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Kommodoren har ordet

Kontinuitet och kompetens
säkerställs i våra sektioner
Så är det äntligen dags igen, en ny säsong står inför dörren. Vi smygstartar säsongen med en J/70vårregatta under påsken för att tidigt vässa formen. Vi har ju en del titlar att försvara, bland annat
ser jag det som en självklarhet att ÅSS för tredje året i rad skall vinna den finska seglingsligan.
Men låt oss ändå börja med en kort summering över vad vi jobbat med under hösten och vintern
och vilken väg vi stakat ut framåt.

Bredda organisationen
Det viktigaste har varit att bredda organisationen.
Vi har alldeles för många roller och funktioner som
bygger på en enda person och det måste vi komma
bort från.
Alla sektioner har därför fått i uppdrag att
säkerställa dels kontinuiteten, dels kompetensen
i respektive sektion och jag är övertygad om att
detta syns i det som vi framöver kan erbjuda våra
medlemmar. Konkreta exempel redan i år är att vi
erbjuder båtförarkurser för både unga och lite äldre
och vuxenseglarskolor.

Mer utbildning
Den sektion, som jag tror kan göra det största lyftet,
är Boating-sektionen som genom åren kanske kommit en aning i skymundan och där verksamheten i
praktiken handlat långt om besiktning.
Jag har internt börjat prata om att boatingchefens
roll borde döpas om till säkerhets- och utbildningschef. Sektionen kan därmed börja erbjuda
utbildning och träffar med ämnen som till exempel
praktisk navigation, användning av GPS/plotter,
användning och navigering med radar och mitt
första båtköp. Vi skall även börja fundera på frågan
kring båtförarbevis och att vi där skall ha den funktionen. Detta händer inte över en natt men vägen är
utstakad.

Utveckling för sailingcentret
Med våren kommer också seglingen och vårt seglingscenter (J/70-båtarna) har nu nästan 40 medlemmar.

Det är riktigt skoj att intresset är så stort. Med centret som grund är jag övertygad om att vi kommer
att vara en av de främsta kappseglingsklubbarna i
Finland och norden.
Målet är att skaffa ytterligare två båtar till seglingscentret och att samtidigt börja erbjuda centrets
tjänster även till lokala events och till kurser/clinics
för seglare utanför Åland. Med detta sagt så behöver
vi också fundera på hur resurseringen kring centret
ser ut, det vill säga träning, försäljning, administration med mera. Som tankarna utvecklas nu är det
inte helt osannolikt att vi behöver ha en deltidsanställd för detta.
Även i år kommer vi att vara med i North Stream
Race som Finlands representant. I år har vi mera
havskappseglingserfarenhet i besättningen så vi
siktar högt upp på prispallen.

Förlängt avtal
Nere vid bryggorna är våra krögare Mio och Jimmy
redo för en ny säsong efter de lyckade tema-koncepten under vintern. Även på Rödhamn fortsätter
allt som tidigare, avtalet med Anette Gustafsson och
Christan Kull är förlängt med ytterligare fem år.
Då är det bara för mig att avsluta med att önska alla
en riktigt fin båtsommar!

Vi ses nere vid bryggorna.

Björn Tennström
Kommodor
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ÅSS

Kontaktuppgifter ÅSS

ÅLÄNDSKA
SEGELSÄLLSKAPET

ÅSS Marina

Åländska Segelsällskapet r.f
PB 135, 22101 MARIEHAMN
Fo nr 0205114-3
Hemsida: www.segel.ax
Mail: info@segel.ax
Tel: 0457-34 34 170
Brage Jansson, verksamhetschef
Tel: 0457-34 34 170, brage.jansson@segel.ax

018-13 610
gasthamn@segel.ax
018-54 028,
0457-57 01 771		
rodhamn@segel.ax
018-19 141
boka@paviljongen.ax
018-19 404

Rödhamn

ÅSS Paviljongen
Pub Albin

ÅSS organisation 2019
Kommodor
Björn Tennström

Skattmästare
Per Sahlberg

Klubbmästare
Monica
von Frenckell

Vice kommodor
Dick Harju-Jeanty

Juniorchef
Andreas Remmer

Kappseglingschef
Staffan Lindberg

Rödhamnsansvarig
Erik Rustner

Boatingchef
Olof Malmström

Markus Lindström
Anders Johnsson
Bengt Graholm

NAVIGATION

BOKFÖRING

TRAKTERING

VICE JUNIORCHEF

RACE COMMITTEE

Control Bokföring

& SAMKVÄM

& KOMMUNIKATION

Björn Kalm

Stefan Norrgrann

Gabriella Nordlund

REVISORER

Roger Andersson

Erica Sjölund

Petra Malmstöm

(Sixten Söderström)

Susanne
Procopé Ilmonen
Dan backman
Johanna Remmer

Marcus Lindfors

MATERIAL- &
OPTIMISTANSVARIG

JURY

Magnus Styrström

Henrik Lundberg

Kim Gunell

Henrik Johansson
Björn Hansen

Valberedning
Henrik Johansson

FÖRVALTNING

Henrik Lundberg

Kurt Jäderholm
Guy Dannström

LÅNGFÄRD
Richard Lindblom
Marcus Lindfors
BESIKTNING
Kaj Lindén
Erik Mattsson

LASERANSVARIG

Tommy Andersson

Magnus Styrström

Gus Palmqvist

Kim Gunell

Lennart Andersson,
Kimo Kostiainen
Lasse Parkkinen

RÖDHAMNSLÄGER

Olof Malmström

Emma Dahlén

Jussi Aarnio

Nina Vainio

Jerker Johansson
Stefan Laine

Veckosegling
Jack-Harju-Jeanty

Petra Sonneborn

Gabrielala Nordlund

Jens Haals

Marcus Lindfors
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FÖRVALTNING
Kurt Jäderholm

Brage Jansson

MATERIAL- &

FÖRÄLDRACHEF &

Verksamhetschef
Brage Jansson

(ej i styrelsen)

Lars Pipping

ÅSS styrelse 2019

ÅSS styrelse 2019
Björn Tennström, kommodor		
Dick Harju-Jeanty, vice kommodor		
Per Sahlberg, skattmästare		
Staffan Lindberg, kappseglingschef
Monica von Frenckell, klubbmästare
Olof Malmström, boatingchef		
Andreas Remmer, juniorchef		

Björn
Tennström,
kommodor

Dick
Harju-Jeanty,
vice kommodor

040-73 25 843		
0457-59 57 691		
040-66 03 800 		
0405-10 48 76 		
040-16 78 773 		
050-55 66 517		
040-64 18 115 		

Per
Sahlberg,
skattmästare

Juniortränare

Juniortränare			

Monica
von Frenckell,
klubbmästare

bjorn.tennstrom@aland.net
dickski@gmail.com
perathome@gmail.com
staffan.lindberg@northsails.com
monica.vonfrenckell@ada.ax
po.malmstrom@pp.inet.fi
andreas.remmer@gmail.com

Staffan
Lindberg,
kappseglingschef

Andreas
Remmer,
juniorchef

Olof
Malmström,
boatingchef

0457-3456 990		

tranare@segel.ax

050-55 66 517		
040-53 71 721		
0457-52 44 451		
0400-78 49 16		
0457-34 35 179 		
0457-31 35 788 		
0457-31 35 128		
040-55 01 333		
040-74 59 234		
050-55 66 517		
0400-88 70 75		
0457-52 21 757		
040-87 64 241
040-35 31 959

po.malmstrom@pp.inet.fi
jussi.aarnio@aland.net
larsp@alcom.ax
erik.mattsson@aland.net
andersson.lennart.erik@gmail.com
tommy68527@gmail.com
lindenkaj@aland.net
gusp@aland.net
kimokarikostiainen@gmail.com
po.malmstrom@pp.inet.fi
jerker@jfs.ax
stefan.laine@aland.net
lars@pipping.net
heikki.karlsson@alandia.fi

Besiktningsmän
Olof Malmström,
ansvarig besiktningsman		
Jussi Aarnio, besiktningsman		
Lasse Parkkinen, besiktningsman		
Erik Mattsson, besiktningsman		
Lennart Andersson, besiktningsman
Tommy Andersson, besiktningsman
Kaj Lindén, besiktningsman		
Gus Palmqvist, besiktningsman		
Kimo Kostiainen, besiktningsman		
Olof Malmström, besiktningsman		
Jerker Johansson, besiktningsman		
Stefan Laine, besiktningsman		
Lars Pipping, besiktningsman
Heikki Karlsson, besiktningsman
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Seglarskola vuxen
Vuxenseglarskola 2 dagar			
ÅSS Sailingcenter (J70 segling)
Säsongsavgift för segling			
Säsongsavgift studerande för segling		

MED

LEM

140 €
110 €

BESIKTNINGSAVGIFTER
Grundbesiktning och årsbesiktning klass 4
20 €
Grundbesiktning och årsbesiktning klass 2-3 25 €
Grundbesiktning och årsbesiktning klass 1
40 €
Besiktning utanför ordinarie tider		
10 € +
resekostnader

Vad kostar vad 2019?

24 €
66 €
20 €
0€
28 €
33 €
24 €

Anslutningsavgift junior			
0€
Anslutningsavgift familjens första medlem 140 €
Anslutningsavgift make/maka/sambo		
0€
Anslutningsavgift senior			
100 €
Anslutningsavgift ungdom			
100 €
Anslutning junior utan Ålandsanknytning
0€
Anslutning medlem utan Ålandsanknytning 500 €
Anslutning make/maka utan Ålandsanknytning 0 €
Anslutning senior utan Ålandsanknytning
500 €
Anslutning ungdom utan Ålandsanknytning 500 €
JUNIORER ÖVRIGT
Träningsavgift kvällsträning per säsong		
Seglarskola juni 5 dagar			
Rödhamnsläger Optimist 4 dagar helpension
Rödhamnsläger Laser 3 dagar helpension
Junior och kran nyckel			

40 €
60 €
200 €
150 €
35 €

BÅTFÖRARKURS
junior, 8 – 17 år, 12 tim  			
vuxna, 12 tim			

75 €
125 €
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900 €
300 €

HAMNPLATS FÖR MEDLEMMAR
Bojplats			
606-plats ink kranavgift			

T
S KO R

ÅSS MEDLEMSAVGIFTER 2019
Medlemsavgift junior (- 19 år)		
Medlemsavgift familjens första medlem
Medlemsavgift ständig medlem		
Medlemsavgift hedersmedlem		
Medlemsavgift make/maka/sambo		
Medlemsavgift senior (70 – år)		
Medlemsavgift ungdom (20 – 25 år)		

100 €

RÖDHAMN
Rödhamnsnyckel			
Hyra övernattnings stugor			

100 €
30 €

SLABBKISTA
ÅSS slabbkista sköts av verksamhetschefen.
Under sommartid går det bra att handla nedanstående artiklar från ÅSS Marina (hamnbutiken).
Klubbflagga 44 x 72 cm 			
Klubbflagga 55 x 90 cm 			
Klubbflagga 66 x 108 cm 			
Klubbflagga 80 x 131 cm 			
Ålandsflagga med ÅSS emblem 44 x 80 cm
Ålandsflagga med ÅSS emblem 55 x 100 cm
Ålandsflagga med ÅSS emblem 66 x 120 cm
Ålandsflagga med ÅSS emblem 80 x 145 cm
ÅSS vimpel 25 cm lång 			
ÅSS vimpel 35 cm lång 			
ÅSS vimpel 44 cm lång 			
ÅSS vimpel 50 cm lång 			
ÅSS slips 			
Kavajmärke ÅSS
		
BADHUSPARKEN HYRA,
ÄVEN FÖR ICKE MEDLEMMAR
1 dag maj – september			
1 dag maj – september
inklusive stolar och bord			

26 €
32 €
36 €
50 €
35 €
40 €
52 €
52 €
20 €
25 €
25 €
30 €
20 €
10 €

750 €
1.000 €

Öppettider 2019

ÅSS Marina
Gästhamnen öppen 4.5 – 22.9
Butiken:
1.6 – 16.6
kl 14 – 21
17.6 – 4.8
kl 8 – 21
5.8 – 18.8
kl 14 – 21

Köket ÅSS Paviljongen:
26.4 – 30.4

kl 17 – 21

1.5 		
2.5 – 31.5
mån-fre lunch
mån-fre kväll
lö-sö

kl 17 – 21
kl 11 – 13
kl 17 – 21
kl 17 – 21

1.6 – 30.6

mån-fre lunch
mån-fre kväll
lö-Sö

kl 11 – 14
kl 17 – 21
kl 14 – 21

1.7 – 31.7

mån-fre
lö-sö

kl 11 – 22
kl 12 – 22

1.8 - 31 .8

mån-fre lunch
mån-fre kväll
lö-sö

kl 11 – 14
kl 17 – 21
kl 14 – 21

1.9 – 28.9

tis-fre lunch
ons-lö kväll

kl 11 – 13
kl 17 – 21

Rödhamn

Gästhamnen öppen 1.6 – 31.8
Café Sjöboden öppet:
8.6 – 9.6
kl 12 – 20
15.6 – 30.6
kl 10 – 20
1.7 - 4.8
kl 10 - 20
5 -11.8, 17-18.8, 24-25.8
kl 12 -20
Övriga tider för grupper enligt
överenskommelse.

(sö 28.4 stängt)
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GLOBAL IMPACT FOR A
SAFE AND SUSTAINABLE
FUTURE
At DNV GL we enhance safety, quality, energy efficiency and environmental performance of the global shipping industry – across all vessel types and offshore structures.
We invest heavily in research and development to find solutions, together with the
industry, that address strategic, operational or regulatory challenges.
Learn more at dnvgl.com/maritime

Kalender 2019

ÅSS kalender för kappseglingar, läger och
evenemang i sommar. ”Optimist Grön” = nybörjare alternativt de som är
i början av sin seglingskarriär

Med förbehåll för ändringar i schemat.
Aktuellt schema finns på www.segel.ax

”Optimist Svart” = de som redan hunnit segla en
tid och behärskar båten alternativt kappseglare

Vecka 16
Fredag 19 april		
Lördag 20 april		
Söndag 21 april			

J-70 Vårregatta / Kval Champions League

Vecka 17
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

22 april			
23 april
24 april		
25 april		
26 april		
27 april
12.00
28 april		
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J-70 Vårregatta / Kval Champions League

Juniortalka Västerhamn (Optimist/Laser)

			
Vecka 18			
Måndag 29 april		
Tisdag 30 april		
Onsdag
1 maj		
Torsdag
2 maj		
Fredag
3 maj		
Lördag
4 maj
11.00
Flagghissningsrace / 606 / J70 / Optimist / Laser
		
18:30
Flagghissningsmiddag
Söndag
5 maj		
			
Vecka 19			
Måndag 6 maj
18.00 - 20.00
Optimist Grön - träning
Tisdag
7 maj
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag
8 maj
18.00		
Onsdagssegling J-70
Torsdag
9 maj
16.00 - 18.00
Laser - träning
		
18.00 - 20.00
Optimist Svart - träning
Fredag 10 maj		
Lördag 11 maj
12.00		
Talka på Rödhamn
Söndag 12 maj
12.00
			
Vecka 20			
Måndag 13 maj
18.00 - 20.00
Optimist Grön - träning
Tisdag
14 maj
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag 15 maj
18.00		
Onsdagssegling J-70
Torsdag 16 maj
16.00 - 18.00
Laser - träning
		
18.00 - 20.00
Optimist Svart - träning
Fredag 17 maj		
Lördag 18 maj		
Söndag 19 maj		
			
Vecka 21			
Måndag 20 maj
18.00 - 20.00
Optimist Grön - träning
Tisdag
21 maj
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag 22 maj
18.00		
Onsdagssegling J-70
Torsdag 23 maj
16.00 - 18.00
Laser - träning
		
18.00 - 20.00
Optimist Svart - träning
Fredag 24 maj		
Lördag 25 maj		
Söndag 26 maj		
			
Vecka 22			
Måndag 27 maj
18.00 - 20.00
Optimist Grön - träning
Tisdag
28 maj
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag 29 maj
18.00		
Onsdagssegling J-70
Torsdag 30 maj
16.00 - 18.00
Laser - träning
		
18.00 - 20.00
Optimist Svart - träning
		
18.00 - 20.30
Besiktning ÅSS/MSF
Fredag 31 maj		
Lördag
1 juni		
Söndag
2 juni		
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Vecka 23			
Måndag 3 juni
18.00 - 20.00
Optimist Grön - träning
Tisdag
4 juni
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag
5 juni
18.00		
Onsdagssegling J-70
Torsdag
6 juni
16.00 - 18.00
Laser - träning
		
18.00 - 20.00
Optimist Svart - träning
		
18.00 - 20.30
Besiktning Nordmarin och Lervik
Fredag
7 juni		
Lördag
8 juni		
Söndag
9 juni		
			
Vecka 24			
Måndag 10 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Svart
		
18.00 - 20.00
Optimist Grön - träning
Tisdag
11 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Svart
		
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag 12 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Svart
		
18.00		
Onsdagssegling J-70
Torsdag 13 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Svart
		
16.00 - 18.00
Laser - träning
		
18.00 - 20:30
Besiktning ÅSS
Fredag 14 juni
09.00 - 15.00
Seglarskola Optimist Svart
		
17.00 - 20.00
Föräldrakurs båthantering,
					startprocedur 1
Lördag 15 juni		
Söndag 16 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 1
		
13.00 - 16.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 2
			
Vecka 25			
Måndag 17 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 1
		
13.00 - 16.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 2
Tisdag
18 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 1
		
13.00 - 16.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 2
		
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag 19 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 1
		
13.00 - 16.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 2
		
18.00		
Onsdagssegling J-70
Torsdag 20 juni
09.00 - 12.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 1
		
13.00 - 16.00
Seglarskola Optimist Grön Grupp 2
		
16.00 - 18.00
Laser - träning
		
18.00 - 20.00
Optimist Svart - träning
		
18.00 - 20.30
Besiktning ÅSS och MSF
Fredag 21 juni		
Lördag 22 juni
13.00		
Traditionellt midsommarfirande
					på Rödhamn
Söndag 23 juni		
			
Vecka 26			
Måndag 24 juni
18.00 - 20.00
Optimist Grön - träning
Tisdag
25 juni
18.00		
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdag 26 juni				
INGEN SEGLING
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Torsdag 27 juni
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
		
18.00 - 20.30
Fredag 28 juni		
Lördag 29 juni		
Söndag 30 juni		
			
Vecka 27			
Måndag
1 juli
13.00 - 16.00
		
18.00 - 20.00
Tisdag
2 juli
13.00 - 16.00
		
18.00		
Onsdag
3 juli
18.00		
Torsdag
4 juli
13.00 - 16.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
5 juli
13.00 - 16.00
		
17.00 - 20.00
Lördag
6 juli		
Söndag
7 juli		
			
Vecka 28			
Måndag
8 juli
09.00 - 12.00
		
13.00 - 16.00
		
18.00 - 20.00
Tisdag
9 juli
09.00 - 12.00
		
13.00 - 16.00
		
18.00		
Onsdag 10 juli
09.00 - 12.00
		
13.00 - 16.00
		
18.00		
Torsdag 11 juli
09.00 - 12.00
		
13.00 - 16.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
12 juli				
Lördag
13 juli				
Söndag
14 juli				
			
			
Vecka 29			
Måndag 15 juli
09.00 - 16.00
		
18.00 - 20.00
Tisdag
16 juli
09.00 - 16.00
		
18.00		
Onsdag 17 juli
18.00		
Torsdag 18 juli
09.00 - 16.00
		
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
19 juli
09.00 - 16.00
		
16.00 - 20.00
Lördag
20 juli		
Söndag
21 juli		

Laser - träning
Optimist Svart - träning
Besiktning ÅSS

Laserseglarskola
Optimist Grön - träning
Laserseglarskola
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laserseglarskola
Optimist Svart - träning
Laserseglarskola
Föräldrakurs båthantering, startprocedur 2

Båtförarskola 8-12 år
Båtförarskola 13 - 17 år
Optimist Grön - träning
Båtförarskola 8-12 år
Båtförarskola 13 - 17 år
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Båtförarskola 8-12 år
Båtförarskola 13 - 17 år
Onsdagssegling J-70
Båtförarskola 8-12 år
Båtförarskola 13 - 17 år
Optimist Svart - träning
Mariehamnsregattan 606, J70 KM/FM
Mariehamnsregattan 606, J70 KM/FM
Mariehamnsregattan 606, J70 KM/FM

Båtförarkurs vuxen 1
Optimist Grön - träning
Båtförarkurs vuxen 1
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Vuxenseglarskola 1
Laser - träning
Optimist Svart - träning
Vuxenseglarskola 1
Juniorutflykt m. Middag
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Vecka 30			
Måndag 22 juli
09.00 - 16.00
		
18.00 - 20.00
Tisdag
23 juli
09.00 - 16.00
		
18.00		
Onsdag 24 juli
09.00 - 16.00
		
18.00		
Torsdag 25 juli
09.00 - 16.00
		
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
26 juli				
Lördag
27 juli				
Söndag
28 juli				
			
Vecka 31			
Måndag 29 juli
10.00		
Tisdag
30 juli				
		
18.00		
Onsdag 31 juli				
		
18.00		
Torsdag
1 aug				
Fredag
2 aug				
Lördag
3 aug				
Söndag
4 aug				
			
Vecka 32			
Måndag 5 aug
18.00 - 20.00
Tisdag
6 aug
18.00		
Onsdag
7 aug
18.00		
Torsdag
8 aug
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
9 aug
16.00 - 20.00
Lördag
10 aug		
Söndag 11 aug		
			
Vecka 33			
Måndag 12 aug
18.00 - 20.00
Tisdag
13 aug
18.00		
Onsdag 14 aug
18.00		
Torsdag 15 aug
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
16 aug		
Lördag
17 aug		
Söndag 18 aug		
			
Vecka 34			
Måndag 19 aug
18.00 - 20.00
Tisdag
20 aug
18.00		
Onsdag 21 aug
18.00		
Torsdag 22 aug
16.00 - 18.00
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Vuxenseglarskola 2
Optimist Grön - träning
Vuxenseglarskola 2
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Båtförarkurs vuxen 2
Onsdagssegling J-70
Båtförarkurs vuxen 2
Laser - träning
Optimist Svart - träning
Finnjolle FM
Finnjolle FM
Finnjolle FM
Laserläger Rödhamn
Laserläger Rödhamn
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Laserläger Rödhamn
Onsdagssegling J-70
Rödhamnsläger Optimist
Rödhamnsläger Optimist
Rödhamnsläger Optimist
Rödhamnsläger Optimist
Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning
Junioruflykt m middag

Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning

Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning

		
18.00 - 20.00
		
18.00		
Fredag
23 aug		
Lördag
24 aug
10.00		
		
18.00		
Söndag 25 aug
10.00		

Optimist Svart - träning
J-70 - Kval 1 - Finska ligan
ÅM Optimist och Laser på MSF
Kräftskiva på Rödhamn
ÅM Optimist och Laser på MSF

			

Vecka 35			
Måndag 26 aug
18.00 - 20.00
Tisdag
27 aug
18.00		
Onsdag 28 aug
18.00		
Torsdag 29 aug
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
		
18.00		
Fredag
30 aug		
Lördag
21 aug		
Söndag
1 sep		

Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning
J-70 - Kval 2 - Finska ligan

			

Vecka 36			
Måndag
2 sep
18.00 - 20.00
Tisdag
3 sep
18.00		
Onsdag
4 sep
18.00		
Torsdag
5 sep
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
6 sep		
Lördag
7 sep		
Söndag
8 sep		
			
Vecka 37			
Måndag
9 sep
18.00 - 20.00
Tisdag
10 sep
18.00		
Onsdag 11 sep
18.00		
Torsdag 12 sep
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
		
18.00		
Fredag
13 sep		
Lördag
14 sep		
Söndag 15 sep		
			
Vecka 38			
Måndag 16 sep
18.00 - 20.00
Tisdag
17 sep
18.00		
Onsdag 18 sep
18.00		
Torsdag 19 sep
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
		
18.00		
Fredag
20 sep		
Lördag
21 sep		
Söndag 22 sep		

Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning

Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning
J70 - Kval 1 - Liga NM

Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning
J70 - Kval 2 - Liga NM
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Vecka 39			
Måndag 23 sep
18.00 - 20.00
Tisdag
24 sep
18.00		
Onsdag 25 sep
18.00		
Torsdag 26 sep
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
27 sep		
Lördag
28 sep		
Söndag 29 sep		
			
Vecka 40			
Måndag 30 sep		
Tisdag
1 okt
18.00		
Onsdag
2 okt
18.00		
Torsdag
3 okt
16.00 - 18.00
		
18.00 - 20.00
Fredag
4 okt		
Lördag
5 okt
11.00		
606
		
18.30		
Söndag
6 okt		
			
Vecka 41			
Måndag
7 okt		
Tisdag
8 okt		
Onsdag
9 okt		
Torsdag 10 okt		
Fredag
11 okt				
Lördag
12 okt				
Söndag 13 okt				
			
Vecka 43			
Måndag 21 okt		
Tisdag
22 okt		
Onsdag 23 okt		
Torsdag 24 okt
Fredag
25 okt				
Lördag
26 okt				
Söndag 27 okt				
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Optimist Grön - träning
Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning

Tisdagssegling Opti/Laser/606
Onsdagssegling J-70
Laser - träning
Optimist Svart - träning
Flagghalningsrace Optimist / Laser /
Flagghalningsmiddag

J-70 Ligafinal
J-70 Ligafinal
J-70 Ligafinal			

J-70 - Liga NM
J-70 - Liga NM
J-70 - Liga NM

alandpost.ax

LAGRINGSPROBLEM ?
Vi har smarta lagringslösningar för
såväl små som stora företag.
Hör gärna av dig!
Kontakta Thomas Fagerstedt
e-post: thomas.fagerstedt@alandpost.com
tel. 636 683

L O G I S T I K C E N T R U M
STARTSKOTTET 17

Förvaltning och administration

Pommerndockan klar –
hamnområdet blev mer attraktivt
Nu är Pommern tillbaka på sin vanliga plats igen, den här gången i en
nybyggd docka. Mycket har sagts och
diskuteras om dockan, men nu är den
klar och det ser verkligen bra ut!
Hela området har snyggats upp och det blir
därmed mer attraktivt för alla. Vi ska också
fortsätta att utveckla våra domäner kring ÅSS.
Vårt arrendeavtal med Mariehamns Hamn Ab
går ut i höst och vi håller på och jobbar fram
ett nytt avtal. Här blir det en del förändringar
för ÅSS, men vi tror det blir en bra lösning
för alla parter.
ÅSS vågbrytare flyttas tillbaka och fungerar
åter som temporär angöring för våra medlemmar. Den kan även användas som start- och
mållinje för våra kappseglingar.
Takfilten har i vinter bytts på det norra servicehuset. Den tidigare filten på taket var från
1988 så det var dags att byta.
Handla gärna!
I vår egen butik förbättrar vi utbudet av kläder,
våra märken i år är Sebago och Holebrook. Vi
har även båttillbehör och beslag från bland annat Harken och linor från Maffioli. Så medlemmar, handla gärna från din egen klubb!
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Slabbkistan finns som vanligt i butiken, övriga
tider kontakta verksamhetschefen för att köpa
vimplar och ÅSS-flaggor. För att få köpa ÅSSvimplar och -flaggor måste man vara medlem,
vänligen ha ert medlemskort med er när ni vill
handla ur Slabbkistan.
Anmäl förändringar
Ni som är medlemmar och flyttar, vänligen
meddela mig det liksom eventuella andra förändringar så att vi kan ändra i medlemsregistret och hålla det aktuellt. Meddela gärna på
mail info@segel.ax. Meddela också om någon
medlem i familjen flyttat hemifrån och skall
ha en egen ny adress. Ni som aldrig fått något mail från ÅSS, vänligen meddela er mailadress. Vi kommer att behöva era mailadresser
i framtiden när vi till exempel inför digitala
medlemskort.
Servicehus på Rödhamn
Vi inleder byggandet av nya servicehuset på
Rödhamn under våren. Enligt planen färdigställs huset i höst och tas i bruk till säsongen
2020.
Jag önskar alla en riktigt bra båtsommar!
		
		

Brage Jansson,
verksamhetschef
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Tall Ships Race i Mariehamn 2021

Förberedelserna inför Tall Ships Race i
Mariehamn 2021 har rullat igång.
- Hur många fartyg kommer till oss? Det vet vi säkert först några veckor före,
men vi tror att vi lockar över hundra. Vi har flera trumfkort på hand,
sägerJanne Engblom som är ordförande i styrgruppen.
Mariehamn, som är värd för Tall Ships Race
22-25 juli 2021, överlåter arrangörsansvaret åt
ÅSS. Ett avtal har tagits fram och en styrgrupp
utsetts. I den sitter två representanter för staden,
två från ÅSS och två utomstående med lämplig
kompetens.
ÅSS-arna är Janne Engblom och Björn Kalm
som får tunga poster i styrgruppen. Engblom
blir ordförande och Kalm får ansvar för ekonomin. Övriga medlemmar föreslås bli Maria
Hellman-Aarnio, Björn Rönnlöf, Emma Dahlén och Terese Flöjt.
En projektledare har redan utsetts – Mari Rosenqvist. För att ro jätteevenemanget i hamn behövs också frivilliga, runt 300 räknar man med.
- Ålänningar är engagerade och ställer gärna upp
vid evenemang, så jag tror inte att det blir ett
problem. Redan när det blev känt att staden får
TSR 2021 började folk höra av sig, säger Janne
Engblom.
Både målgång och start
Han säger att Mariehamn har alla chanser att
locka många deltagande fartyg.
- Det stora är att det blir både målgång och
start här. Starten sker dessutom för den sista

delsträckan i tävlingen – från Mariehamn till
Szczecin eller Stettin i Polen – och många fartyg vill delta i den. Dessutom har vi vår stolta
sjöfartshistoria. Mariehamn är segelfartygens
mecka. Vi har unika Pommern och vårt sjöfartsmuseum är världsberömt. Det är stora
dragplåster i sig. I Mariehamn märks evenemanget, det försvinner inte bland andra händelser som är lätt hänt i en storstad, och här har
deltagarna alla chanser att umgås.
I anbudet fanns också ett annat lockbete – att
företag lovar att köpa så kallade däcksevent ombord på ett antal skutor för att ge deltagarna lite
klirr i kassan.
Hur många?
Mariehamn har kapacitet att ta emot minst
hundra deltagande fartyg, det vill säga lika
många som kom till Åbo 2017. Kajplatser för så
många har redan ritats in i hamnen.
- Vi hoppas förstås på flera riktigt stora segelfartyg också, till exempel ryska Sedov. En del
av dem är statsägda och program för dem görs
upp långt på förhand. En officiell inbjudan från
Mariehamn ska skickas till respektive land,
säger Janne Engblom.
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Juniorer 2019

Ny säsong och
nya idéer!
ÅSS har en bred juniorbas av seglare som omfattar jolle-/båttyperna Optimist, Laser samt
606. I år väljer vi att ytterligare bredda utbudet
i och med införskaffandet av två mindre RIBbåtar med 15 hästkrafters utombordare.
Tanken är att åstadkomma en kors-pollinering
så att seglingsintresserade juniorer också lär sig
säkert handhavande och framförande av motorbåtar, samtidigt som juniorer som primärt
intresserar sig för motorbåtsaktiviteter också
får upp ögonen för seglingssporten i och med
att både seglings- och motorbåtskurser kommer att arrangeras av ÅSS och ledas av samma
personer.

Program
Även i år erbjuds ett stort antal tränings- och
tävlingstillfällen och ett uppdaterat schema
återfinns på www.segel.ax. Den huvudsakliga
förändringen jämfört med ifjol är att optimistträningsgrupperna konsolideras, från tidigare
fyra separata grupper till två. Orsaken är att det
under tidig vår och höst varit svårt att fylla fyra
grupper samt att vi nu i tillägg även erbjuder
träningsmöjligheter med motorbåtar.

Tränare
De personer som är utsedda att leda den löpande juniorverksamheten denna säsong är huvudtränare Thomas Tennström med assistans
av Sandra Sonneborn och Albert Backman.
Samtliga har gedigen erfarenhet av juniorträning och jag är övertygad om att denna erfarenhet också är till fördel för de nya motorbåtsaktiviteterna och tillför nya juniorer till ÅSS.

Föräldrar
Juniorkommittén och -tränarna välkomnar
samtliga föräldrar att aktivt delta i tränings- och
tävlingsarrangemang. Klubben arbetar enligt
principen ”öppen, tillgänglig och inkluderande” och vi vill gärna att så många som möjligt
får ta del av den unika möjlighet till segling och
båtsport som klubbens faciliteter och utrustning erbjuder.

Tränarna kan kontaktas på
telefon 0457 3456 9900 eller
email tranare@segel.ax.

22 STARTSKOTTET

Varmt välkomna till en ny säsong!
Andreas Remmer
Junioransvarig styrelsemedlem
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Drogpolicy

Drogpolicy för Åländska Segelsällskapet r.f.
Åländska Segelsällskapet r.f:s drogpolicy bygger på att vi skall erbjuda våra ungdomar
en drogfri miljö samt bibringa dem hälsosamma attityder för att stävja all form av
drogmissbruk idag och i framtiden.
Förhållningssätt tobaksprodukter
Vi propagerar aktivt emot bruk av tobaksprodukter bland minderåriga och överträdelser
leder till enskilt samtal och föräldrakontakt.
Ledare bör undvika att använda tobaksprodukter i kontakten med minderåriga.
Förhållningssätt alkohol
Vi tillåter ingen alkoholförtäring i samband
med tävlings- och träningsverksamhet. Skulle
sådan uppdagas följer enskilt samtal med de
berörda vilket kan leda till disciplinära konsekvenser som till exempel avstängning. Minderårigs föräldrar kontaktas.
ÅSS fritidsbåtsverksamhet och restaurang
berörs inte av ovanstående regler annat än
ifall att medlem uppträtt påverkad och olämpligt i officiella klubbsammanhang.
Förhållningssätt narkotika
Hantering eller användning av narkotiska
preparat leder ovillkorligen till disciplinär
åtgärd. Minderårigas föräldrar kontaktas och
polis- resp. sociala myndigheter kontaktas på
basis av styrelsebeslut. Styrelsen utdömer disciplinär åtgärd i paritet till brottet, till exempel avstängning, uteslutning etc.
Förhållningssätt dopningspreparat
Bruk av dopningspreparat renderar avstängning och i minderårigs fall föräldrakontakt
samt ställningstagande till anmälan till polisoch sociala myndigheter.

24 STARTSKOTTET

Ungdomsverksamhet
Som ungdomsledare är det viktigt att agera
som en förebild för ungdomarna.
Det får självklart inte förekomma alkohol i
samband med juniorträningar och -tävlingar,
varken på land eller i följebåtar ute på vattnet.
Föräldrar och ledare får inte uppträda berusade i juniorsammanhang. Detta gäller såväl vid
våra egna arrangemang på hemmaplan som på
tävlingsresor utanför Åland.
Tävlingsverksamhet på elitnivå
Alkoholbruk bör stävjas bland funktionärer,
domare och deltagare i samband med kappseglingsverksamhet.
Fritidsbåtsverksamhet vid föreningens
anläggningar
Föreningens medlemmar har rätt att utnyttja
föreningens anläggningar såväl vid Segelpaviljongen som på Rödhamn.
Föreningens medlemmar bör inte mana till
drogbruk eller uppträda olämpligt vid utnyttjandet av dessa anläggningar.
Ansvaret för att ovannämnda regler efterföljs är i första hand styrelsens men varje
enskild medlem och i synnerhet ledare och
funktionärer bör aktivt bära ansvaret för en
drogfri klubbmiljö.
Mariehamn 10/4 2003
ÅSS
Styrelsen
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I STILTJE OCH STORM,
I SOL OCH REGN, VID
BRYGGA ELLER TILL HAVS,
VI FINNS DÄR FÖR DIG.
VÅR ERFARENHET – DIN TRYGGHET

M A RINE INSUR A NCE EN T REPRENEUR S
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Klubbmästeriet 2019

Fortsätter i samma anda som tidigare
En ny segelsäsong står för dörren och årets
klubbmästeri vid ÅSS består av Susanne Procopé Ilmonen, Petra Malmström, Johanna
Remmer, Dan Backman, Roger Andersson och
Monica von Frenckell som mästare.
Klubbmästeriet fortsätter i samma anda som
tidigare och ordnar traktering och programinslag vid tillställningar och tävlingar. Vi hoppas
på en fin och bra säsong med många aktiva deltagare, trevliga evenemang och god stämning.
Trevlig mötesplats
Vid regattor och andra trevliga tillställningar
är klubbmästeriet involverat i förtäringsbiten.
Inför den stundande sommaren ser det ut
att bli många trevliga stunder vid ÅSS.
Den finska seglingsligan håller en deltävling
vid ÅSS och det blir även Mariehamnsregatta
för 606 och J/70 och Finnjolle-FM bland en del
annat.
Vi hoppas på samma fina kamratliga och
goda stämning som under tidigare somrar då
loungen blivit en trevlig mötesplats.

Enligt tradition
Midsommarstången lövas och reses på Rödhamn enligt tradition. Den årligen återkommande kräftskivan hålls även i år på Rödhamn. Flagghissning och flagghalning hör till
våra traditionella och omtyckta evenemang.
Musikunderhållning brukar vara uppskattat
och finns med även i år i många av sommarens
tillställningar. Se mer info om kommande evenemang i annonser framöver. Klubbmästeriet
ser fram emot många trevliga sammankomster
under den kommande säsongen.

Ett slätt hav har aldrig gett en erfaren sjöman
– med dessa ord önskar klubbmästeriet alla en
sommar med förliga vindar!

		
		

Väl mött,
Monica von Frenckell
klubbmästare
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Kappsegling

Intensiv säsong både på hemmaplan och
på den internationella arenan
Våra J/70:or har även denna vinter fått sig en rejäl genomgång på Lagerhotellet och är
i toppskick när säsongen inleds. Nya segel och nya mantågsskydd har införskaffats för
att hålla verksamheten på en fortsatt hög nivå.
Monaco Winter Series
Säsongen har redan inletts då två ÅSS-lag varit i
Monaco och seglat i deras Winter Series. Jonas
Dromberg från BS har lånat sin båt. I januari
var Henrik Lundberg, Christian Johansson,
Dick Harju-Jeanty och Janne Engblom i det
lilla furstendömet för den tredje akten. De slutade på en nionde plats.
I mars åkte Alandia Sailing Team med Daniel
Mattsson, Jasper Karlsson, Mathias Dahlman
och Staffan Lindberg ner och slutade på en
sjunde plats. Bra rostlösare för båda lagen.
Intensivt på hemmaplan
På hemmaplan inleds säsongen under påsken
då den numera traditionella Vårregattan hålls
den 21-22 april. Vi satsar på att få åtta lag på
startlinjen. Intresset är stort och alla är sugna
på att komma igång. Säsongen i övrigt omfattar
Mariehamnsregattan som i år har två klasser –
606 och J/70. Den senare fungerar som J/70klassens första klassmästerskap.
I slutet av juli arrangeras Finnjolle-FM vilket
är ett led i ÅSS strävan att bli en ledande arrangörsförening. Vi väntar oss ett 30-tal båtar
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och hoppas även på lokalt intresse.
Oktober blir, lite otippat, en väldigt hektiskt
månad för ÅSS då vi arrangerar både Finska
Seglingsligans final och NM i ligaformat.
Seglingsligan seglas numera så att det arrangeras två semifinaler i Nådendal och i Helsingfors. Man deltar som lag i en av dessa och kvalar förhoppningsvis till ligafinalen. Vi behöver
arrangörer till båda dessa evenemang så vi hoppas på allas hjälp.
Nytt för i år är också att Micko Karlsson
Trophy seglas på onsdagar och 606:orna seglar
tillsammans med jollarna på tisdagar. Vi har
även sänkt åldersgränsen så att alla från 13 år
och uppåt är välkomna att komma med i ÅSS
Sailing Center och segla J/70 och 606. Vi kommer även att öka antalet medlemmar i centret.
På den internationella arenan
Internationellt kommer ÅSS-seglare att vara
synnerligen aktiva. Till semifinalen i Champions League i Porto Cervo åker Henrik Lundberg, Christian Johansson, Dick Harju-Jeanty
och Janne Engblom. Förhoppningen är att de

kvalar till finalen i St. Moritz i mitten på augusti. Detta lag kommer även att delta vid J/70klassens EM i Malcesine på Gardasjön i Italien.
Vidare kommer två ÅSS-båtar att delta i NM i
Hankö i Norge i slutet av juli – Alandia Sailing
Team och Team B.Jansson.
Vi satsar även på att få alla fyra båtar på SM i
J/70 i Karlstad i mitten på augusti.
Vi ser fram emot en väldigt händelserik säsong.
		
		

ÅSS program kölbåt 2019
21-22 april

Vårregatta J/70 ligaformat

12-14 juli

Mariehamnsregattan
fleetracing 606 och J/70

11-13 oktober Final Finska Seglingsligan
25-27 oktober Liga-NM

Staffan Lindberg
kappseglingschef
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Kaarel Vahttavae/Aivo Kallas

ÅSS Sailing Center

ÅSS Sailing Center fostrar nya lagseglare
Unga lär sig av äldre och fler får möjlighet att tävlingssegla för en rimlig peng.
Med satsningen på ÅSS Sailing Center vässar ÅSS klorna ytterligare för att skapa bredd
och fostra nya lagseglare.
- Intresset för att delta är stort, konstaterar klubbens kappseglingschef Staffan Lindberg.
Verksamheten inom det som nu kallas ÅSS Sailing Center kom igång för ett par år sedan. Det
hela började med att klubben investerade i båtar som medlemmar kunde använda för kappsegling – i dagsläget har ÅSS fyra J/70-båtar och
tre 606-or.

Åtta lag
Inför årets säsong sätter man ihop åtta fyramannalag för de fyra J/70-båtarna. Staffan Lindberg
har sin hand över laguttagningen.

Alla ÅSS-medlemmar som fyllt 13 år kan anmäla sig till ÅSS Sailing Center och en skild
avgift, 300 euro för heltidsstuderande och 900
euro för vuxna, tas ut för deltagandet.

- Jag försöker se till att lagen blir någorlunda
jämna vad kunskapen beträffar, men det är
många parametrar att beakta. Vi har många
duktiga seglare i gruppen och i år kan vi även ta
in sådana som inte har så mycket erfarenhet av
tävlingssegling.

- Vi siktar på att få med kring 40 deltagare i år,
säger kappseglingschefen Staffan Lindberg.

Det är just det som är en av poängerna med
ÅSS Sailing Center.
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- Det handlar om kunskapsöverföring. Unga
seglare lär sig av de äldre. Det handlar också
om att motivera unga att fortsätta tävlingssegla
efter jollelivet. Alla är kanske inte beredda att
satsa så mycket som det krävs för att hävda sig
som Laserseglare, men på en J/70:a är man en
del av ett lag. De yngre kan också ha en fot i
vardera läger – de kan fortsätta segla jolle och
ändå var en del av ett J/70-lag, säger Staffan
Lindberg och tillägger:
- Det är givetvis en stor fördel att man kan
tävlingssegla utan att behöva äga en egen båt.
Kan slå sig själv!
I sommar ordnas tävlingar varje onsdag för J/70orna. Rent praktiskt går det till så att fyra lag inleder och seglar ett eller två race beroende på väder.
Efter det seglar de fyra resterande lagen mot varandra. De som inte seglar dömer och arrangerar.
Banorna är korta och läggs inne i hamnviken.
Alla anmälda kan knappast komma alla kvällar.
Det i sin tur betyder att en seglare kan hoppa

in och segla i olika lag samma kväll för att lagen ändå ska bli fulltaliga. Eller med andra ord
– man kan i princip slå sig själv under en kväll!
Med fyra ombord är det viktigt att arbetsfördelningen blir tydlig.
- Men vi ska försöka se till att man inte fastnar i
ett fack utan får rotera mellan uppgifterna.
Populär modell
Staffan Lindberg säger att båttypen J/70, som
är 7 meter lång och har tre segel, snabbt blivit
väldigt populär världen över.
- Det är en rolig modell som man kan få upp i
farter mot 25 knop. Den är rätt känslig och det
finns mycket att förbättra hela tiden, säger han.
Många tävlingar ordnas på olika nivåer och de
som deltar i ÅSS Sailing Center har möjlighet
att även delta i Champions League, Finska Ligan och Liga-NM som körs i samma format
som ÅSS veckoseglingar. Dessutom kan man
låna en J/70:a för att segla exempelvis SM, NM,
EM och VM.
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Rödhamn 2019

Servicehuset byggs under säsongen
Vår absoluta pärla Rödhamn är många
medlemmars helgmål! Det är alltid
lika trevligt att besöka Rödhamn och
värdparet Christian Kull och Anette
Gustafsson. I år har vi skrivit nytt kontrakt med dem som gäller till år 2023!
Vår pärla behöver dock ständigt utvecklas för
att skötsel och underhåll ska förenklas. Vi skall
fortsätta att utveckla förutsättningarna för
värdparet för att det ska bli mer lättjobbat och
för att utbudet ska kunna breddas ytterligare.
gärna med till Rödhamn på våren och/eller
hösten på någon av våra roliga talkor. Att vara
med på en talka är inte bara roligt, det gör också att du känner dig mer delaktig i klubben.

Smart Marina
Servicehuset, som skall byggas inom ramen
för EU projektet Smart Marina, har tyvärr
blivit lite försenat. Men nu är entreprenörerna
klara. Det blir MD-Bygg (Mathias Dahlman)
som står för byggarbetena, Harrys El för elen
och CW svets och VVS för VVS-arbetet.
Bygget beräknas komma igång under våren
och slutföras under hösten. Det visade sig
att upphandlingen tog mycket längre tid än
vi räknade med från början. Totalt har vi fått
200.000 euro i bidrag för detta. Summan kan
verka hög, men solpaneler och alla övriga lösningar som krävs på en holme har sitt pris.

Brage Jansson,
verksamhetschef
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Inför besöket

Några tips i korthet för medlemmar
som besöker Rödhamn
» Om du behöver Rödhamnsnyckel, kontakta verksamhetschefen.
» Om du vill bada bastu, boka på whiteborden i klubbhamnen.
» Om gasen är slut när du vill grilla torde det finnas mer gas i boden.
» Behöver du övernattning, boka hos värdparet!
» Kontakta värdparet om du anser att någon båt förtöjt på fel plats.
» Ta alltid dina sopor med hem.
» Visa hänsyn mot alla andra.
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Foton: Anette Gustavsson
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Regler för Rödhamn
Regler för klubbastun
1. Boka bastun på anslagstavlan som finns i 		
klubbhamnen, bokningen skall göras på 		
plats samma dag som man tänker bada. 		
Endast en timme får bokas.
2. Inget skräp får lämnas i eller vid bastun.
I detta inkluderas även flaskor och burkar.
Skräp bortförs från Rödhamn på den
badandes försorg.
3. Endast medlem som har Rödhamnsnyckel
får utnyttja bastun tillsammans med familjemedlemmar. Bastunyckel köps från verk		
samhetschefen, nyckeln skall återlämnas 		
vid avslutande av medlemskapet. Erlagd
avgift återbetalas inte. Nyckeln är personlig
och får inte överlåtas på annan medlem. 		
Rödhamnsnyckeln går även till grillen, 		
lotsstugan och övernattningsstugorna. 		
Nyckel får endast innehas av medlem i ÅSS.
4. Det ankommer på dem som utnyttjar 		
bastun att även hugga ved i den mån 		
det finns material att såga och hugga av.
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5. Den som badar bastu skall före eld uppgörs 		
förvissa sig om att vatten finns i boilern.
Användaren fyller boilern med vatten efter
badet. Använd endast sötvatten till bad och
boilern. Regnvatten finns indraget i bastun.
Om vattnet är slut i tunnorna bör vatten 		
hämtas från borrbrunnen vid lotsstugan.
6. Bastun skall rengöras efter att den använts.
Detsamma gäller bastukärlen.
7. Bastun skall låsas efter användning och 		
lämnas i sådan kondition att eldsvåda 		
rimligen inte kan utbryta.
8. ÅSS fritar sig allt ansvar för person- eller 		
sakskador som kan uppkomma i samband
med användandet av bastun.
9. Det är förbjudet att förtöja farkost vid 		
bastuberget eller i sådan närhet av detta, att
det upplevs generande för de bastubadande.
10. Givna anvisningar skall ovillkorligen följas.

Regler för användandet av ÅSS klubbhamn
1. Föreningens medlemmar och deras gäster

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

får använda klubbhamnen. Även de övriga
åländska segelföreningarnas medlemmar är
välkomna till klubbhamnen.
Det är uttryckligen förbjudet för förening
ens medlemmar att köra bort gästande 		
båtar från klubbhamnen. Om någon
ickemedlem förtöjer i klubbhamnen skall
värdparet informeras. Värdparet sköter sedan
om att båten i fråga flyttar till gästhamnen.
Förtöjning bör ske med för eller akter
mot kaj.
Farkoster skall förtöjas på ett sådant sätt 		
att de inte utgör fara för andra farkoster 		
eller hamnanläggningen. Sålunda skall t ex
fendrar alltid utsättas i tillräcklig mängd 		
före anlöp av hamnen.
Toalettvatten får inte släppas ut i hamnen.
Använd vid behov utedassen i anslutning
till hamnen.
Vänligen stör ej mellan klockan 24-07.
God flaggsed skall iakttagas.
Allt skräp bortföres på användarens försorg.
ÅSS fritar sig allt ansvar för person- eller 		
sakskador som kan uppkomma i samband
med användandet av hamnen.

Regler för användningen av stugan
1. Medlemmar med Rödhamnsyckel och 		
deras familjemedlemmargäster får använda
stugan.
2. Befintlig utrustning i stugan får fritt dispo
neras där, men ej bortföras.
3. Inträffar skada på stugan eller dess utrust ning skall den ersättas av den som vållat
skadan, dock så att medlem svarar för sina
gäster.
4. Medlemmar och deras familjemedlemmar
skall anteckna sina namn i gästboken.
5. Stugan skall lämnas låst och städad. Allt 		
skräp bortförs från Rödhamn på använd-

rens försorg.
6. Om den öppna spisen i stugan används,
skall användaren hugga samma mängd ved
som förbrukas.
7. ÅSS fritar sig allt ansvar för person- eller
sakskador som kan uppkomma i samband
med användandet av stugan.

Regler för användning av
övernattningsstugorna
1. Stugorna får användas av medlem och
dennes familjemedlemmar.
2. Stugorna bokas av värdparet, en avgift 		
betalas till värdparet. Man kan även hyra 		
lakan av värdparet.
3. Stugan skall städas efter användning.
4. Öppen eld får under inga omständigheter
uppgöras i stugorna.
5. Allt skräp skall bortföras från Rödhamn på
den boendes försorg.
6. ÅSS fritar sig allt ansvar för person – eller
sakskador som kan uppkomma i samband
med användandet av stugorna.

Regler för användning av grillplatsen
1. Grillplatsen får användas av medlemmar
som har Rödhamnsnyckel och deras familjemedlemmar.
2. Grillplatsen skall hållas städad. Allt skräp
bortförs från Rödhamn på användarens 		
försorg.
4. Eldvakt skall alltid finnas vid användning av
grillen.
5. Gas finns brevid grillen, om den är slut bör
det finnas extra gasbytta i boden.
6. ÅSS fritar sig allt ansvar för person- eller
sakskador som kan uppkomma i samband
med användandet av grillen.
ÅSS styrelse
STARTSKOTTET 37

Besiktning 2019

Med en besiktigad båt rör du dig tryggt på sjön
Endast besiktad båt har rätt att använda
klubbens flagga och försäkringsbolagen
ger rabatt för besiktade båtar.
Grundbesiktningen görs vart femte år samt
då båten bytt ägare eller registreringsförening,
eller om båten har skadats/efter skadereparation. Föreningen kan också grundbesiktiga
båten alltid då det anses finnas skäl till det.
Grundbesiktningen görs i två skeden, först en
skrovbesiktning när båten står på land och en
annan när båten ligger i vattnet, klar för segling.
Om din båt skall grund besiktas, tag då kontakt
med en besiktningsman i god tid innan sjösättningen.
I skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrapparater, kraftöverföring, mast och skrovgenomföringar utifrån. Inombords besiktas motsvarande föremål samt motorn.
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Årsbesiktningen görs varje år då båten är segelfärdig. Då besiktas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas
enligt konstruktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser. Mera om detta senare.
Besiktningstillfällen 2019
Som tidigare år arrangeras besiktningstillfällen
under torsdagar i huvudsak i juni. Vi inleder
besiktningssäsongen torsdagen den 30 maj.
Sedan besiktar vi varje torsdag kväll i juni.
Även detta år är det 2 besiktare vid besiktningstillfällena. Båtägare uppmanas att i första hand
använda sej av besiktningstillfällena på torsdagar.
Om ni kommer senare än kl. 19 önskar vi att ni
bokar besiktning med respektive besiktare.
Det går också att kontakta en besiktare för att
avtala om en annan tid. Det kostar i så fall 10
euro extra plus en ersättning för körda kilome-

trar (0,43 /km). Dejoureringslistan finns på vår
hemsida angående plats och besiktningsman.
Besiktningen bör utföras före utgången av juni
2019. Med giltig orsak kan man överenskomma om en senare besiktningstid. Efter 30 juni
uppbärs en dubbel besiktningsavgift.
Närmare uppgifter om den utrustning som
krävs i de olika besiktningsklasserna finns på
ÅSS hemsida eller genom att ladda ned besiktningsprotokollet.
I år kommer speciellt fokus att vara på sk.
Automatvästar. Västarna skall vara kontrollerade (normalt vart tredje år) enligt tillverkarens
instruktioner. Det går också att lämna in västen
till en affär som säljer västar, gör det inte kontrollen själva kan de säkert tipsa om var man får
kontrollen gjord. Det är också tillåtet att utföra
kontrollen själv. Kontrollera i din väst när föregående kontroll är gjord. För automatvästen
bör det finnas en reserv gaspatron ombord, alternativt en annan flytväst.

Se till att utrustningen är i skick och finns ombord vid besiktningstillfället. Notera nödraketernas giltighetstid och att brandsläckaren skall
vara granskad och godkänd.

Besiktningstillfällen
för ÅSS båtar 2019:
30.5.
6.6
13.6.
20.6
27.6.

Västra hamnen (ÅSS) och
Östra Hamnen (MSF)
Nordmarin och Lervik
Besiktningskväll vid ÅSS
Västra hamnen (ÅSS) och
Östra Hamnen (MSF)
Västra hamnen (ÅSS) och
Östra Hamnen (MSF)

Besiktningstiden är på
torsdagar kl. 18–20.30
(Besiktningsmannen är på plats
kl. 18–19 om inget annat avtalats
om på förhand).

Vill du bli besiktare eller utbildare?
SBF utbildar besiktningsmän och beviljar besiktningstillstånd, uppehåller besiktningsregistret och producerar besiktningsmaterial. Klubbarnas besiktare utför båtbesiktningen. Det
är intressant och lärorikt och som besiktare får man möjligheten att bekanta sej med ett
flertal olika båtar, får nya kontakter och idéer till den egna båten om man har en. Om du är
intresserad att utbilda dig till besiktare ta då kontakt med undertecknad.
ÅSS strävar att kunna erbjuda ändamålsenlig utbildning i navigation, sjövett och båthantering. SBF ordnar kurser för utbildare. Är du intresserad av att komma med i Boating verksamhet och bli utbildare, ta då kontakt med mej eller någon annan i styrelsen.

		

Olof Malmström
Boating/besiktningschef
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Besiktningsklasser 2019
Besiktningsklass 1: Öppet Hav
Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav
och som kan vara självförsörjande i behövlig
omfattning. Seglationsområdet omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna,
Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden
samt Medelhavet (Europas kustvatten och
Medelhavet).

Segelbåtar
Båtarna är avsedda för långa färder på
öppet hav.
Båten bör tåla överbrytande sjö och vara självrätande också från stora lutningar, med undantag av flerskrovs båtar. Skrovet, däcket och
kajutan bör inklusive öppningar och luckor
utgöra en tillräckligt vattentät helhet. Ingången
från det öppna utrymmet till kajutan bör kunna
tillslutas vid däckets nivå, och alla luckor bör
fästas så att de hålls kvar i båten också om båten
går runt. Alla öppningar bör vid behov kunna
stängas. Sittbrunnen bör vara snabbt självlänsande och självlänsen fri och tillräckligt stort
dimensionerad.

Motorbåtar
Båtarna är avsedda för långa färder på
öppet hav.
Båten bör vara täckt, kraftigt byggd och vattentät, och dess konstruktioner bör tåla överbrytande sjö. Båten bör tåla också stora lutningar.
Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör
kunna stängas vattentätt, och tröskelhöjden
bör vara minst 200 mm. Brädgångar bör vara
försedda med spygatt. Ventilations- och andra
öppningar i bordläggningen, med undantag av
avgasröret, bör kunna stängas vattentätt, och
luftintagen bör vara konstruerade så att vatten
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inte kan tränga in. Båten bör vara försedd med
en motor på minst 35 kW, och denna får inte
vara en utombordsmotor. Det bör finnas reservutgångar från de inre utrymmena.

Besiktningsklass 2: Kusten
Båtar som till sin konstruktion och sitt skick
lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning.
Seglationsområdet omfattar Bottenviken, Bottenhavets kuster och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om
linjen Hangö-Gotland, Rigabukten, östra och
södra Östersjöns kust samt södra Östersjön
väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen.

Segelbåtar
Båtarna är avsedda för färder på hav i
närheten av kusten.
Båten bör vara självrätande med undantag av
flerskrovs båtar, och måttligt vattentät. Ingången från kajutan till öppet utrymme bör kunna
stängas stänkvattentätt vid däckets nivå. Ventilations- och andra öppningar bör placeras på en
skyddad plats och bör genom sin konstruktion
förhindra att vatten tränger in i båten. Sittbrunnen bör vara snabbt självlänsande och självlänsen tillräckligt stort dimensionerad.

Motorbåtar
Båten bör vara täckt, kraftigt byggd och vattentät. Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör kunna tillslutas måttligt vattentätt.
Brädgångar bör vara försedda med spygatt.
Ventilations- och andra öppningar i skrovet
bör ligga akter om halva längden och till sin
konstruktion sådana att vatten inte kan tränga

in ens vid stora lutningar. Luftintagen bör vara
så konstruerade att vatten inte kan tränga in.
Genomföringarna av styrkabel och slangar till
utombordsmotor bör vara täta. Det bör finnas
reservutgångar från de inre utrymmena. Tröskelhöjden bör vara minst 150 mm.

Besiktningsklass 3: Skärgård
Båtar som till sin konstruktion och sitt skick
lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna. Seglationsområdet omfattar Finlands
kuster och insjöar, Finska vikens innersta del
till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Ålands hav, Kvarken och
sträckan Helsingfors-Tallinn samt Finska vikens södra kust samt Svenska ostkusten.

Segelbåtar
Båtarna är avsedda för skärgårdsförhållanden och för insjöarna.
Båtens konstruktioner bör vara så utförda att
de inte medför fara för att båten skall sjunka.
Sittbrunnen behöver inte vara självlänsande,
men det rekommenderas.

Motorbåtar
Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för
bruk i skärgården och försedd med kajuta eller
hardtop, och man bör kunna övernatta i den.
Ha en minsta längd på 5 meter och en motorstyrka på minst 35 kW (50hkr). Övernattningsutrymmena bör kunna tillslutas regn- eller stänkvattentätt med kapell eller på något
annat sätt. Ventilations- och andra öppningar i
skrovet bör ligga akter om halva längden och
så placerade att vatten inte kan tränga in. Motorbrunnen för utombordsmotorn bör till sin
konstruktion vara sådan att vatten inte den vägen kan tränga in. Kabel- och slanggenomföringarna bör vara täta. Gäller även öppna ribbåtar.

Besiktningsklass 4: Skyddade Vatten
Båtar som är konstruerade för skyddade vatten,
samt båtar som deltar i bevakade seglingstävlingar.

Segelbåtar
Båtarna är avsedda för skyddade vatten eller
båtevenemang, t.ex. bankappseglingar, där det
finns kontinuerlig övervakning och räddningsberedskap.

Motorbåtar
Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för
bruk i skärgården, och motorinstallationen bör
vara säker. Båten kan vara en hardtop-, vindrute- eller öppen båt.

Min rekommendation är att större
motor- och segelbåtar besiktas i klass
2, mindre motorbåtar med övernattningsmöjligheter och segelbåtar utan
självlänsande sittbrunn i klass 3.
Övriga småbåtar i klass 4. Det är
givetvis också beroende på hur båten i
huvudsak används, även en havsgående
båt kan besiktas i klass 3 ifall användningen är i skärgården. Trots att mobiltelefon med vattentätt fodral godkänns
i de lägre klasserna rekommenderar jag
VHF ur säkerhetssynpunkt.
I större båtar fast monterad och helst med
DSC funktion.
Kom ihåg att det
krävs certifikat för
användning av VHF
samt tillstånd för
själva apparaten.
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Flaggreglemente
§ 1 Båt, som är besiktigad och införd i Åländska Segelsällskapets båtregister, har rätt att
föra sällskapets flagga, på sätt som detta 		
reglemente stadgar.
Under segel, för ketch- och yawlriggad
farkost, flaggan i mesatoppen, gaffelriggad
farkost, under gaffelnock, samt övriga på
spel akterut.
§ 2 Utan segel, föres flagga annars lika, utan,
att även gaffelriggad farkost för flagga på
spel akterut. Maskindriven båt för flaggan
på spel akterut eller under särskild flagggaffel i riggen om sådan finnes.
§ 3 Då båt är på väg får flagga föras vid alla
tider på dygnet
a) vid inlöpande eller lämnande av hamn
b) vid angöring av kust
c) inom synhåll för örlogs-, lots- eller 		
		 sjöbevakningsfartyg samt inom synhåll
		 för nämnda instansers statione
d) inom utländskt farvatten
e) från klockan 08.00 till solnedgången 		
		 dock ej senare än klockan 21.00, då 		
		 besättningen är ombord på båt. Dock får
		 flaggan halas till havs i hårt väder.
Från ovannämnda regler kan undantag göras:
a) i hamn, där flaggskott skjutes, följes detta
b) i utländsk hamn följes de regler och 		
		 bruk, som tillämpas där
c) då båt deltar i tävling, för vilken andra
		 bestämmelser om flaggas förande har
		 utfärdats eller skall iakttas enligt prax
Sällskapets flagga får ej hissas i flaggstång på
land, utom på byggnader och anläggningar,
som tillhöra sällskapet.
Båt, som föres av utom sällskapet stående person, får ej föra sällskapets flagga.

42 STARTSKOTTET

§ 4 Hälsning med flagga är en gammal och
över hela världen iakttagen sjömanssed,
som bör följas. Att hälsa är frivilligt, att 		
besvara en hälsning är en skyldighet.		
Hälsning med flagga sker genom att
flaggan ned halas till en tredjedel av
sejnfallets (flaggspelets)längd nedifrån
räknat och kvarhålles där till dess
hälsningen besvarats.
§ 5 Vid färd i utländska vatten kan värdlandets
nationsflagga föras såsom destinationsflagga. Den föres då under styrbords vantspridare. Destinationsflagga hissas tidigast
det dygn båten lämnar sista hamnen i 		
hemlandet för att gå direkt till hamn i det
främmande landet. Den föres ej längre än
t.o.m. första dagen i hemlandet.
På båt, som saknar vantspridare hissas 		
destinationsflaggan utefter styrbords vant
med fäste på vantet cirka 1/4 av dess längd
uppifrån räknat.
När destinationsflagga föres, hissas föreningens vimplar, som normalt föres under
styrbords vantspridare, istället under
babords vantspridare eller utefter babords
vant.
Destinationsflagga hissas och nedhalas 		
samtidigt med den egna klubbflaggan.
§ 6 Vid högtidliga tillfällen flaggas över topp
sålunda, att båten klädes från stäv till stäv
över topparna med signalflaggor. Dessa
hissas i följande ordning från förstäven:
Flaggorna: A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3
o.s.v. utom flaggorna X och T.
Vid flaggning över topp halas flaggspelet
samtidigt med klubbflaggan.

§ 7 Hedersbevisning vid sorgtillfällen i hamn
sker genom att föra flagga på halv stång.
Under färd föres flaggan på halv stång 		
endast i det fall, att den avlidna befinner
sig ombord.
(Anm. Flaggan hissas först i topp innan 		
den halas ned på halv stång till cirka 2/3 		
höjd. Vid nedhalning hissas flaggan först
i topp)
§ 8 Åländska Segelsällskapet använder
följande vimplar:
a) Sällskapets klubbvimpel är vit med röd
bård och bokstäverna ÅSS i svart. Klubbvimpeln föres under styrbords vantspridare eller om vantspridare saknas utefter
styrbords vant med fäste cirka 1/4 av dess
längd uppifrån räknat. På båt utan mast
föres klubbvimpeln på en vimpelstång. 		
Klubbvimpeln föres under hela säsongen
dygnet runt såväl i hamn som till sjöss.
b) Sällskapets bredvimpel är klubbflaggan
		 i triangulär form.
c) Kommodorens vimpel är sällskapets 		
		 bredvimpel med tvenne tungor.
d) Vicekommodorens vimpel är kommo		 dorens vimpel med en blå bård i
		underkanten.
e) Hedersledamots vimpel är sällskapets
		 bredvimpel med en blå bård i under-		
		kanten.
f) Prisdomarflaggan är sällskapets klubb		 flagga försedd med en röd bård i
		underkanten.
Bredvimpeln, kommodorens, vicekommodorens och hedersledamots vimpel föres under
styrbords vantspridare dygnet runt då respektive personer är ombord. Då någon av dessa
vimplar föres halas klubbvimpeln.
§ 9 Sällskapets flaggor och vimplar föres väl
hissade samt bör städse hanteras sjömansmässigt och med tillbörlig aktsamhet.
Flaggorna och vimplarna bör vara hela
och rena och hållas blåsande fritt.
En flagga, som av någon orsak blivit 		
obrukbar, bör brännas.
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