
 

 

        

Gallträsk Segelsällskap r.f. 

Vårinfo 2021 

 
Ohoj, snart är det dags att kasta loss på GSS! 

 

Solen skiner högt på himmelen och solstrålarna glittrar från den sista snön på Gallträsk. 

Tydliga tecken på att seglingssäsongen är strax här igen. Pga. coronaviruset kommer det 

säkerligen att ske vissa förändringar till det normala men vi gör vårt bästa med tanke på 

situationen. Tyvärr är det möjligt att vi måste ställa in vissa evenemang under säsongen. Vi 

informerar närmare på webbsidan och nimenhuuto eftersom situationen förändras snabbt. 

 

Lyckligtvis har vi fått njuta av en riktigt fin vinter. Det har både skidats och åkts skridskor på 

Gallträsk och slängkälken har flitigt skuffats runt. Tur har det varit med tanke på att många 

inomhus hobbyn haft paus. Slalombacken klarar säkert av att hålla öppet en bit in i april så det 

blir nästan så att man får ställa undan slalomutrustningen och samtidigt ta fram seglarstället. 

 

På GSS har vi utmärkta förutsättningar för barnen att lära sig segla i en trygg miljö nära 

hemmet. Instegströskeln är låg eftersom föreningen nu kan låna all utrustning som behövs. 

Förutom måndagsseglingarna och seglarskola ordnar vi traditionellt även kantringsövning i 

simhallen. Under säsongen arrangeras även Opti Rallye och några klubbtävlingar. 

 

Förra året fick vi projektunderstöd av Grankulla stad för att bygga en ny landgång till 

paviljongen samt till mindre reparationer i hamnen. Den nya landgången har bra flytförmåga 

och fungerar som ett starkt landfäste för paviljongen. GSS har för tillfället 14 jollar och 

kommer troligtvis att införskaffa några nya och sälja ut några äldre även under denna säsong. 

 

Från FSI fick vi understöd för att arrangera seglingseftis. Det var åter en succé med många 

glada och ivriga barn båda veckorna. Alla barn fick diplom och medalj som kommodoren 

överräckte vid korvgrillningen som avslutade seglarskolan. Pga. coronasituationen 

arrangerades seglarskolan i augusti istället för maj. Vi får se hur det blir med årets seglarskola. 

 

GSS erhöll även ett understöd av Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla för införskaffandet av en ny 

elmotor till gummibåten och två optimistjollar. Den nya elmotorn är tillräckligt kraftig så 

tränarna kommer bättre fram även om det blåser lite. Vid behov kan man även släpa en jolle 

efter gummibåten. Tränarna har uppskattat den nya ribben och elmotorn som fungerar fint för 

vårt behov. 

 

Vi påminner om att alla registrerade båtar som finns i GSS båtregister bör besiktigas årligen! 

Protokoll skall skickas till peter.nystrom@pp1.inet.fi om du inte använder klubbens 

besiktningsman. Våra tidigare besiktningsmän Jouni Jokelainen och Markus Lindström har 

gått i "pension". Peter Nyström har ställt upp som föreningens nya besiktningsman. Kontakta 

kommodoren eller Peter om du är intresserad av att hjälpa till med båtbesiktningen from 

säsongen 2021 eller 2022. Föreningen står för den utbildning som behövs. Grundkurs för 

besiktningsman arrangeras nästa gång vintern 2022. 

 

Väl mött på GSS! 

 

Styrelsen 
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Kantringsövning i Grankulla Simhall 
 

För att ”lära sig” att kantra ordnas för GSS medlemmar en kantringsövning i Grankulla Simhall 

lördagen den 17.4.2021 kl. 17:45-19:30. Vi bär in två optimistjollar i simhallen.  Barnen får i 

tur och ordning välta jollen under kontrollerade förhållanden, vända den på rätt köl och klättra 

upp i den igen. Lättare sagt än gjort! Simppare, handduk och jolleflytväst med. Flytvästen ska 

vara tvättad och av modell jolleväst, m.a.o. en tunn flytvästväst utan krage. 

 

Anmälning till kantringsövningen: https://gss.nimenhuuto.com/events/14308496  

 

OBS! Simhallen är stängd i skrivandets stund, det är möjligt att vi måste ställa in 

kantringsövningen pga. coronaviruset. Följ med webbsidan/nimenhuuto före evenemanget. 

 

Måndagsseglingar 

 
Måndaggsseglingarna är GSS huvudaktivitet! Eftersom Gallträsk brukar drabbas av bleke i 

något skede mellan kl. 18 och 19 kör vi igång redan 17:15. Vi seglar enligt följande: 

 

våren, må 3.5 – må 7.6.2021 kl. 17:15 – ca 19:30 

hösten, må 9.8 – må 13.9.2021 kl. 17:15 – ca 19:30 

 

För att få båtarna riggade och sjösatta i tid ber vi er dyka upp redan 17:15! Det händer också 

ibland att någon kapsejsar, så det kan vara att ha byteskläder med. 

 

Observera att verksamheten är en familjeverksamhet! Detta innebär att föräldrar behövs såväl 

för att rigga båtar som att hjälpa till att landverksamheten fungerar. En förälder per familj 

bör närvara på måndagsseglingarna. 

 

 

Aktivitetskalender 2021: 
 

Evenemang under år 2021: 

 

17.4 kantringsövning 17:45 Grankulla simhall  

28.4 talko kl. 17:30. Städar omgivningen, paviljongen och checkar båtarna  

3.5 flagghissning, kryss och manöver 

10.5 slör och regler  

17.5 läns och regler  

24.5 trim och regler 

31.5 start och regler 

6.6 Grani Opti Rallye  

7.6 repetition av regler och klubbtävling 1/2. 

 

9.8 kryss och manöver  

16.8 slör och regler  

23.8 läns och regler 

30.8 trim och regler 

6.9 start och regler 

13.9 repetition av regler, klubbtävling 2/2, korvgrillning och flagghalning 

 

Kolla www.gss.nimenhuuto.com och www.gss.fi för eventuella förändringar i programmet! 

 

Kontakta gärna kommodor Johan Sundberg på johan.sundberg@elisanet.fi eller 

040-5657448 för mera information 

https://gss.nimenhuuto.com/events/14308496
http://www.gss.nimenhuuto.com/
http://www.gss.nimenhuuto.com/
http://www.gss.fi/


 

 

 

 

 

Seglarskola för åk 1-3 i Grankultsskolan 
 

GSS ordnar även i år en ”eftis” seglarskola i samarbete med Hem och Skola vid 

Granhultsskolan och NJK. Seglarskolan hålls fyra gånger på Gallträsk efter skolan under en 

vecka. Vi ordnar två separata klubbar à 4 dagar första och andra veckan i maj (må-to 17-20.5 

och må-to 24-27.5). Vardera gruppen består av max 10 barn (7-9 åringar). Seglarskolan dras 

av erfarna juniortränare från NJK och GSS. Begränsat antal deltagare! 

 

Barnen blir som del av seglarskolan medlemmar i GSS, vilket via Segling och Båtsport i 

Finland ger deltagarna en olycksfallsförsäkring. Flytvästar finns att låna. Regnställ, våtdräkt 

eller torrdräkt och skodon tar barnen med sig själva ifall de vill. Byteskläder/skor ifall de blir 

våta. Barnen kan sedan fortsätta segla måndagar genom sommarn (paus i juli) som del av GSS 

normala måndagsseglingar. 

 

Dagsschema (må-to): 

 

14:00 Samling på Granhultsskolans innergård. 

14:05 Barnen leds av tränare (eventuellt skolfarfar) till GSS paviljongen vid Gallträsk. 

14:20 Skepparmöte i GSS paviljong. Barnen kan ha med sig eget mellanmål som äts då. 

14:30 Optimisterna riggas och sätts i sjön. 

14:45 Aktiv segling 1h. 

15:45 Optimisterna tas upp och kort genomgång 

16:00 Slut för dagen. På Torsdag korvgrillning och utdelning av diplom. 

 

Anmälningar till seglarskolan tas emot via gss.fi/seglareftis. Mera information och 

anmälningsformulär dyker upp på www.gss.fi/seglareftis. 

 

GSS samarbete med NJK 
 

GSS har ett välfungerande samarbete med vänföreningen Nyländska Jaktklubben r.f. (NJK), 

som bjudit in GSS till NJK:s klubbmästerskap med tillhörande träningar. Detta för att 

erbjuda barnen en möjlighet till fortsatt seglingskarriär hos NJK då Gallträsk börjar kännas 

för litet. NJK:s yngre juniorer har möjlighet att delta i GSS kantringsövning samt Opti 

Rallye. Tyvärr är det möjligt att vi måste avstå från gemensamma evenemang denna säsong 

pga. coronasituationen. 

 

Medlemsavgifter 2021 
 

Medlemsavgift yngre (-25 år)   30€ / person 

Medlemsavgift seniorer (26 år och äldre)  30€ / person 

Understödsmedlem (ej medlem i förbundet) 30€ / familj 
 

Notera att för varje familj med en eller flera yngre deltagare bör det även finnas en vuxen 

medlem.  
 

Övriga avgifter 

Båtavgift    30€ / båt 

Besiktningsavgift   25€ / besiktning 

Påminnelseavgift för obetald räkning  5€ 

Klubbflaggor    25€, 35€, 45€ och 70€ 

 

 

 



 

 

 

 

Styrelsen 2021 
   

Johan Sundberg     Kommodor   040-5657448 johan.sundberg@elisanet.fi 

Janne Hirva     Vicekommodor 0400-444386 janne.hirva@gmail.com 

Penna Urrila     Sekreterare    040-5707860 penna.urrila@gmail.com  

Tomas Eklund     Kassör   040-7334941 tomas.eklund@aalto.fi  

Marko Koski     Medlem   0400-773894 marko.koski@iki.fi  

 

 

Andreas Hansson     Suppleant   040-5042955 andhanss@gmail.com 

Christian Segersven     Suppleant   050-3112486 csegersven@gmail.com 

 

Besiktningsmän 

 

Peter Nyström  0400-482294 peter.nystrom@pp1.inet.fi 

Thomas Skogström, reserv 2021 040-5453752 tomppask@gmail.com 

 

Coachar 

 

Daniel Klockars 

Anton Janhonen 

Anna Skogström 

Ian Sundberg 

Eva Sundberg 

 

Verksamhetsgranskare 

 

Kenneth Grönholm 

Barbara Åkerberg 

Fredric Dahlberg (suppleant) 

 

Seniornämden 

 

Patrik Limnell  

Bernt Paqvalen  

Lars Christer Johans  

Robert Lindroos 

Barbara Åkerberg 
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