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tar nu är tryggt upptagna på 

land. Själv har jag lillbåten 

kvar i sjön och hoppas på ett 

fint sikfiske i december om 

issituationen tillåter.  

Jag vill även passa på att 

tillönska er alla en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År 

Med vänliga hälsningar 

Calle Eriksson 

Välkommen till GMSS tid-

ningens andra nummer för 

2018.  

Vi har beslutat att tidningen 

fortsättningsvis ska komma ut 

med 4 nummer/år, varav 3 

nummer i elektroniskt format. 

Sommartidningen trycks  som 

vanligt och skickas ut på för-

sommaren.  

Vi vill på detta sätt  för-

bättra kommunikationen med 

våra medlemmar och berätta 

om vad som är på gång, (och 

lite om vad som har varit.) 

Jag hoppas att alla era bå-

Medlemsavgiften 2019 är oför-

ändrad 150 kr för enskild med-

lem och 250 kr för familjemed-

lemskap. Vi kommer att skicka ut 

inbetalningsavier med e-post 

under december månad. Det 

underlättar för oss om ni anger 

ocr-numret på avin när ni beta-

lar. Vi kommer att skicka ut med-

lemskort även nästa år, men det 

är en kostsam hantering (ca 25 

kr av medlemsavgiften)  så testa 

gärna att logga in på ditt med-

lemskonto och att använda det 

elektroniska medlemskortet. Ett 

tips är att ta en skärmbild på 

det elektroniska medlemskortet 

och att sedan spara det som en 

bild i telefonen, då har du 

alltid det lätt åtkom-

ligt. 

Om du har frågor 

om ditt medlemskap 

kontaktar du oss på: 

medlem@gmss.nu 

Calle Eriksson ordförande i GMSS 

Välkommen till GMSS Tidningen nr 2 2018 

I  de t  hä r  

n umr e t :  

GMSS  

tidningen 

1 

Seglarskolan 

2018 

2 

Seglarskolan 

2019 

2 

Issegling 3 

Medlemsin-

formation 

4 

  

  

Medlemsavgifter 2019 
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Lä s  o m :  

• Seglarskolan 

• Skötbåten 

• Issegling 



 

 

S i d a  2  

Snart dags att 

anmäla sig till 

Seglarskolan 

2019 

Elever på fortsätt-

ningskursen i en av 

klubbens Tvåkronor 

Seglarskolan 2019 

Seglarskola för vuxna och specialkurser  

Seglarskolan 2018 

gare och instruktör. In-

tresserade kontaktar 

seglarskolan@gmss.nu 

  

En nyhet är att vi har 

lagt vuxenkursen ”on- 

demand”, dvs. kursdelta-

garna får ange vilken 

helg som passar dem 

bäst. Vi kommer också 

att erbjuda privatkurser 

i mån av tid och resurser, 

där upplägget utarbetas 

gemensamt av kursdelta-

Anmälan kan göras på 

vår hemsida www.gmss.nu 

från och med den 15 ja-

nuari 2019 kl 00.00. De 

populäraste veckorna 

brukar fyllas snabbt. Vi 

kommer att erbjuda 

grundkurser fr.o.m. vecka 

26 t.o.m. vecka 32, fort-

sättningskurser och kapp-

seglingskurser.  

Det gäller att hänga 

på låset om man vill 

få de sommarveckor 

som man tänkt sig!  

 
 
 
 

Elever på  

kappseg-

lingskursen 

i full aktion 

 

Vi sände en enkät utarbetad av Svenska Seglarförbundet till alla elever på 

sommarens kurser. Resultaten i korthet:  

Över 90 % tyckte att kursen på Seglarskolan: 

Var mycket eller oerhört roligt 

Motsvarade eller överträffade förväntningarna 

Fick lära sig så mycket om segling som de ville 

Kände sig mycket eller oerhört trygga och säkra 

Tyckte att ledarna var mycket eller oerhört kompetenta 

Ville mycket eller oerhört gärna fortsätta med segling. 

Vi är oerhört stolta över betyget som eleverna givit oss, men samtidigt ödmjuka 

inför uppgiften att fortsätta kunna ge samma positiva upplevelse framöver! 

http://www.gmss.nu
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Båten kommer att kräva en hel 

del underhåll framöver och vi 

söker medlemmar som är in-

tresserade av att hjälpa till. 

Känner du att du brinner för att 

bevara och jobba med en unik, 

gammal träbåt? Kontakta oss 

på info@gmss.nu 

GMSS skötbåt Anna Katarina 

af Singö står nu hos Föreningen 

allmogebåtar för reparationer 

och vinterförvaring.  Vi kommer 

att få hjälp av dessa utomor-

dentligt skickliga herrar och 

damer med att få henne i seg-

lingsdugligt skick inför somma-

ren 2019, kanske rent av ett 

deltagande i postrodden ! 

fantastiska säsongen 

2016-2017.  

Håll utkik på vår Fa-

cebookgrupp https://

www.facebook.com/

groups/gmssissegling för 

vad som händer i isseg-

lingssektionen. Där kan du 

också lägga in dina egna 

observationer och tips vad 

gäller issegling. Vi håller 

regelbundet prova-på 

seglingar med vår DN 

isjakt och vår Kitewing. Du 

kan anmäla ditt intresse 

på vår hemsida http://

www.gmss.nu/issegling/

aktiviteter/. 

Förra säsongen, 2017-

2018, var inte någon höj-

dare. Is fanns men också 

mycket vad isseglare kal-

lar för lappmögel (snö) 

som gjorde att det knappt 

blev några seglingar alls. 

Men isseglare är obotligt 

optimistiska och vi hoppas 

på att våra fjärdar ska 

frysa och vara farbara 

på samma sätt som den 

Klubbens isseglingsfarkoster DN jakt och Kitewing 

Testa issegling och kitewing i vinter 

Skötbåten på vinterförvaring 

”En 

upplevelse 

utöver det 

vanliga” 

https://www.facebook.com/groups/gmssissegling
https://www.facebook.com/groups/gmssissegling
https://www.facebook.com/groups/gmssissegling
http://www.gmss.nu/issegling/aktiviteter/
http://www.gmss.nu/issegling/aktiviteter/
http://www.gmss.nu/issegling/aktiviteter/


 

 

Om du har problem med att aktivera ditt med-

lemskonto kan du maila till medlem@gmss.nu så 

kontaktar vi dig och hjälper till. 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Persson - medlemsfrågor 

Svante Rosén - IT ansvarig 

Som medlem i GMSS har du tillgång till 

många förmåner hos våra sponsorer i Griss-

lehamn med omnejd. För en komplett och 

aktuell lista besök vår hemsida www.gmss.nu. 

På hemsidan har du tillgång till ditt eget 

medlemskonto, där du bl.a. kan anmäla dig 

eller dina barn till seglarskolans kurser eller 

till våra andra aktiviteter.  Där kan du också 

se alla uppgifter som vi har om dig och 

ändra på dem om du flyttar, byter telefon-

nummer eller e-postadress. Du ser också alla 

kurser och aktiviteter som du är anmäld till 

och betalstatus på ev fakturor och medlems-

avgifter. 

Ekbacksvägen 8 

76456 Grisslehamn 

 

www.gmss.nu 

E-post:  

info@gmss.nu 

medlem@gmss.nu 

seglarskolan@gmss.nu 

GMSS bildades 1979 för att främja båtlivet 

kring Väddö och Singö och bidra till ökad sjösä-

kerhet. Vi är idag närmare 500 medlemmar.  

På den västra sidan av Grisslehamn ligger vårt 

klubbhus och vår gästhamn. Klubbhuset har ett 

mycket vackert och idylliskt läge längst in i Or-

nefjärden. I vårt hus finns bl a den populära kro-

gen Nya Ångbåtsbryggan om sommaren samt 

utställning och försäljning av konsthantverk och 

bildkonst/måleri.  

Klubben anordnar seglarskola certifierad av 

Svenska Seglarförbundet för barn, ungdomar 

och vuxna varje sommar och på vintrarna är is-

seglingssektionen aktiv. 

Jolle/isjakt centrum ligger innanför ångbåts-

bryggan.  

Grisslehamns Motor - & 

Segelsällskap 

Medlemsinformation 

Bildtext som beskriver bilden. 


