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och hitta GMSS för er som även 

gillar motorbåtar. 

Årets Kräftskiva gick av stapeln 
nyligen som även den var mer 
än lyckad och många medlem-
mar slöt upp denna varma sep-
temberkväll. Lite mer om allt 
detta kan ni läsa om längre ner i 

tidningen. 

Nu är det dock tid för alla båtar 
att vila i sjöboden och ett lugn 

har lagt sig över området. 

Jag bor i Grisslehamn året runt 
och följer årets tider med upp-
vaknandet på våren, sommarens 
intensiva aktiviteter, höstens lugn 
och vinterns tid för vila. Alla års-

tider är vackra här på sitt sätt. 

Men glöm inte att vi även finns 
vintertid – Issegling- som jag inte 
hann testa i vintras, hoppas jag 
kan prova på det under kom-

mande vinter. Ses vi på isen? 

Ordförande har ordet 

Först vill jag tacka för förtroendet 
att få föra denna fina förening 
framåt och med lite nya vindar. Min 
start som ordförande denna period 
har varit full av aktiviteter. Vi star-
tade säsongen med Jubileumsmid-
dagen som jag är otroligt nöjd med. 
Den fina responsen jag fick efteråt 

värmde mig. 

Vi har även haft en väldigt lyckad 
Grisslehamnsdag med mer aktivite-
ter än vanligt. Detta gör mig så 
glad att insatserna att ha flera ty-
per av aktiviteter denna dag gör 
att vi får mer besökare och fler som 
provar på att segla. Jag deltog i 
prova-på-tävlingen, men resultatet 
kring den tiden är inget som bör 

publiceras :-) 

Seglarskolan löpte på under som-
marveckorna med Seglarskolans 
trygga händer och fantastiska le-
dare. Även vuxenkurser och skräd-
darsydda kurser finns på vår 
agenda - missa inte detta till nästa 

säsong. 

Jag är mycket glad att kunna be-
rätta att vi nu nystartar sektionen 
Motorbåtar och hoppas att detta 
lockar många att delta, engagera 

Sandra Persson ordförande i GMSS 
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I  D E T  H Ä R  

N U M R E T :  

Ordförande har 

ordet 

1 

Seglarskolan 

2019 

3 

Jubileumsmid-

dagen 

4 

Grisslehamns-

dagen 

5 

Kräftskivan 6 

Skötbåten 

Motorbåtssekt-

ionen 

7 

Medlemsinfo 8 

 

GMSS TIDNINGEN 
 Å R G Å N G  4 1 | N R  3  



 

 

S I D A  2  

Kappseglingskursen har blivit en succé 
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Seglarskolan 2019 

I antal bokningar slog Seglarskolan ett all-time-high rekord i somras med 123 

st (tidigare 113). Det märktes ett tydligt ökat intresse för våra grundkurser ef-

ter Grisslehamnsdagen, då vi hade 111 personer som provade på segling med 

våra duktiga lärare.  

Nytt för i år var att satsningen på vuxen-, privat- och familjekurser slog väl ut. 

Vi hade 30 personer som gick dessa kurser. Kurserna anpassas efter deltagar-

nas önskemål, t.ex. när de kan, eller om de vill ha kursen med sin familj. I mån 

av tid och resurser, främst lärare och båtar, formar vi kurserna efter de önske-

målen.  

Den stora och viktiga delen i Seglarskolans verksamhet är dock grund-, fort-

sättnings- och kappseglingskurserna. Hundratalet barn och ungdomar får lära 

sig grunderna för segling och hur man uppträder på sjön (sjövett). Många går 

vidare till de mer avancerade kurserna för att få mer kunskap och, kanske 

framförallt, erfarenhet, av seglingens konst. 

På Grisslehamnsdagen har vi en lekfull kappsegling, Siw Grähs minne, som i år 

vanns av Jesper Eriksson. 

Sammantaget var det en mycket lyckad seglingssäsong för Seglarskolan, trots 

att vi hade en del problem med våra följebåtar. Våra lärare och Alexander 

Grähs såg dock till att vi kunde hålla kurserna på ett säkert sätt. 

Bengt Gustavsson 

Rektor, Seglarskolan Grisslehamn 
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I juni bjöd vi in till en middag på 

Ångbåtsbryggan för att fira våra 

40 år. Vi blev 60 stycken som i sol-

sken intog välkomstdrink på gräs-

mattan och sedan förflyttades oss 

till den underbara verandan vid 

vattnet. Lars Holmström underhöll 

oss med sitt dragspel under kvällen 

och vi åt en god 3 rätters middag 

mellan allsång och dragspel. Våra 

fantastiska föreningar och företag i 

omnejd hade skänkt massor av fina 

priser som lottades ut under kväl-

len. En mycket lyckad kväll som 

uppskattades av såväl medlemmar 

som styrelse.   

Stort Tack till Ångbåtsbryggan, 

Lars Holmström, alla Sponsorer och 

Medlemmar. 

 

JUBILEUMSMIDDAG GMSS 40 ÅR 
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GRISSLEHAMNSDAGEN 2019 
Vilken succé denna dag blev – 

ur alla perspektiv. Toppen vä-

der, massor med besökare, 

flera medlemmar ställde upp 

som funktionärer och beman-

nade GMSS stationen tillsam-

mans med våra duktiga seglar-

ledare och styrelsens medlem-

mar. vi hade över 100 besö-

kare som provseglade denna 

dag!! 

Men så hade vi i år också fler 

aktiviteter än tidigare med vår 

nygamla sektion - motorbåts-

sektionen - som ställde ut en GT

-15 båt. Vi hade ett tävlings-

bord där även de på land 

kunde tävla, vi hade det roliga 

fotoplanket med GMSS 

Postroddsbåt målad och godis-

utdelning till de barn som pro-

vade sina kunskaper om Opti-

mistjollar. Vi tackar alla funkt-

ionärer som ställde upp denna 

dag, vi tackar alla besökare 

som förgyllde vår station och 

oss med sitt besök och vi tackar 

våra underbara seglarledare 

som så proffsigt och med sprud-

lande glädje tog hand om alla 

dessa som önskade prova på 

att segla denna fina soliga 

sommardag i Grisslehamn hos 

oss i GMSS. 
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KRÄFTSKIVAN 

För 32:a året ordnade vår egen 

kräftgeneral Ludde GMSS Kräft-

skiva i Sjöboden. Vädret var som 

en fin höstdag och stämningen på 

topp.  

50 medlemmar deltog, alla platser 

bokades på endast två dagar. 

Kvällen startade med välkomst-

drink på bryggan, sedan intogs 

mumsiga kräftor med tillbehör. 

Kvällen bjöd på mycket allsång och 

trevligt umgänge. 

Vårt eget husmansband, Holmström 

och Klingspoor underhöll glatt un-

der kvällen till allas förtjusning.  

Med Sjöbodens placering och all 

trevlig utsmyckning så blir detta en 

riktigt svensk idyllisk Kräftskiva. 

Detta är en tradition värd att be-

hålla för många år framåt. 
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SKÖTBÅTEN 

GMSS skötbåt är åter hos föreningen 

allmogebåtar på Sjöfartsmuséet i 

Älmsta. Föreningen har ställt upp på 

att hjälpa oss med en ganska omfat-

tande renovering av båten. Vi kommer 

bland annat att byta några av span-

ten och till detta behövs det grovt och 

mycket krokigt ek-virke. Har ni någon 

ek som skall ner eller vet ni någon som 

har vränger liggande—hör av er till 

oss på info@gmss.nu. 

MOTORBÅTSSEKTIONEN 

Vi jobbar på att återuppliva GMSS mo-

torbåtssektion och beslutade på det sen-

aste styrelsemötet om att ansöka om 

medlemskap i Svenska racerbåtsförbun-

det. Ansvarig är Fredrik Holmén. Med-

lemmar som är intresserade av att delta 

i och utveckla denna verksamhet kontak-

tar Fredrik via medlem@gmss.nu 



 

 

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 

närmare 500 medlemmar.  

På den västra sidan av Grisslehamn ligger vårt klubb-

hus och vår gästhamn. Klubbhuset har ett mycket vack-

ert och idylliskt läge längst in i Ornefjärden. I vårt hus 

finns bl a den populära krogen Nya Ångbåtsbryggan om 

sommaren samt utställning och försäljning av konst-

hantverk 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 


