BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
Styrelsen för Borstahusens segelsällskap avlägger följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 1 januari – 31 dec 2019:
MEDLEMMAR
Verksamhetsåret 2019 hade BSS 690st. medlemmar. Av dessa var 5st. hedersmedlemmar.
Av medlemmarna är 62% män och 38% kvinnor. Medlemmars åldersfördelning enligt nedan:
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JOLLEVERKSAMHETEN 2018
Kappseglande juniorer
Max Zetterström har under säsongen 2019 kappseglat Optimistjolle runt om i Europa. Bra placeringar både i Italien och på Polska öppna mästerskapen. En silvermedalj på lag-NM krönte säsongen 2019.
Alice Lindberg som seglat E-jolle, startade säsongen i Garda, Italien med både träning och tävling.
I Sverige deltog hon i Elitserien som ägde rum runt om i Sverige från Råå i söder till Kvarnviken i norr.
Årets höjdpunkter var EM i Danmark och VM i Spanien.
Louise Zetterström har seglat Laser 4.7 och Laser Radial under denna säsong. Hon toppade 2019 med en SMbronsmedalj i Laser 4.7.

Seglarskola 2019
Ett av jolleverksamhetens viktigaste mål är att öka nyrekryteringen. För att uppnå detta har BoSS fortsatt med stor bredd på segelskolan. Intresset för seglarskolan ökade under 2019 tack vare idogt lobbyarbete och marknadsföring av seglarskolan och dess verksamhet, ett relativt lågt pris på kurserna kan
också ha bidragit. 2019 erbjöd BoSS nybörjar- och fortsättningskurser för juniorer. Kurserna var heldagskurser för under sex sommarveckor.
Under dessa veckor deltog ett 80-tal elever. Från slutet av sommaren till mitten av oktober genomfördes
även med viss regelbundenhet onsdagsseglingar för juniorer, på senhösten flyttades dessa till en helgdag
pga att mörkret lägger sig för tidigt på vardagarna under hösten. Något underlag för att driva nybörjare/juniorverksamhet på året-runt-basis med regelbundna träningar fanns dock tyvärr inte hösten vintern 19/20 .
Våra båtar
Klubbens jollar och följebåtar överensstämmer i stort med det behov som fanns och därför uppstod inget
behov att försäljning eller nyförvärv. Dock görs kontinuerligt en utvärdering av behovet.
KAPPSEGLINGSVERKSAMHETEN I BORSTAHUSEN 2019
Kappseglingskommittén var under året vilande. Planeringsfunktionerna inför Melges24 SM sköttes gemensamt av Björn Zetterström, Uwe Puls, Stefan Lundmark, Rune Hallin, Nils-Erik Pettersson, Ingmar
Hansson, P-O Ekstrand m.fl.

Torsdagsseglingar 2019
Under året arrangerades Torsdagsseglingarna och deltog gjorde även seglare från Landskrona
Segelsällskap. Startlinjen gick mellan märken strax utanför piren, sedan seglades det mellan fasta sjömärken på
Sundet. Totalt 19 anmälda besättningar, varav ett tiotal deltog flitigt. Resultat torsdagskappseglingen:
1. Marcus Blidberg 2. Mats Svensson 3 Rolf Andersson 4 Mikael Hultman.
Avslutningsseglingen var även en separat kappsegling, ”Höstpokalen”, resultat:
1. Bengt Holmqvist. 2. Mats Svensson. 3 Marcus Blidberg.
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Deltagande besättningar samt övriga medlemmar, totalt ett 40-tal personer, bjöds på seglarfest och prisutdelning i
klubbhusets lokaler lördagen 14 september. Catering fick vi denna gång från Mama Teresa.
Vinnaren får glädja sig åt vandringspriset tills avslutningen av kommande säsong, 2020.

Aulin Ocean Race, 29-30 maj 2019
Havskappsegling modell annorlunda!
Start i Borstahusen onsdag 20.00, målgång på Anholt torsdag middagstid. Därefter en god middag på Anholt Kro,
och därpå några timmars sömn. Start torsdag sen kväll, målgång i Borstahusen fredag middag.
Seglingen startade med fyra besättningar i fantastiskt väder med fin kryss norrut i Sundet.
Se filmen från starten på Youtube: https://youtu.be/F1mEWtkGL_Y
Det var stark motström och spåret inne vid land visade sig snabbt vara det vinnande spåret till en början. Sedan
var det vindbälten och vindvridningar i kombination med medström och motström som gjorde att erfarenhet och
tur spelade in. Framåt 23-tiden öppnade vinden upp och spinnakern hissades en bit innan Hamlets hus. Samtidigt
spreds fältet ut och alla valde sina spår mot Anholt där alla samlades ihop igen vid Västpricken och sista biten in
över den fina sandbottnen. Under senare delen av seglingen var det ordenligt med vind som satte både båtar och
besättning på prov. Resultatet var glada seglare och en del historier väl i hamn. Efter att en gedigen mottagningskommitté hjälpt sista båt att lägga till var det traditionsenlig frukost utanför klubbhuset med fin utsikt över hamnen. Även här var Hamlet med den gamla dansken med. Efter sömn och ett fantastiskt bad bjöds det på mat på
hamnen. Vinden var fortfarande stark och två båtar valde att avsegla med lite försenad start framåt midnatt då
vinden avtog något. När alla båtar landat i Borstahusen igen blev det gemensam middag utanför klubbhuset.
Bengt Holmqvist med besättning Uwe Puls och Roger Adolfsson korades till segrare i årets segling.
Sjælland Rundt 27. juni 2019, Helsingør. 232 sjömil.
Simon Lundmark i ”Chess” (First 36.7), kom på en 1:a plats i sin klass
Peter Holmberg i ”Three Sisters” (Dragonfly 28), kom också 1:a i sin klass.
Swedish Championship Melges24 6-8 september
Melges24-seglarna trivdes gott hos oss för ett fåtal år sedan, och återkom för att avgöra klassens SM 2019.
Robban Ohlsson från Göteborg styrde och ställde med säker hand som seglingsledare.
De 18 startande båtarna från Sverige med gäster från Danmark och Tyskland genomförde sju seglingar i varierande vindar.
1:a Marc Wain Pedersen från Hellerup, 2:a Kim Christensen från Egaa Sejlklub, 3:a Lennart Burke från

Stralsund. Bästa svenskar blev Jonas Berntsson från Stenugnsund på en 4:e plats och Martin Fridh från
Malmö på en 7:e plats, samt Carl Åkerson från Gefle SS på 8:e plats.
Grattis till alla seglare ovan!

Våra sponsorer har gjort att vi även detta år haft en god ekonomisk grund att stå på inför juniorernas
seglarskola, träningstillfällen och kappseglingar. Tack vare dem kan vi hålla en betydligt lägre nivå på
avgifterna till bl.a. seglarskolan än vad som annars vore fallet.
Funktionärer
Under säsongen har vi haft deltagare från klubben i diverse olika kappseglingar, stort och smått. Det är av största
vikt för klubbens framtid som arrangör, men även för våra tävlande medlemmar att vi fortlöpande praktiskt övar
och utbildar instruktörer, tränare samt funktionärer.
Vi hoppas att vi får se ännu fler av våra medlemmar som funktionärer på land eller till sjöss i våra kommande
arrangemang.

ÖVRIGA AKTIVTETER I HAMNEN 2019
Garmins Fiskefestival, Garmins sjunde upplaga i Borstahusen av Fiskefestivalen, pågick den 31 aug-1 sep.
30 team deltog detta året.
Arrangemanget räknas som Sveriges största havsfisketävling för småbåtar. Tävlingen utgår från Borstahusens
Hamn med artrika Öresund som arena. Det är en så kallad teamtävling där varje båt/lag består av antingen två
eller tre stycken fiskare. Citat nedan från arrangören Kinnarps Havsfiskeklubb:
”Efter succén år 2013 med flytten till Borstahusen/Landskrona har vi i Klubben beslutat att vi skall 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”
Borstahusdagen den 29 juni 2019, dagen då man kunde uppleva en mångfald av aktiviteter, kultur och nöjen på
hamnområdet och bland byns restauranger.
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MEDLEMSVÅRD
1:a maj hälsades våren traditionsenligt välkommen med sång av Öresundsvarvets manskör, därefter bjöds medlemmarna och kören på frukost i klubbhuset.
Genom några medlemmars försorg (bl.a. OA, Benny, Sten), träffas ett 40-tal av våra ”senior-veteraner” månadsvis på våren och hösten för en god lunch tillsammans med något upplysande föredrag.
Däremellan kan nämnas det återkommande ”tisdags-caféet”, då upp till ett 20-tal samlas för en stunds samvaro.
Uppskattade inslag!

UTBILDNING 2019
Under året genomfördes ett flertal kurser i navigation och sjömanskap med sammanlagt 56 deltagare. All utbildning sker genom Dag Ekelunds försorg. Genom denna utbildning höjs efterhand den nautiska kompetensen hos
BSS medlemmar, men även från omgivande klubbar kommer det elever.
•Förarintyg 7 st
•Kanalintyg 5 st

•Förar/Kustskepparintyg 6 st
•Utsjöskepparintyget 6st

•SRC (VHF-certifikat) 8 st
•Ladies Only 8st

•HLR 7st
•Knop & Splits 9st

Den höga kvaliteten på undervisningen visade sig genom att samtliga deltagande blev godkända av officiell examinator.
Antal totalt utbildade på senare år (2009-2019):
•Förarintyg 144 st
•Utsjöskeppare 11 st
•Fartygsbefäl klass VIII 13st
•Radarintyg 21 st
•Knop & splits 35 st
•Kustskepparintyg 86 st
•SRC(VHF-cert.) 165 st
•Hjärt- och lungräddning 29 st

•Kanalintyg 43st
•Ladies Only 8st

SPONSORER 2019. Rapport från vår sponsoransvarige N-E Pettersson:
Antalet sponsorer har gått ner något under året men är trots allt ganska stabilt.
Några har bett att få tacka för sig men så har några nya dykt och det tackar vi för!
Våra flaggstänger på hamnen och klubbhuset är mycket attraktiva och det är kul!
Årets sponsorsegling gick av stapeln den 11 juni och tyvärr var vi bara 18 deltagare, men väder och studentkalas spelade säkert också in att vi inte blev flera.....
Hursomhelst, morgonen den 11 juni började med störtregn och då börjar alltid telefonen ringa om avbokningar och det kan man kanske förstå, men när vi träffades vid tolvtiden sken solen och en fin ostlig
vind 8-10 m/sek blåste, alltså ideala förhållanden för segling.
I år hade vi lagt en mera kustnära rutt- vi var fem båtar- det blev från Borstahusen söderöver mot
Landskrona och in i Lundåkrahamnen där vi förtöjde i gott lä och avnjöt en go lunch med mycket gott
snack....
Därefter hade vi en härlig segling norrut till Ålabodarna och sedan hem till ett väldukat bord på klubben
med mat och dryck, allt som vanligt framdukat av BSS goe hovtraktör OA med assistans av Sten o
Benny!
Jag vill avsluta med att tacka våra sponsorer för att de så troget gör så att vi kan ha den framgångsrika
verksamheten att ta hand om och utveckla våra unga medlemmar som ständigt blir flera, våra kaptener
som år efter år ställer upp med sig själva och sina båtar, samt OA och medhjälpare som välkomnar oss
till ett dukat bord!
UNDERHÅLL I HAMNEN
Teknik & Service-förvaltningen presenterade i slutet av 2019 en underhållsplan med syfte att starta kajrenovering
under våren 2020 för att därefter fortsätta till hösten 2020.
ÖVRIGT
Vid årsmötet 2019.beslöts att ansluta klubben till Svenska Båtunionen.
Svenska Seglarförbundet, SSF, har mer fokus på den idrottsliga biten med kappsegling, seglarskola, juniorverksamhet och allmänt därtill hörande aktiviteter. SBU ser sig mera som båtklubbarnas paraplyorganisation, vill
värna om fritidsbåtlivet i Sverige och arbeta aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till
sina medlemmar. Ger även ut tidskriften Båtliv till medlemmarna, detta är även officiellt organ för SSF.
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HAMNFÖRVALTNINGENS RAPPORT TILL SEGELSÄLLSKAPET 2018
Från vårt helägda dotterbolag Borstahusens Hamnförvaltning AB kan bl.a. rapporteras att:

2019 var, sett ur hamnens perspektiv, ett gott år.
Den vädermässigt sett fina sommaren gjorde att ett svagt ökande antal båt-turister gästade vår hamn,
vilket har lett till ökade intäkter från såväl gästbåtar som gästande trailerbåtar.
Investeringarna hölls med några undantag på en ganska låg nivå, fokus låg på, och skall ligga på, att
tillse att hamnens anläggningar hålls i ett säkert skick.
Båtplatsavgifterna för år 2019 hölls på oförändrad nivå och har ej höjts sedan 2016.
Samma avgifter kommer att tas ut även för 2020.
Gästhamnen noterade följande siffror 2019, (2018-2017-2016-2015) inom parantes:

Motorbåt
< 10 m
> 10 m
FriHamn
Motorbåt
totalt

79 st
(76-30-56-51)
27 st
(18-24-11-14)
70 st
(72-28-44-50)
176 st
(166-115-82-111)

Segelbåt

FriHamn

264 st
(284-192-266-285)
148 st
(143-99-145-99)
364 st
(348-222-320-274)

Segelbåt
totalt

776 st
(775-513-731-658)

< 10 m
> 10 m

Slipen
(trailerbåtar)

Dagskort

9 st
(8 st)
354 st
(332-325-340-163)

Totalt, antal
gästbåtar

(1282-920-1182-936)

Årskort

1306 st

Av ovanstående gäster kom 50 från länder utanför Sverige/Danmark, mest Tyskland/Polen.
Totalt beräknas detta resultera i 2380 personövernattningar, plus ett ospecificerat antal från trailerbåtarna.
BEAS-biljettautomaten underlättar som innan, total omsättning var 475 000 kr. Gästhamnen, Diesel och sjösättningar/upptagningar är största delposterna. På så sätt slipper vi även det mesta av kontanthanteringen.
Om inte BEAS fungerar finns även Bankgiro och Swish som betalningsmedel, kontanter undviks därmed.

ORGANISATION
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. I övrigt hänvisas till Förvaltningsberättelsen angående dess verksamhet.
STYRELSEN 2019
Styrelsen har haft tio (10) protokollförda sammanträden, ett (1) Höstmöte (enligt nya stadgarna endast
ett informations och diskussionsmöte) samt ett (1) Årsmöte under verksamhetsåret.
Styrelsen 2019 bestod av
Uwe Puls
Maria Ekstrand
Markus Svensson
Benny Simonsson
Jacek Bojanowicz

-ordförande
-adjungerad kassör
-ledamot
-ledamot
-suppleant

Paul Tenning
Rickard Blomberg
Dag Ekelund,

-vice ordf.
-sekreterare
-ledamot

Tommy Winther

-suppleant

Styrelsen tackar Landskrona Stad, samt våra sponsorer och övriga medlemmar för ett gott samarbete
under det gångna året.

Styrelsen för Borstahusens Segelsällskap, 20 mars 2020
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