
 

Grisslehamns Motor-& Segelsällskap | www.gmss.nu 

info@gmss.nu | seglarskolan@gmss.nu | medlem@gmss.nu | issegling@gmss.nu 

Inbetalningskort för kommande 
års medlemskap kommer att 
skickas ut nu under vintern och 
medlemskort skickas ut till de 

som betalar senast 31 januari.   

Glädjande nyheter är att Griss-
lehamns Marina och Hotell 
Havsbaden båda är nya spon-
sorer som ger våra medlemmar 
rabatterade priser på utvalda 
aktiviteter. Mer om detta kan ni 

läsa om i medlemsinformationen. 

Det kommer att hända lite andra 
saker som jag har möten om un-
der vintern – men jag låter det 
stanna som en cliffhanger och 
ber att få återkomma om detta 
när planerna är klara och un-

derskrivna ☺ 

Med önskan om en Mysig Jul och 

Ett Gott Nytt Härligt År! 

Sandra Persson 

Ordförande i GMSS 

Ordförande har ordet 

December månad och hela vintern 
kan man tänka sig ska vara en lugn 
tid för en båtförening som GMSS, 
men så är inte fallet. Jag har nyss 
kommit från ett möte med företag 
och föreningar i byn med planer för 
kommande Grisslehamnsdagen 
den 18 juli 2020, som vi i GMSS 
har en stor del i. Vi kommer att be-
höva stöd och hjälp av er medlem-
mar som funktionärer på olika stat-
ioner så planera gärna in detta re-

dan nu. 

Jag har nyligen deltagit i RBF:s 
(Roslagens Båt Förbund) höstmöte 
där jag representerade GMSS och 
även deltog i en diskussionspanel 
där det bl.a. togs upp frågan ”vad 
vill vi med vår Båtklubb.” Jag tänkte 
bolla just den frågan vidare till er – 
medlemmar i GMSS - vad vill du 
med vår Båtklubb? Vad har du för 
tankar och önskemål? Mejla till med-

lem@gmss.nu 

Det planeras och bokas för somma-
rens seglarskola under vintern. Missa 
inte att anmäla er till detta. Anmä-
lan gör du redan nu i vinter. Detal-
jerna kring detta kan du läsa om 

längre ner i tidningen. 

Sandra Persson ordförande i GMSS 

Välkommen till GMSS Tidningen nr 4 2019 
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ISSEGLING 2020 

Vintern gör sitt intåg på våra breddgrader, men GMSS går inte i ide! Nu vän-

tar vi på att isen ska lägga sig på våra fjärdar så att Isseglingssektionen kan 

ta över från Seglarskolan.  

GMSS förfogar över en isjakt i DN klassen och en Kite-wing och dessa har 

medlemmarna möjlighet att låna när vi arrangerar prova-på dagar i vinter. 

Hjälm och Isdubbar (som är obligatorisk utrustning) finns också att låna vid 

dessa tillfällen. 

Så fort isen lägger sig på Onefjärden är det dags att hålla utkik efter våra 

aktiviteter på isseglings sektionens Facebook sida www.facebook.com/groups/

GMSSissegling och på GMSS hemsida. Vi uppdaterar om isläge, prova på till-

fällen och andra aktiviteter i första hand på Facebook sidan. 

För att prova på isjakt-segling krävs endast grundläggande seglingskunskaper 

motsvarande GMSS grundkurs. Vill du testa Kite-wing krävs det bara egna 

skridskor (typ hockey) eller slalompjäxor och en stor portion mod. 

 

Vi har pröva-på seglingar så ofta isen är farbar och vinden nådig. Is ska be-

handlas med respekt. Vi åker bara på rekade isar, med isdubbar runt halsen 

och aldrig ensamma. Kom förbi när det är kallt, fruset och blåsigt – då är det 

isseglarnas högtid!  

 

Välkommen! 

Bengt Gustavsson 
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SEGLARSKOLAN 2020 

Vi ser fram emot en ny och spännande som-

mar, med vårt kursutbud av nybörjar- och 

fortsättningskurser. Vi har köpt ytterligare en 

TAZ-jolle till grundkurserna, och vi planerar 

att vässa kappseglingskursen med match ra-

cing inslag för att eleverna ska kunna ta fram 

de yttersta av sina seglarkunskaper. Vi kom-

mer också att fortsätta att erbjuda vuxen-, 

privat- och familjekurser i mån av tillgång på 

lärare och båtar. Håll utkik på vår hemsida 

www.gmss.nu/seglarskolan.  

OBS! Bokningen av kurserna har ändrats: 

bokningen börjar nu den 15 januari 2020 kl 

08.00. Det är som vanligt först till kvarn som 

gäller och kurserna brukar snabbt bli fullteck-

nade. så ligg på om du vill vara säker på att 

få platser på de tider som passar dig! 

KVÄLLSSEGLINGAR: 

Seglaskolan planerar att arrangera ett antal 

kvällsseglingar för medlemmar med egen 

jolle under sommaren, Info kommer på hemsi-

dan. 

KLUBBMÄSTERSKAP: 

Vi planerar även att försöka arrangera ett 

KM i Matchracing med klubbens Två kronor. 

Intresserade besättningar anmäler intresse till 

seglarskolan@gmss.nu redan nu (ej bin-

dande) 
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Säsongen 2020 kommer seglarskolan att ha to-

talt 148 schemalagda utbildningsplatser under 

veckorna 26-32: 

78 platser i Grundkursen 

46 plaster i Fortsättningskurs och Grön kappseg-

lingskurs 

24 platser i Seglarskola för vuxna 

Utöver detta erbjuder vi special och familjekur-

ser i mån av kapacitet. 

Under säsongen anställer seglarskolan ett 15 tal 

ungdomar som lärare. Alla funktionärer jobbar 

ideellt. 

 

GMSS förfogar inför säsongen över 9 st opti-

mistjollar, 4 st TAZ jollar och 4 st Tvåkrona-jollar 

som används av seglarskolan. Detta innebär 

alltså att det inte finns några krav på att elever-

na skall ha egna båtar för att delta i utbildning-

arna. 

För att garantera säkerheten har vi 3 st RIB bå-

tar som lärarna bemannar under seglingarna. 

(Vi planerar att köpa ytterligare en RIB till som-

maren) 
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MEDLEMSAVGIFTER 2020 

Medlemsavgifterna är oförändrade, 250 kr för familjemedlemskap 

och 150 kr för enskild medlem. Familjemedlemskap gäller 2 vuxna 

och fritt antal barn under 18 år som bor på samma adress. 

Inbetalningskort / faktura för medlemsavgiften kommer vi att skicka 

ut i januari 2020.  

Utskick av medlemskort Alla som betalt senast 31/1 kommer att få 

sina medlemskort i februari. För de som är sena med betalningen 

skickar vi ut en andra omgång i april/maj.  

Digitalt medlemskort Du kan alltid logga in på ditt medlemskonto 

på www.gmss.nu och ta fram ditt digitala medlemskort om du inte 

har med dig det tryckta medlemskortet. 

Medlemsansvarig Vår förre medlemsansvarige är ju numera ordfö-

rande i GMSS. Vi söker nu en person som kan hjälpa styrelsen att 

administrera medlemsregister mm—Vill du hjälpa till med detta, hör 

av dig till medlem@gmss.nu ! 
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MEDLEMSFÖRMÅNER 2020 

Vi är mycket glada att kunna berätta att vi har 

fått två nya sponsorer. Hotell Havsbaden erbju-

der GMSS medlemmar Dagspa för 250 kr per 

person måndag till torsdag från och med 1 jan 

2020. Ingen förbokning behövs—bara att visa 

upp medlemskortet. 

Marinan har utlovat 10% rabatt till GMSS med-

lemmar i deras nya servering (i gamla kiosken), 

på minigolf, dart och boule. Mer info kommer ! 

Övriga medlemsförmåner vi har är: 

10% på notan på restaurang Ångbåtsbryggan 

10% på maten hos L8 i Hamnen 

5 % rabatt hos Olssons Marin i Tulka 

Fria resor med Eckerö Linjen 

Förmånlig båtförsäkring hos Svenska Sjö 

Prenumeration på tidningen Båtliv  

SKÖTBÅTEN 
Skötbåtens renovering har nu påbörjats hos 

Föreningen Allmogebåtar i Älmsta. Dom 

kommer att jobba på båten på torsdagar 

(dagtid) och söker alltid intresserade som 

vill hjälpa till och samtidigt få lära sig myck-

et om träbåtsrenovering. Kontakta Lasse på 

tel 070-5221012 om du vill vara med. 



 

 

Som medlem i GMSS har du tillgång till många 

förmåner hos våra sponsorer i Grisslehamn 

med omnejd. För en komplett och aktuell lista 

besök vår hemsida www.gmss.nu. 

På hemsidan har du tillgång till ditt eget med-

lemskonto, 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 telefonnummer eller e-

postadress. Du ser också alla kurser och aktivi-

teter som du är anmäld till och betalstatus på 

ev fakturor och medlemsavgifter. 

Om du har problem med att aktivera ditt 

medlemskonto kan du maila till med-

lem@gmss.nu så kontaktar vi dig och hjälper 

till. 

Ekbacksvägen 9 

76456 Grisslehamn 

 

www.gmss.nu 

E-post: info@gmss.nu 

GMSS bildades 1979 för att främja båtlivet kring Väddö 

och Singö och bidra till ökad sjösäkerhet. Vi är idag när-

mare 500 medlemmar.  

På den västra sidan av Grisslehamn ligger vårt klubb-

hus och vår gästhamn. Klubbhuset har ett mycket 

vackert och idylliskt läge längst in i Ornefjärden. I vårt 

hus finns förutom GMSS kansli och seglarskolans utbild-

ningslokal, den populära Sommarkrogen Nya Ångbåts-

bryggan samt utställning och försäljning av konsthant-

verk och bildkonst/måleri.  

Klubben anordnar seglarskola certifierad av Svenska 

Seglarförbundet för barn, ungdomar och vuxna varje 

sommar och på vintrarna är isseglingssektionen aktiv. 

Jolle/isjakt centrum ligger innanför Ångbåtsbryggan.  

Grisslehamns Motor - & 

Segelsällskap 

Medlemsinformation 

GMSS tidningen utkommer med 4 nummer / år och är en med-

lemstidning för Grisslehamns Motor & segelsällskap. 

Redaktör: Svante Rosén 

Ansvarig utgivare: Sandra Persson 

Kontakt: info@gmss.nu 


