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L S S – Tjugohundra sjutton! 

 

Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt 

av aktiviter och engagemang. Började direkt med ”Tretton aftons fest” och har fortsatt med 

massa träffar och möten. 

 

 Vår-städdag med rykande åtgång på Jansson frestelse! 

 Traditionell – Säsongs invigning den 1:e maj med grillad korv! 

 Vårmöte med föredrag om HMS Carlskronas äventyr i Adenviken därefter knytkalas! 

 Segel invigning – Lynetten med rekord många båtar och deltagare! 

 Hamnfestivalen med rekord i korvförsäljning! 

 Kräftskiva i klubbhuset med många ”inblåsta” medlemmar! 

 Höst möte med klubbfest! 

 Under hösten - Båtförarintygsutbildning i 2 grupper med totalt 14 deltagare! 

 Höst-städdag återigen med rykande åtgång på Jansson frestelse med över 20 deltagare! 

 Julbord med många julmatssugna LSS:are! 

 God julaftonsglögg i klubbhuset med tillbehör! 

 

Under sommarmånaderna har det varit full fart på optimist seglingen för våra ungdomar. 

Sommaren 2017 lär vi inte minnas för de soliga och varma dagarna med lagom vind. Men det 

blev ändå många seglingar. Stort TACK till alla i jolle-gruppen och övriga som hjälpt till. 

 

 

 



     Limhamns Segelsällskap   Året 2017 

    Sida 2 av 4 

 

 

L S S – Tjugohundra sjutton forts... 

 

Nytt för året och för LSS är att klubben har köpt en Maxi 77’a. Detta har sköts av 

Kölbåtsgruppen, som har lockat både nya och gamla medlemmar till engagemang. Under 

säsongen har det renoverats och fixats med Maxi 77’an. Nu har LSS en välskött klubb båt. Det 

har även hunnits med att segla, både tisdags-seglingar och prova på seglingar på Öresund 

under hamnfestivalen. Bra jobbat Kölbåtsgruppen med flera! 

 

Hamnfestival dagarna blev åter igen trevliga och med många besökare. Årets korv- försäljning 

blev över all förväntan. Som tradition till hamnfestivalen så har vi en after-work på 

lördagskvällen, i år var vi runt 35 stycken som hade hjälp till under dagarna och var med på en 

trevlig kväll. Kunde ju önska att vi haft lite bättre lycka med väder gudarna. Härligt med så 

många som vill hjälpa till och visa upp LSS under hamnfestivalen. Nytt för i år var att man kunde 

prova-på-segla med vår egen Maxi 77’an och även ta en närmare titt på en skönhet bland trä 

Folkbåtar. 
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L S S – Tjugohundra arton! 

Planering av 2018 års aktiviter är inte klara än. Men det planeras för fortsättning av båt-

utbildningar i första hand kustskeppar och SRC intyg. Men klart är att tisdagsklubben börjar igen 

tisdagen den 30 januari med ett spännande föredrag av Mats Hassgård.  

Kriminaltekniker – CSI fast på riktigt. 

Denna gången går vi lite utanför boxen med en liten avvikelse från båtlivet - Ett föredrag om 

kriminalteknik och vilka spår som kan finnas på en brottsplats och hur man säkrar dessa och en 

hel del mer. Kriminaltekniker, Mats Hassgård berättar om verksamheten inom polisen. Sedan 

blir det tisdagsklubbsträff tisdagen den 27 februari och tisdagen den 27 mars. Vi återkommer 

med mer information om detta och övriga aktiviter & evenemang framöver.                

Inbjudan till tisdagsklubben kommer i början av januari 2018. 

Påminnelse – utse nya medlemmar till valberedningen. 

Sittande valberedning har informerat om att de inte ställer upp för kommande period. Då 

behöver sällskapet utse/välja en ny valberedning, alltså vi alla medlemmar. Inget som styrelsen 

och eller valberedning kan göra. Vänligen kontakta Tord Ståhl eller undertecknad, för mer 

information eller anmälan ditt intresse för att delta i klubbens ideella arbete 

 

På önskelista inför 2018… 

 Stjärnankring - I strålande och lugnt väder! 

 Foto och filmning från piren då alla våra fina båtar seglar förbi! 

 Familj & fika seglingar på sköna vardagskvällar! 

 Gemensamma segelturer till trevliga hamnar! 

 Båt-fest en variant av cykel-fest! Vad är detta, se mer på sista sidan! 

 Utbyte med andra segelklubbar! 

 Många fina jolle-seglingar för ungdomarna! 

 ………. 
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Hamnen en solig vinterdag!

 

 

Önskar Er alla en riktigt God Jul och ett gott slut på 2017! 

 

 

Så klart behövs allas engagemang och deltagande för att fortsätta göra L S S  

till ett aktivt och trevligt Segelsällskap att vara medlem i! 

 

Glöm inte berätta för Era, båtgrannar, vänner och bekanta om L S S. 

 



Vad är en båt-fest? 

Du kommer att äta ombord på tre olika båtar under kvällen och 

med nya gäster vid varje måltid. Du kommer att bli bjuden på två 

av rätterna och får bjuda några hemliga gäster på en rätt. Men 

inte nog med det, efter att ha ätit med kända och okända vänner 

samlas alla deltagare till ett gemensamt partaj i klubbhuset. 

Här kommer ni att få chansen att lära känna folk 

som ni bara som hastigast hälsat på parkingen, 

på bryggan, eller vid drivmedelspumpen eller 

bara har hört talas om. Även komma ombord på 

olika båtar. Det enda som alla har gemensamt är 

att ni tycker om att träffa nya personer. Ni 

kommer att träffa både nya och gamla vänner, 

samtidigt som ni får äta och dricka gott. Som 

extra bonus får ni även lite promenad på alla 

våra bryggor i hamnen mellan måltiderna…  
 

Har man inte tillgång till båt och vill vara med 

kan man använda klubbhuset (uteplats / altan 

eller inne) för sin bjudning. 
 

Här är ett exempel på hur en fest kan se ut: 
 

Varje inbjuden båt kommer att ha 3 – 4 hemliga 

gäster. Dessa gäster bjuder man på ett utav 

följande tre alternativ: 
 

• Välkomst drink och förrätt och lämplig dryck, 

• Varmrätt och lämplig dryck, 

• Dessert och kaffe med lämplig dryck. 

Varför en båt-fest? 

En vecka innan festen får ni ett brev med det alternativ som 

lottats ut för just er. Vilka gäster som dyker upp hos dig / Er 

kommer ni inte att veta förrän det knackar på stäven eller 

klingar i pulpiten!  Alla äter en måltid med tre rätter fast på tre 

olika ställen och med olika personer. Under kvällens gång 

ges instruktioner som talar om var du eller ni kommer inta 

nästa rätt och där träffa nya vänner. Ni skall hinna förflytta Er 

till nästa plats och vara framme på utsatt tid. Detta sker i 

skön promenad takt. 

 

Flytväst bör bäras… åtminstone efter desserten! 

  

Rent praktiskt 

16.00  Förrätt! 

17.30  Varmrätt! 

19.30  Dessert! 

21.00  Partaj! 

Hålltider under kvällen (exempel): 


