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2020 har varit ett mycket 
framgångsrikt år för GMSS. 
Seglarskolans kurser blev i 
det närmaste fulltecknade 
och vi räknar in 79 enskilda 
medlemmar och 168 famil-
jer. Vi tackar er alla för att 

ni stöder vår verksamhet! 

Vi har öppnat för tecknande 
av medlemskap 2021 för 
nya medlemmar redan nu 
på hemsidan. Medlemskapet 
gäller från det att du teck-
nar dig till utgången av 

2021.  

Gamla medlemmar får avi 
på medlemsavgiften mot slu-

tet av året. 

Läs mer om våra fantastiska 

medlemsförmåner på sid 6 

Tyvärr blev både Grisslehamnsdagen och kräftskivan inställda och års-

mötet fick vi hålla elektroniskt så några tillfällen att träffas blev det 

inte. Vi hoppas verkligen att vi får möjlighet att genomföra alla ar-

rangemang som planerat i sommar. 

Vi önskar er alla en fin jul och en vinter med härligt väder för allsköns 

utomhusaktiviteter! 

Styrelsen i GMSS 

Välkommen till GMSS Tidningen nr 4 2020 
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Vi hoppas på en riktigt kall vinter med 

lite snö! Då kan vi njuta av fantastiska 

upplevelser på våra fjärdar! Och få 

tillfälle att pröva att åka isjakt i vår DN-

jakt eller Kite-wing. Om du kan grunder-

na för segling kan du segla isjakt. Kite-

wing kräver en viss armstyrka. Vi plan-

erar att ha prova-på seglingar om is 

finns. Regerande världsmästaren i Kite-

wing, Leif Persson, som tävlar för GMSS, 

har lovat att komma till oss och instruera 

hur man tar sig fram med en vinge på 

ryggen. 

Vi håller med isjakt, vinge, specialskrid-

skor, hjälm och isdubbar. Vindtät och 

varm jacka är bra att ha om du ska 

segla isjakt. Slalompjäxor måste du ha 

om du ska segla kite-wing. 

Håll utkik på vår Facebookgrupp, 

www.facebook.com/groups/

gmssissegling/. Där kan du se när det är 

pröva-på seglingar, men också om islä-

get på Orne- och Singö-fjärdarna, och 

få kontakt med isseglingsentusiaster. 

Vi ses på isen! 

Bengt Gustavsson 

GMSS’s isseglingssektion 

http://www.facebook.com/groups/gmssissegling/
http://www.facebook.com/groups/gmssissegling/
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Klubbens DN-jakt väntar 

otåligt på att isen skall 

lägga sig på Ornefjär-

den. 
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R U B R I K  P Å  N Y H E T S B R E V E T  

Vi ser fram emot en ny och spännande sommar, med vårt kursutbud 

av nybörjar- och fortsättningskurser. Vi kommer att  köpa in ytterli-

gare två TAZ-jolle till grundkurserna. Vi kommer också att fortsätta 

att erbjuda vuxen-, privat- och familjekurser i mån av tillgång på lä-

rare och båtar. Håll utkik på vår hemsida www.gmss.nu/seglarskolan. 

OBS! Bokningen av kurserna öppnar upp den 15 januari 2021 kl 

08.00 via vår hemsida. Det är som vanligt först till kvarn som gäller 

och kurserna brukar snabbt bli fulltecknade, så ligg på om du vill 

vara säker på att få platser på de tider som passar er! 

 

2020 års seglarskola präglades av Corona. Nu hoppas vi att 2021 

års seglarskola skall klara sig utan restriktioner men om vi skulle bli 

tvungna att anpassa även årets kurser så står vi väl rustade med alla 

rutiner som Bengt och förra årets ledare tog fram, låt oss hålla tum-

marna för att pandemin har dragit förbi.  

Den stora förändringen i årets 

seglarskola är att Bengt Gus-

tavsson tackar för sig och att 

Istvan von Polgar och Ulf Ca-

mitz tar över ansvaret för seg-

larskolan så gott det nu går att 

ta över efter en sådan legend 

som Bengt blivit. Men vi kom-

mer att ha stor hjälp av vårt 

rutinerade ledarteam och 

Bengt finns ju kvar i bakgrun-

den. 

SEGLARSKOLAN 2021 
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SEGLARSKOLAN 2021 

Säsongen 2021 kommer seglarskolan att ha to-talt 148 schemalagda utbildnings-
platser under veckorna 26-31: 
78 platser i Grundkursen 
46 plaster i Fortsättningskurs och Grön kappseglingskurs 

24 platser i Seglarskola för vuxna 

Utöver detta erbjuder vi special och familjekurser i mån av kapacitet. Under sä-
songen anställer seglarskolan ett 15 tal ungdomar som lärare. Alla funktionärer 

jobbar ideellt.  

GMSS förfogar inför säsongen över 9 st optimistjollar, 6 st TAZ jollar och 4 st 
Tvåkrona-jollar som används av seglarskolan. Detta innebär alltså att det inte finns 
några krav på att eleverna skall ha egna båtar för att delta i utbildningarna. För 
att garantera säkerheten har vi 4 st RIB båtar som lärarna bemannar under seg-

lingarna.  
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Medlemsinfo 2021 
Medlemsavgifterna är oförändrade, 250 kr för familjemedlemskap och 

150 kr för enskild medlem. Familjemedlemskap gäller 2 vuxna och fritt an-

tal 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. De som är sena med betalningen får vänta tills vi 

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. 

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  

Hotell Havsbaden erbjuder GMSS medlemmar 

Dagspa för 250 kr per person måndag till tors-

dag. Ingen förbokning behövs—bara att visa upp 

medlemskortet. 

Vi riktar ett mycket stort tack till våra sponsorer 

för att de stöttar vår verksamhet på detta sätt. 
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SKÖTBÅTEN 
Arbetet fortgår hos föreningen allmogebåtar på Sjöfartsmuseet i Älmsta (även om man har 

en kortare Corona paus just nu) De nya nedre borden har passats in och fått sim första stryk-

ning med roslagsmahogny. Vi tackar särskilt Sten Röttorp för de fina bilderna. 

Vi påminner om att intresserade är välkomna att delta i arbetet när de förhoppningsvis kan 

sätta igång igen efter jul. 



 

 

teter som du är anmäld till och betalstatus på ev 

fakturor och medlemsavgifter. 

Om du har problem med att aktivera ditt med-

lemskonto kan du maila till medlem@gmss.nu så 

kontaktar vi dig och hjälper till. 

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-

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 närmare 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 bl a den populära krogen Nya Ångbåts-

bryggan om sommaren samt utställning och försälj-

ning av konsthantverk och bildkonst/måleri.  

Klubben anordnar seglarskola certifierad av Svenska 

Seglarförbundet för barn, ungdomar och vuxna varje 

sommar och på vintrarna är isseglingssektionen ak-

tiv. 

Jolle/isjakt centrum ligger innanför Ångbåtsbryggan i 

Grisslehamn  

Grisslehamns Motor - & 

Segelsällskap 

Medlemsinformation 

Bildtext som beskriver bilden. 


