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Segla med Vidfamne i augusti-september! 
 
Vidfamne kommer att segla några helger till i sensommar! Vi bjuder nu in alla medlemmar som vill ta chansen att göra kortare 
seglatser i Göteborgs fina skärgård. Vi hoppas också kunna välkomna några nya medlemmar även på dessa seglingar! 

Jan Axhage kommer att vara hövedsman lördag 28 augusti för en endagssegling där vi bjuder med oss våra vänner i Klippans 
Bruksbåtsförening. Samling kl 9 i Klippan för att komma iväg ca 11. Ta med egen matsäck och kläder efter väder! Vidfamne ska 
tillbaka till Klippan igen på kvällen!  

Henrik Severed kommer att vara hövedsman lördag-söndag 4-5 september. Här planerar vi en övernattning ombord i närheten 
av Styrsöbåthållplats eller annan kommunikation hem, så att man kan vara med antingen båda dagarna eller endera av dem. 
Samling lördag kl 9 i Klippan. Om någon vill segla endast på söndag 5/9 så meddelar vi var närmaste hållplats är när vi vet var 
vi hamnar på lördagen. Man bör räkna med att lämna Saltholmen eller Hjuvik ca 10 på söndag morgon. Här planerar vi gemen-
samt inköp av mat. 

Anmälan till seglingarna måste göras till Calle:     franzen@chalmers.se   eller   0730-556851  

Om intresset är stort kan vi eventuellt arrangera ytterligare en helgsegling. Om du vill segla senare i september också  
(t.ex. den 18/9 eller 19/9) eller annat datum så hör av dig till Calle! 

Nya medlemmar betalar medlemsavgift på plats eller till SVS plusgiro 68 03 83-7.   OBS! Nya medlemmar och KBBF-
medlemmar behöver inte betala någon seglingsavgift första seglingsdagen. Ordinarie seglingsavgift är 300 kr per dag för vuxen 
(100kr om du har en arbetsdag) och 220kr per dag om du är under 20 år (75kr om du har gjort en arbetsdag). Du kan betala på 
plats eller i förväg via plusgirot, men om du betalar via PG så var noga med att skriva vad pengarna är till!  

Hör av dig till Calle snarast om du vill vara med ombord igen! 

Hälsningar Styrelsen, Janne och Henrik  

Kräftskiva Skepp o hoj!   
KBBF inbjuder till den årliga Kräftskivan som  sker lördagen den 28 augusti. Kräftskivan börjar, efter Vidfamne-seglingen, med 
att pynta bryggan inför Klippan-dagen som är på söndagen.  Efter pyntningen så drar stora festen igång. Alla SVS-are är förstås 
välkomna.  

Var och en tar med sig vad den vill ha att äta o dricka. och vi försöker samlas runt kl 16-17 tiden för att ordningställa bord o sto-
lar samt pynta med lite kräftlampor etc. Vi sätter oss till bords vid ca 18.00. Sen hoppas vi att Nina har med sig sina fina sånghäf-
ten och nån tar med sig instrument sen sjunger vi som f.........   

Gögoa hälsningar Henric Tensfeldt, KBBF bryggfogde,  Kapten på Strega 

Kalender: Lör 28 Augusti  Dagssegling med Vidfamne.  Lör 18 September   Råseglarseminarium, Norge. 
 Lör 28 Augusti  Kräftskiva med KBBF Sön 19 September Råseglarseminarium, Norge. 
 Sön 29 Augusti Klippan-dagen    
   Lör 18 September eller  Dags eller helgsegling med 
 Lör 4 September Dagssegling med Vidfamne Sön 19 September Vidfamne (Ej fastställt ännu) 
 Sön 5 September Dagssegling med Vidfamne  
   Sön 19 September Medlemsmöte SVS 
 Tor 16 September  Råseglarseminarium, Norge. 
 Fre 17 September  Råseglarseminarium, Norge. September  Höstrustningen börjar 
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Råseglarseminarium   16-19 september Haugesund, Norge 
 
SVS har i dagarna fått en inbjudan till Råseglarseminarium i Haugesund, Norge. Vi borde fått den för flera månader 
sedan egentligen, men nu är den i alla fall här.  

 

Årets råseilseminar blir i Haugesund, knyttet til de tre små prøveseilingsbåtene som er oppstått rundt langskippro-
sjektet ”Harald Hårfagre” og andre seilprosjekter på jernalder-båter.  Her er det mye spennende eksperimentering på 
gang, både på skrog, seil og øvrig rigg.  

Programmet på seminaret blir knyttet til praktiske øvelser med skrog og seil fra ”vikingtid”.  Det blir en rekke små-
båter.  Spesielt de tre små ”gokstadskip-båtene” og deres egenskaper men også flere andre rekonstruksjoner/ tolk-
ninger/ kopier kommer til å delta. I tillegg til praktiske øvelser blir det sikkert også rom for opphetede diskusjon er. 
 
Videre informasjon blir etterhvert lagt ut på www.råsegl.no og blir oppdatert innimellom. 
 
Tyvärr är antalet deltagare begränsat i år och en hugad spekulant från SVS är välkommen. Vill du delta? Hör av dig 
snarast. 
 
Anmälan sker till styrelsen@vidfamne.se eller till Johan Helgesson 0736-856 774 

Hälsningar Styrelsen 

SVS Medlemsmöte!   
Föreningen bjuder in till öppet medlemsmöte söndagen  19 september kl 18.00.  

Plats:  Meddelas senare på hemsida och ombord på Vidfamne 

Agenda:  Arrende av ”egen” vinterhamn i Ale.  
  Seglingar 2011 
  Framtiden för Starkodder 
  Medlemsvärvningskampanjen 
  Medlemsfrågor 
  Ekonomisk rapport 
  Höstrustningen 

Det är medlemmarnas syn på framtiden som vi i styrelsen vill veta. Så kom och gör er stämma hörd.  
   

Hälsningar styrelsen 

Klippandagen 2010 Söndagen den 29 Augusti: 
 
Klippandagarna 2010 

Finns det någon från SVS som kan vara där? Det är viktigt att vi visar oss.  

 


