BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP
STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013
Styrelsen för Borstahusens segelsällskap avlägger följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 1 januari – 31 dec 2013:
MEDLEMMAR
Verksamhetsåret 2013 hade BSS 673 st. medlemmar, en ökning med 104 st. medlemmar.
Av dessa var 6 st. hedersmedlemmar.
Familjemedlemskap: 108 st. Familjemedlemskap pensionär: 43 st. Summa 354 st.
(Inkl. respektive och barn)
Separat betalande; Seniorer 192 st. Pensionärer 84 st. Summa 276 st.
Separat betalande aktiva juniorer upp till 16 år; 43 st.
Bidragsberättigade medlemmar, åldersfördelning enligt nedan:
0-6 år

7-11 år

12-18 år

19-25 år

7-20 år

7-25 år

9 st.

48 st.

37 st.

11 st.

98 st.

106 st.

JOLLEVERKSAMHETEN
2013 har varit ett mycket aktivt år när det gäller BoSS jolleverksamhet. Numera är det inte bara juniorer som
seglar jolle, därav namnbytet från junior- till jolleverksamhet. Det är numera lika många vuxna i BoSS som det
är ungdomar som aktivt (kapp)seglar jolle.
Den jolle som uteslutande används bland de vuxna är Laser. Med hjälp av Polens & Danmarks landslagstränare
Piotr Wojewski och senare BoSS egen Niklas Emond har det varit regelbunden Laser-träning under hela 2013.
Träningen vänder sig både till BoSS egna seglare men vi erbjuder även seglare från andra klubbar att delta.
Detta har resulterat i att det kommer seglare från hela Skåne men även så långt bort som Göteborg till våra
träningar.
För att behålla intresset hos våra ungdomar så träffades Juniorerna ungefär en gång i månaden under vintern
Under 2013 bestod Jollekommittén (JK) av följande personer:
Björn Zetterström (sammankallande)
Klara Kristensson
Magnus Bergöö

Anders Lundius
Martin Lundgren
Carl Christerson

Henrik Aulin
Stefan Lundmark

Den obligatoriska ”fixardagen” då all utrustning sågs över, båtar tvättades och man såg till att allt var i skick att
börja användas, ägde rum i april. Som lön för mödan avslutades denna fixarlördag med fest för alla inblandade.
Nytt för i år var 2013 Easter Weekend Camp. Ett träningsläger för 15 optimistseglare från regionen. Man åt och
sov i klubbhuset och på dagarna var fyllda av segling. Det hela blev en succé som även kommer att upprepas
2014, och då utökas antal platser till 35 seglare.
Seglingssäsongen startade officiellt den 1a maj, först med manskör men sedan med många segel på havet!
Solen strålade och vinden var svag samtidigt som vi sjösatte så många jollar som möjligt. Det var minst 30
personer ute på havet i allt från Optimistjollar till C55or.
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Under sommarhalvåret var det regelbundna ledarledda träningar två gånger i veckan (onsdagar och lördagar)
för alla åldrar.
Under våren deltog en av våra duktiga optimist-seglare, Alice Lindberg, i VM-kvalet på olika platser runt om i
Sverige.
JSM som i år arrangerades på Hisingen i Göteborg direkt efter midsommar, hade besök av flera BSS-seglare.
I nybörjarklassen XS Optimist på JSM, gick totalsegern till Louise Zetterström från BoSS.
Simon Lundmark har under det gångna året tävlat både på nationell och internationell nivå i den förberedande
OS-klassen för killar; Laser Radial.
Simon tog SM-guld i Laser Radial för herrar och brons i samma klass på Kieler Woche i Tyskland. Han var även
en av två svenskar på Junior-VM i Oman! Han leder också Sverigerankingen inför de avslutande kvaltävlingarna
till ISAF Youth i Portugal, VM för ungdomar. Simon har på ett år gått från att vara en duktig seglare till att ha
etablerat sig i Sverigetoppen som junior.
Han avslutar 2013 med att välförtjänt även bli nominerad till Årets Idrottsprofil i Landskrona.
Naturligtvis var det seglarskola även denna sommar. Under 8 veckor deltog över 40 elever i
åldrarna 7 – 50 år. Även detta år var det ett stort antal nybörjare, såväl barn som vuxna.
Glädjande nog har de flesta av de yngre bibehållit sitt stora seglingsintresse. Under detta år har dessa juniorer
verkligen gått framåt i sin utveckling. Vi har haft träning 2-3 dagar i veckan, april till september. Många av
dessa ungdomar passade på att vara med på olika kappseglingar på olika nivåer runt om i Sverige.
Öresunds Cup är en kappsegling för nybörjare som går runt om i västra Skåne. Här vann Louise Zetterström
hela serien i Optimistklassen.
Under hösten var flera av våra optimistseglare med på Regionskval och alla 4 deltagare från BoSS kvalificerade
sig vidare till rikskval våren 2014!
I Liros Cup som är en regional serie kappseglingar placerades sig Hanna Lundius bästa av Optimistseglarna
från Borstahusen. Hon tog en total 9:e plats. Simon Lundmark placerade sig på en total 4:e plats i klassen
Laser Standard.
När mörkret lade sig under hösten fortsatte jolleträningen på helgerna. Inbjudan till Optimist- och Laserseglare gick ut till Skåne-klubbar. Resultatet blev att 15-talet Optimist-seglare från regionen samtränade varje
lördag under hösten och nästan lika många Laser-seglare varje söndag. Sista träningen gick av stapeln på
Nyårsafton i strålande sol!
På årets sista dag utsågs en borstahustjej till Årets Grynet.
Denna utmärkelse går till tjejer som under året haft extra fin utveckling i sin segling och kommer från några av
de skånska klubbarna. Årets Grynet valdes ur det starka optimistgänget i BoSS.
Valet föll till slut på Maja Tenning som bara seglat sedan 2010 men som kommer att segla rikskval för VMplatser 2014.
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KAPPSEGLINGSVERKSAMHETEN
Kappseglingskommittén bestod 2013 av:
Simon Lundmark, Per Fredrik Drakensten, Henrik Larsson, Niklas Emond, Ingmar Hansson, Uwe Puls.
I planeringsarbetet deltog även Björn Zetterström, Magnus Bergöö, Henrik Aulin, Nils-Erik Petersson, Rune
Hallin, Håkan Larsson och Mattias Dahlström m.fl.
Aktiviteter i BSS regi under 2013:
Torsdagsseglingar 2013
Under säsongen var BSS arrangör av Torsdagsseglingarna och bjöd in seglare från Landskrona Segelsällskap,
Ostpirens Båtklubb och RHSS. Startlinjen gick mellan märken strax utanför piren, sedan seglades det mellan
fasta sjömärken på Sundet.
Första tävlingen var den 2 maj, avslutning den 14 september. 16 tävlingar var inplanerade varav
3 blev inställda p.g.a. stiltje eller för mycket vind.
Av 23 deltagande båtar var 21 från BSS, vilket också visar sig i resultatlistan.
1: Roxann, BSS (Mats Svensson)

2: Gul, BSS (Jens Lekland)

3: Lurifax, BSS (Jonas Bergström)

Deltagande besättningar bjöds på seglarfest och prisutdelning i Pumphusets konsthall lördagen den 15
september. Vinnaren får glädja sig åt vandringspriset tills avslutningen av kommande säsong.

Årets övriga kappseglingar bjöd på både stort och smått:
Öresunds Cup: 21 juli.
Ett 30-tal ”gröna” Optimistseglare (varav hela 8 st från BSS) från hela Skåne kämpade väl. Louise Zetterström
från Borstahusen stod som segrare.

Ett av BSS större arrangemang under åren fick vi uppleva i månadsskiftet juli-augusti:
Laser Master European Championship pågick den 27 juli till den 2 augusti och var även en del i Landskrona
Stads 600-årsfirande. Hamnkrogen stod för all förplägnad för upp till som mest 280 samtidiga gäster vid
festligheternas höjdpunkt, Regattamiddagen.
Tävlingen samlade ett stort antal Master Laserseglare från hela Europa, totalt deltog 180 seglare (varav ett 60tal från SWE), alla i ålder 35+ upp till 70+, från 22 nationer i 10 delklasser beroende på ålder och kön.
Många passade på att även med eller utan medföljande familjer ta en titt på våra vackra trakter.
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Mest exotisk kan nog deltagaren från Tahiti anses vara, Isabelle Barbeau.
Totalt ett 70-tal funktionärer såg till att allting fungerade väl, alltid efter en god start på dagen med frukost
från ICA Ankaret.
Ander Jönsson, Bengt Holmqvist och Anders Lundius såg till att Borstahusarna var representerade, varav Bengt
lyckades knipa en 7:e plats i Laser Master Radial.
Seglingsledningen med PO Ekstrand och Håkan Larsson i spetsen såg till att allt gick ordentligt till på vattnet,
ordförande ledde styrkan på land.
Styrelsen vill tacka alla inblandade för väl genomfört arrangemang som uppskattades mycket av seglarna.
Seglingarna den 28-29 september bjöd på fint men svalt sensommarväder och omväxlande vindar.
Totalt samlades ett 60-tal seglare och ett 25-tal funktionärer för säsongens sista kappsegling:
Skånskt DM / Liros Cup Skåne (deltävling) i Borstahusen:
37st Optimister, 7st E-Jollar, 6st Laser Radial, 10st Laser Standard deltog i denna tävling. 7st var deltagare från
BSS, varav 2 seniorer från BSS (Anders Jönsson och Magnus Munck af Rosenschöld) fick hedrande 3:e och 5:e
placering i Laser, Simon Lundmark blev 2:a.I Optimistklassen var Alice Lindberg bästa BSS-junior.
Liros Cup Optimist Skåne, totalställning:
Av 54 anmälda blev Hanna Lundius 8:a, Alice Lindberg 11:a, Maja Tenning 14:e,
Louise Zetterström 16:e, Victor Glargaard 52:a (deltog i 1 av 6 seglingar).
Liros Cup Laser Standard Skåne, totalställning:
Av 11 deltagare så kom Borstahusarna på 4:e till 7:e plats, nämligen i tur och ordning:
Simon Lundmark, Anders Jönsson, Jakob Munck af Rosensköld och Magnus Munck af Rosensköld.
Under säsongen har vi haft deltagare från klubben i diverse utbildningar och seminarier. Det är av största vikt
för klubbens framtid som arrangör, men även för våra tävlande medlemmar att vi fortlöpande utbildar
instruktörer, tränare samt funktionärer.
Klubbmästerskap BoSS 2013
Det numera etablerade formatet av Klubbmästerskap på höstkanten var samma succé som tidigare år med
många seglare på vattnet. Många olika båtar och klasser samsades på vattnet med mycket skiftande åldrar på
rorsmän och gastar. Seglingarna utgjordes av allt ifrån poängsegling till tuff matchracing som satte sin prägel
på en fantastisk dag som avslutades traditionsenligt med prisutdelning och stor regattamiddag.
Kappseglingskommittén vill passa på att tacka alla funktionärer för ett gott seglingsår 2013 och hoppas att vi
får se ännu fler av våra medlemmar som funktionärer på land eller till sjöss i våra kommande arrangemang.
Landskrona Idrottsgala
Segelsällskapet blev som en av tre nominerade till ”Årets Förening 2013”, i skrivande stund ej klart med
resultatet.
Övriga aktiviteter
Garmin Fiskefestival, arrangerat av Kinnarps Havfiskeklubb, gick av stapeln den 14-15 september. Ett hundratal
fiskare tävlade ute på Sundet om vem som var bäst på att dra upp fiskar av många olika slag. På sin hemsida
skriver man: ”Efter succén förra året med flytten till Borstahusen/Landskrona har vi i Klubben beslutat att vi
också år 2014 vara kvar i Borstahusen. Segelklubbens välvilja och insatts under tävlingsdagarna gjorde beslutet
lätt för oss. Borstahusen har också har ett bra utgångsläge för tävlingsfiske i norra samt södra sundet.”
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MEDLEMSVÅRD
Under våren har det arrangerats några välbesökta pubkvällar där medlemmar i alla åldersgrupper roat sig.
David Libby, medlem i BSS samt f.d. marinofficer och kartograf i brittiska Royal Navy, berättade om sin karriär
på de sju haven och informerade om sin nuvarande sysselsättning med att hålla navigationskurser som
examineras genom ”RYA”, Royal Yachtmaster Association. Detta i BSS klubbhus, minsann!
1:a maj hälsades våren traditionsenligt välkommen med sång av Öresundsvarvets manskör, därefter bjöds
medlemmarna och kören på frukost i klubbhuset.
Dag Ekelund höll som sedvanligt kurser i VHF, Förarbevis, Kustskepparen samt Kanalintyget med högt
deltagande under året. Den höga kvaliteten på undervisningen visade sig genom att samtliga deltagande blev
godkända av officiell examinator.
SPONSORER
Antalet sponsorer har under året varit ganska så konstant några har fallit ifrån och nya har kommit till och det
är vi mycket glada för.
Antalet flaggstänger vid slipen har ökat med ytterligare två så nu är det fem stycken på vardera sidan. Kul! Vi
har även lyckats sälja in de nya flaggstängerna. Platsen vid slipen är populär då sponsorflaggorna exponeras
mycket bra där.
Årets som vanligt mycket uppskattade sponsorsegling gick av stapeln den 4 juni.
28 st. glada sponsorer, några färre än i fjol, det kan ju alltid komma något förhinder i sista stund, mönstrades
ombord i sex båtar med väl förberedda kaptener.
Innan påmönstring var det samling i klubbhuset för sedvanlig Gammel Dansk och information om dagens
segling och icke minst förplägnad.
Vi avseglade i en frisk NW vind 9-12 m/sek och en fin sol mot Rungsted. Som vanligt blev det kappsegling och
det gick undan i den friska vinden.
Alla äntrade kajen i Rungsted med gott humör och sämre blev det inte efter en god öl på vår favoritkrog i
hamnen.
Efter någon timme fortsatte seglingen mot Ven och en hägrande buffé på Backafallsbyn.
Den fina vinden höll i sig och kanske ökade men alla tyckte att det var en fin segling.
På grund av vindförhållanden gick några båtar till Bäckviken och resten till Norreborg.
Vi sammanstrålade alla på Backafallsbyns restaurang till en utsökt buffé där inget saknades,
varken fast eller flytande gott.
Efter att alla var nöjda och belåtna avseglade vi mot Borstahusen där vi förtöjde vid 21-tiden efter en mycket
härlig och uppskattad dag
Ett stort tack till våra sponsorer som troget bidrager till att vi i BSS kan ha en så positiv utveckling i vår
ungdomsverksamhet som vi har.
Samtidigt ett stort tack till våra kaptener som ställer upp med sig själva och sina båtar år efter år.
Allt sammandraget betyder det otroligt mycket för Borstahusens Segelsällskap och dess framtid.
HAMNPLAN/ HAMNEN/ BYGGNADER/
Stormen Simone 28-29 oktober och stormen Sven 6-7 december ställde till det ganska rejält för oss skåningar.
Inga omkullfallna båtar rapporterades, en flytbrygga blev lite tilltygad. Vattennivån på drygt +1,5 meter såg till
att hamnplanen förutom vatten fick in stora mängder med sjögräs och tång.
Våra byggnader klarade sig nätt och jämnt från vattenskador, värre gick det med Restaurang Pumphuset som
fick byta ut allt golvmaterial efter vatteninträngning i byggnaden. Badhytten på kajen höll på att åka ner i
hamnbassängen, några mindre sättningsskador på kajen och skador på murverket vid Fyren blev också följder
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av naturens krafter.
Elektricitet och saltvatten går inte så bra ihop, vilket gjorde att en del belysningsstolpar vid kajerna slogs ut
tillfälligt, de stolpar som står på träbryggorna måste bytas ut till säkrare typ inför kommande
högvattentillfällen.
Största arbetet i hamnen bestod av att återigen se till att muddra i hamninloppet, detta gjordes under våren
till en kostnad av runt 300 000 kr. Senast gjordes detta 2008.
Myndigheterna Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen har gjort inspektioner hos oss. Påpekanden från
dessa har gjort att vi satsat på ett ökat förebyggande brandskydd med fler brandvarnare och brandsläckare
samt skärpta inspektionsrutiner för detta.
Även nya livräddningsstegar vid kajerna, dieseltankens inbyggnad med tak över denna samt en ny separat
förrådscontainer för bensin m.m. ingår i den ökade säkerheten på hamnen.
En del yttre underhåll som exempelvis målning av bodar och hus har utförts löpande under sommaren av bl.a.
våra sommarjobbare och praktikanter.
Gymnasieskolans Bygglinje såg till att vi fick ett nytt tak på miljöboden.
Föregående års utbyte av gamla dragiga fönster i klubbhuset har följts av utbyte av luftvärmepump, och
arbetet med att byta ut direktverkande el-element till oljefyllda radiatorer samt installation av luftvärmepump
i juniorrummet har påbörjats.
Landskrona Stad har tillsammans med BSS, Byalaget och Fiskeriföreningen Fram initierat ett arbete för att
undersöka möjligheterna till en utbyggnad av hamnen söder om nuvarande hamn. Detta kommer vi säkert att
få veta mer om under det kommande verksamhetsåret.
Organisation
2013 blev första verksamhetsåret då den ideella föreningens verksamhet samlas i Borstahusens Segelsällskap
och all verksamhet relaterad till hamnen skattemässigt momsbelägges och samlas i det helägda dotterbolaget
Borstahusens Hamnförvaltning AB.
STYRELSEN
Styrelsen har haft tio (10) protokollförda sammanträden, ett (1) Höstmöte och ett (1) Årsmöte under
verksamhetsåret.
Styrelsen bestod av Uwe Puls -ordförande, Jan Kjäll -vice ordförande, Maria Ekstrand -kassör,
Benny Simonsson –sekreterare, Björn Zetterström, Per Sjöbohm, Viveka Munck af Rosenschöld –ledamöter.
Styrelsen tackar Landskrona Stad, samt våra sponsorer och övriga medlemmar för ett gott samarbete under
det gångna året.

Styrelsen för Borstahusens Segelsällskap, mars 2014
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