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Både VM och SM till Mollösund i sommar!
Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta
Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra
segelklubbar har MBF fått äran att arrangera Svenskt Mästerskap i
Trissjolle den 29-31 juli. Det är vi mycket glada för och hoppas att
tävlingen ska inspirera alla som är intresserade av segling.
Deltagandet i Trissjolle-SM är öppet för alla, ung som gammal. Så
har du tillgång till en Trissjolle så är du välkommen att delta i
kappseglingen. Kunskaps- och erfarenhetsnivån bland deltagarna
skiljer sig ”från nybörjare till proffs” så ingen ska känna sig utanför.
Dessutom kommer en träningsdag att arrangeras innan själva
tävlingen.
När vi ändå är i farten att arrangera kappseglingar i Mollösund så
varför inte slå till med en till. MBF kommer därför att arrangera VM i
Andunge, nåja Västkustmästerskap i alla fall. Det är helgen den 2-3
juli som vi får nöjet att välkomna dessa vackra kölbåtar till oss.
Om du själv inte kommer att kappsegla i dessa regattor så är du
ändå välkommen att hjälpa till med arrangemangen runt omkring,
t.ex. fixa regattamiddagar eller att vara kappseglingsfunktionär. De
sociala aktiviteterna är viktiga i båtlivet!
I år kommer MBF att fortsätta med både
seglarskola och Robinson. Som komplement
till seglarskolan kommer vi också att
arrangera lite rolig kappsegling för de yngre
seglarna.
En målsättning MBF har är att förverkliga
en jolleuppställningsplats med tillhörande
sjösättningsramp för att underlätta sjösättning, angöring och upptagning av segeljollar
och surfbrädor. Det projektet fortsätter.
Läs mer om både dessa och andra
aktiviteter i MBF på de kommande sidorna!

www.mollosundsbf.se

Kalender 2016
Årsmöte

21/5

VM Andunge

2-3/7

Seglarskola

v27-31

Robinson

13/7

Kurs kappseglingsregler

28/7

SM Trissjolle

29-31/7

Klubbfest & regattamiddag 30/7
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VM i Andunge
Västkustmästerskapen i Andunge arrangeras den 2-3 juli i
Mollösund. Vi räknar med att c:a 20 båtar kommer.
Seglingarna kommer att ske på bana publikvänligt nära land.
Alla med en Andunge är välkomna att delta.
Boende för tillresta är ordnat hos Prästgårdens Pensionat. Vill
du veta mer om denna regatta eller vill hjälpa till med något
ska du kontakta Tomas Skantze, 0767-75 11 51. Detaljerad
information om regattan och anmälan finns på hemsidan.
Program Andunge”VM”:
fredag 1 juli
- Ankomst
- Sjösättning
- Registrering
lördag 2 juli
- Registrering
- Skepparmöte
- 3 kappseglingar
- Regattamiddag
söndag 3 juli
- 3 kappseglingar
- Prisutdelning

Om Andungen
Andungen är ritad 1944 av Thorvald Gjerdrums som
fortfarande seglar sin båt. Andungarna i trä byggdes
framförallt av Tore & Ante Larsson i Kungsviken och ett varv i
Säffle. Lilla Kålvik bygger numera också. Det vanligaste
byggmaterialet är mahogny på ekspant men även oregonpine
har använts i bordläggningen. Kölen är ganska lång och grund,
rodret sitter i akterkant. Plastandungar finns framförallt i
Norge. Norrmännen kappseglar mycket och använder dem
mycket som ungdomsbåtar. Den normala segelgarderoben
består av stor, fock och spinnaker. Genua förekommer för
nöjes skull. Båten är lätt och har flytelement.
Lite Andunge-data
Längd
Bredd
Djupgående
Deplacement
Segelarea
LYS/SRS-tal

Källa och foto: Andungeklubben

6,74 m
1,81 m
0,8 m
c:a 0,7 ton
14 kvm
0,95

Lär dig kappseglingsregler
För dig som vill lära dig mer om kappseglingsregler får du
möjligheten att göra detta kvällen den 28 juli. Då kommer
Björn Sandberg, utbildad kappseglingsdomare och själv
framgångsrik kappseglare, att hålla en introduktionskurs
i kappseglingsregler i Mollösund. MBF kommer att erbjuda
denna kurs gratis för våra medlemmar. Antalet deltagare är
dock begränsat. Exakt tid och plats kommer att meddelas på
hemsidan. Där kommer du också at kunna anmäla dig.

Föreningen behöver din hjälp!
Inför och under VM i Andunge och SM i Trissjolle behöver
föreningen hjälp med olika sysslor för att båda dessa
arrangemang ska bli lyckade. Några exempel på sysslor är:
planera och fixa middagarna, lägga ut bojar på vattnet, köra
fotograf i båt, vara värd på regattaexpeditionen, fixa
lunchpaket till seglare och funktionärer, vara bryggvärd,
spana på startlinjen efter tjuvstarter...
Ditt bidrag kommer att belönas med att du får vara med på
regattornas sociala kvällsaktiviteter. Kontakta tävlingsledaren
Johan Westling , ordforande.mbf@gmail.com eller 0708519820 om du vill veta mer. På årsmötet i maj kommer mer
information att ges.
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SM i Trissjolle
Årets stora kappseglingsarrangemang i
Mollösund är SM i Trissjolle. Tillsammans
med Trissjolleförbundet räknar vi med att
c:a 30 båtar från hela landet kommer till oss
den sista helgen i juli. Bl.a. räknar vi med några båtar från
Käringön. Regattabasen är vid och i närheten av
ångbåtsbryggan där alla landaktiviteter kommer att ske.
Kappseglingarna kommer, beroende på vind och väder, att
genomföras norr om Mollön eller söder om Tornevik. På
torsdagen kommer Trissjolleförbundet att hålla i en
träningsdag med möjlighet att prova på Trissjollen samt få
tips och råd om man är intresserad av att köpa eller fixa en
båt.

På fredagkvällen kommer det att ordnas en grillfest för
deltagarna och funktionärerna. På lördagen är det
regattamiddag dit alla MBFs medlemmar också är välkomna.
Räkna alltså med minst 70-tal gäster!
Vill du veta mer om Trissjolle-SM eller vill hjälpa till med
något ska du kontakta Johan Westling, 0708-51 98 20.
Detaljerad information om regattan och anmälan finns på
hemsidan.
Program Trissjolle-SM:
torsdag 28 juli
- Träning och prova-på
- Kurs i kappseglingsregler
fredag 29 juli
- Registrering
- Sprinttävling nära land
- Grillkväll
lördag 30 juli
- Rorsmansmöte
- 4 kappseglingar
- Regattamiddag
söndag 31 juli
- 3 kappseglingar
- Prisutdelning

Jolleuppställning och
sjösättning + bastu?
Under 2015 och början av 2016 har styrelsen fortsatt
sonderat möjligheten att anlägga ett jolledäck med förråd
och anslutande flytbrygga för att underlätta både jolleseglare
och brädseglare att kunna sjösätta och angöra utan att
behöva trängas inne i Lervikshamnen. En tilltänkt plats för
detta har identifierats och Lerviks samfällighet ställer sig
positiva till idén. Ärendet ligger nu hos Orust kommun för
vidare behandling.

Styrelsen hoppas att detta ska kunna bli en naturlig
samlingsplats för barn och ungdomar som delar
seglingsintresset. Ett förslag är också att anlägga en bastu i
anslutning till jolledäcket. Något som även kan vara till nytta
för medlemmar som inte seglar jolle!
Styrelsen hoppas vi få ihop till en grundfinansiering av
anläggningen bland annat genom de regattor som kommer
att arrangeras.
Det här är ett projekt som kommer att behöva fler personer
involverade i både planering och genomförande. Kontakta
Ann-Marie Olhede, 0761-16 90 01 eller
ann-marie.olhede@vgr.se om du är intresserad.
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Seglarskolan

Robinson

MBF fortsätter samarbetet 2016 med SailingAcademy att
arrangera seglarskolan i sommar. Kurserna går veckorna 2731. Mer information och anmälan på hemsidan.

Robinson-dagen är i år onsdagen den 13 juli.
Anmälningsmodulen öppnas i april. Skynda er då att anmäla
era barn då antalet deltagare är begränsat.
Om du vill hjälpa till vid någon station eller har en gummibåt
med motor att låna ut är du välkommen att kontakta Jennifer
Berne, 0704-56 50 70, 2spojl@gmail.com, eller Johanna
Torell, 0703-89 89 19, johanna@torell.se

Tillsammans med seglarskolan planeras också en rolig
kappsegling för barnen. Datum är ännu inte bestämt men det
kommer att kommuniceras via seglarskolan och på hemsidan
i god tid innan.

Köp föreningens nya vimpel!
Till årsmötet (se sidan 5) kommer vi att ha klubbens nya
vimpel till försäljning. Den har dubbelsidigt screentryck
med måtten 25x35 cm och är tillverkad i vävd polyester
med tillhörande snöre för fästning. Den passar både
under spridaren på segelbåten eller på gösstaken på
motorbåten.
Priset är 150:- för medlemmar.
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Kallelse till årsmöte
Föreningen kallar till årsmöte lördagen den 21 maj kl 13.00 i
Änggårdens gymnastiksal (efter Lerviks samfällighets
årsstämma). Fika kommer att serveras till medlemmar innan
mötet startar. Efter årsmötesärendena blir det information
om sommarens VM i Andunge och SM i Trissjolle.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på
hemsidan senast två veckor innan.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 april och
skickas helst via e-mail till ordforande.mbf@gmail.com
Dagordning
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
2. Val av protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Framläggande av verksamhetsberättelse och
årsredovisning
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelseordförande
8. Val av minst två och högst sex ledamöter i styrelsen
9. Val av två suppleanter till styrelsen
10. Val av en revisor jämte en suppleant
11. Val av valberedning bestående av sammankallande samt
en ledamot jämte en suppleant
12. Behandlande av inkomna motioner
13. Fastställande av medlemsavgiften för 2016*
14. Övriga frågor
*) Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2016:
Oförändrad medlemsavgift: 100:-, max 300:- per familj
boende på samma adress.
Direkt efter årsmötesförhandlingarna kommer det ges
information om sommarens två stora regattor, VM och SM.
Idag består styrelsen av endast tre personer. Om du känner
att du vill engagera dig i föreningens styrelse, och därmed
möjlighet att påverka mer, så är du mer än välkommen!
Kontakta valberedningen via Anne-Lie Pontén på telefon 03140 53 33.

Mollösunds Båtförening
c/o Westling
Stora Gårda 6
412 70 Göteborg

Org.nr 802491-6523
Bankgiro 538-4441
www.mollosundsbf.se
ordforande.mbf@gmail.com

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna för 2016 beslutas av årsmötet. Styrelsen
föreslår oförändrad avgift, dvs. 100 kr för enskild medlem
men max 300 kr per familj.
Kassören kommer att fakturera årets medlemsavgifter direkt
efter årsmötet. Fakturan kommer på e-post för de som har
angivit e-post vid medlemsregistreringen.
Styrelsen uppmanar att samtliga i familjen registrerar sig
som medlemmar på hemsidan, även om alla inte är
”aktiva”. Orsaken till detta är att Riksidrottsförbundet, som
MBF är anslutet till via Svenska Seglarförbundet, fördelar
statliga bidragsmedel till de olika specialidrottsförbunden
baserat på antalet registrerade medlemmar. Dessa medel kan
komma MBF tillgodo i form av utbildningsstöd,
investeringsbidrag mm. Den låga medlemsavgiften i MBF
hoppas vi uppmuntrar till ett stort antal registrerade
medlemmar.
Har du några frågor kring medlemsregistret kontaktar du
Magnus Torell, 0705-31 40 04 eller magnus.torell@smv.se.

Försäkra din båt i Svenska Sjö
Som medlem i MBF åtnjuter du förmånen att kunna försäkra
din båt, liten som stor, till rabatterad premie och extra bra
försäkringsvillkor via Svenska Sjö. Uppge att du är medlem i
Mollösunds Båtförening. Svenska Sjö ägs gemensamt av de
stora båtorganisationerna som t.ex. Svenska Seglarförbundet
och Kryssarklubben.
Föreningens ändamål
Mollösunds Båtförening har som ändamål att befrämja båtliv,
segelsport och övrig sjörelaterat friluftsliv samt verka för
samvaro och samhörighet mellan dess utövare och
anhängare. Föreningen bedriver sin idrottsliga verksamhet i
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med
särskild målsättning att introducera barn och ungdomar till
segelsporten och stötta dem i sitt idrottsutövande.

www.facebook.com/mollosundsbf
Styrelse 2015
Ordförande: Johan Westling
Sekreterare: Ann-Marie Olhede
Kassör: Magnus Torell
Suppleant: Johan Pontén

Anslutet till:

