 
På årsmötet beslutades det att hålla våra medlemsavgifter oförändrade i år. 
 

Familjemedlemskap    400 kr 
Senior     200 kr 
Junior (till 19 år)    150 kr 
Stödmedlemskap    100 kr  
 

Betala in årets medlemsavgift till föreningens Plusgirokonto 694377-3 och glöm sedan inte 
att registrera medlemskapet på hemsidan under ”Föreningen/Medlemskap/Registrera 
medlemskap”. Snälla hjälp oss med detta. Administrationen kring medlemsuppgifter är 
tung, men underlättas mycket av detta. Tänk på att stödmedlem inte skall registreras och att 
ni bara behöver registrera aktiva familjemedlemmar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Program sommaren 2014  
 

Vecka 27, 28, 29 och eventuellt 30 arrangerar vi seglarskola, se separat blad.  
 
Lör 7/6 Arbetsträff för sjösättning av bryggor båtar m.m. 10:00 – 14:00 
  
      

Lör 21/6 Midsommarregatta för kölbåtar och jollar 
 Rorsmansmöte 15:00 första start 16:00 samt 16.30 
      
      

Tor 3/7 Torsdagssegling, Optimist A, B + C samt vindsurfing 
 18:00- 20:00 
      

          

Tor 10/7 Torsdagssegling, Optimist A, B + C samt vindsurfing 
 18:00- 20:00 
 
Lör 12/7 Juliregattan, kölbåtar och jollar. OBS! Jolleregattan är sanktionerad och ingår i 

Liros Cup. I år seglar kölbåtarna med omvänd LYS.  
 Expeditionen öppnar 09:00. Rorsmansmöte 10:00. Första start 11:00. 
 
Tor 17/7 Torsdagssegling, Optimist A, B + C samt vindsurfing 
 18:00- 20:00 
 
Lör 19/7 Bohus-Malmön runt i Laser. OBS sanktionerad tävling.  
 Expeditionen öppnar 09.00. Rorsmansmöte 10.00. Första start 11.00. 
 
Tor 24/7 Torsdagssegling, Optimist A, B + C samt vindsurfing 
 18:00- 20:00 
 
Lör 26/7 Klubbmästerskap i kölbåtar och jollar. Rorsmansmöte 10.00. Första start 11.00.  
      
      

Sön 27/7 Årsmöte 13.00 – 14.30 
 
      

Tor 31/7 Torsdagssegling, Optimist A, B + C samt vindsurfing 
 18:00- 20:00 
 
Lör 9/8 Brygga, båtar och bojar tas upp. 10:00 – 14:00 

 

Eventuella ändringar kommer att anslås vid klubblokalen och på hemsidan 
www.hovenasetsss.se 

 
 

http://www.hovenasetsss.se/


Seglarskola 2014 
 
Även i år anordnar vi seglarskola för barn och ungdomar. Du som vill delta måste vara född 
senast 2006, kunna simma 200 meter och naturligtvis bli medlem i HSS. 

Det kommer att finnas en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp under veckorna 27 till 29. 
Under vecka 27 och 28 har vi nybörjar- och fortsättningsgrupper för optimistjolle. 
Förmiddagsgruppen är tänkt som nybörjarkurs och eftermiddagsgruppen som en 
fortsättningskurs med mycket segling. Vecka 29 har vi fortsättningskurs för optimistjolle med 
lite mer inriktning på kappsegling samt även en kurs för 2-krona. 

Deltagaravgiften är 800 kr per vecka. Vill du låna båt av föreningen är avgiften för detta 250 
kr per vecka. Kursen med 2-krona kostar 1000 kr inklusive båthyran. Glöm inte registrera och 
betala din medlemsavgift också (junior 150 kr, senior 200 kr och familj 400 kr).  

  

”Kul och Båt” för barn under 8 år. 

För de barn som vill träffa kompisar och känna på båtlivet, erbjuds även i år en grupp kallad 
Kul och båt.  I denna grupp lär vi oss knopar, båt- och strandvett. Dessutom kommer vi att 
vara ute bland segelbåtarna i följebåten. Denna grupp kommer att vara kl. 13:00-16:00 vecka 
27 och 28. Deltagaravgift för Kul och båt är 500 kr per vecka. 

  

Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 

Nybörjare 09:00-12:00 

(8 platser) 

Nybörjare 09:00-12:00 

(8 platser) 

Fortsättning 09:00-12:00 

(8 platser) 

Fortsättning 13:00-16:00 

(8 platser) 

Fortsättning 13:00-16:00 

(8 platser) 

2-krona 13:00 - 16:00 

(6 platser) 

Kul och Båt 13:00-16:00 

(4 platser) 

Kul och Båt 13:00-16:00 

(4 platser) 

  

  

  

Vi hoppas även kunna ha 2-krona-kurser under vecka 30, förutsatt att vi fyller upp platserna 
vecka 29. Vi öppnar anmälningarna hit så snart vecka 29 är fullbokad. Är du som förälder 
också intresserad av att lära dig segla eller helt enkelt hålla seglandet igång? Välkommen 
med intresseanmälan till Ester via mail seglarskolan@hovenasetsss.se.  Detta blir i så fall 
vecka 30. 

Antalet platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig på hemsidan 
genom att klicka på ”Anmälan”. På hemsidan ser du hur många platser som finns kvar till 
respektive kurs (uppdateras var 5:e minut). Hittar du ingen kurs med lediga platser kan du 
anmäla dig ändå. Du får då en reservplats. Vi har också möjligheter att planera in extra 
kurser om intresset skulle bli stort.  

 
 
 



Våra sponsorer 

 
 
 
Vill du ha hjälp att renovera stugan? M.M. 
Bygg AB är ett finsnickeri som håller till i 
Abba-fabrikens tidigare lokaler i 
Hovenäset. Vi kan allt inom snickeri, 
murning, kakling  och kök- och badrum. Vi 
är mycket måna om att behålla den 
traditionella Bohuslänska stilen och gör 
allt för att du skall bli nöjd som kund. Vi är 
stolta över att sponsra Hovenäsets 
Segelsällskap och ser fram emot att snart 
se en ny optimist med vår logga flyta 
omkring i vattnet utanför vår verkstad. 
Läs mer på www.mmbyggab.se 
 
 
 
 
Vi på Port West Recond hjälper dig med 
allt det där du inte riktigt har någon lust 
att göra själv. Vi erbjuder städning av ditt 
hem och ditt företag, fönsterputs men 
även bilrekonditionering och biltvätt. Vore 
det inte skönt att komma upp till stugan 
innan sommaren med nyputsade fönster 
och ett nystädat hem? Vi delar lokaler 
med M.M. Bygg. Kom gärna ner på en 
kopp kaffe och fråga efter Marinko eller 
ring 073 5739375.  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Vi vill passa på att tacka alla våra sponsorer som medverkat till klubbens utveckling och 
möjligheten att köpa nya optimister. Vi har även flera familjemedlemmar som skänkt ett bidrag till 
HSS. Tack för allt stöd! Är ni intresserade av att sponsra? Läs om våra sponsorpaket på hemsidan 
alternativt ring Svante på 0704-860662.  



 

 

Kajako.se säljer havskajaker byggda för att 
tåla vind och vågor. En glasfiberkajak i 
denna kvalitén och prisklassen hittar du 
inte någon annanstans. Kom gärna förbi 
vår sjöbod längs Resovägen i Hovenäset 
och provpaddla. Här kan du välja mellan 
två modeller, antingen enkel- eller 
dubbelkajak. Vi säljer även tillbehör till din 
kajak. Läs mer på www.kajako.se 

 

 

 

 

 

Skyltproduktion i Borås AB har nu i flera år 
hjälpt HSS med allt som rör tryck och 
skyltar. Alla HSS nya optimister har blivit 
folierade av Skyltproduktion. Tack för det! 

 

Skyltproduktion tillverkar även rollups, 
banderoller, skyltar, dekor på bilar och i 
skyltfönster och idrottsreklam. Med våra 
egna montörer och servicebilar tar vi hela 
ansvaret i produktionsledet. Besök oss på 
www.skyltproduktion.se och läs mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
Liljeholmens Stearinljusfabrik är inte bara 
kunglig hovleverantör utan även 
Hovenäsets Segelsällskaps leverantör av 
äkta stearinljus. När du tänder ett ljus från 
Liljeholmens brinner det med stor, vacker 
och sotfri låga. Det syrerika stearinet gör 
att det varken rinner eller osar. Veken är 
specialimpregnerad, kanten skarp och 
skålen torr. På Liljeholmens använder vi 
oss av stearinets egenskaper för att 
tillverka det bästa ljuset.  
 
 
 

 
 
Simonsoft hjälper ert företag med 
dokumentationsutmaningar. De hjälpte 
även till att sponsra vårt band på HSS 50-
års jubileum förra året och delar i en ny 
optimist. Ett trevligt företag helt enkel!  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Viab arbetar med konstruktion och 
tillverkning av formverktyg och 
formsprutning av de flesta typer av 
konstruktionsplaster. De har bidragit till 
klubben mycket genom åren och nu 
senast med delar i en ny optimist. Tack!



 


