
   

MAGASINET    
Boxvike Segelsällskap, sommaren 2019 

 

 

Segling! 
Kallelse till årsmöte! 
Seglarskolan! 
Kappsegla! 



 

Segling!  
Sommaren är här och med den så kommer också seglingen tillbaka till Nösund. Inför årets 
säsong har vi laddat upp med klubbmästerskap, regatta och seglarskola för barn, ungdomar 
och vuxna.  
 

Seglarskola  

Vi är väldigt stolta över seglarskolan som under decennier har utbildat barn, ungdomar och 
vuxna i konsten att segla. I sommar är det dags igen under tre veckor Optimistskola. 
Sällskapets populära Laserseglarskola för ungdomar och vuxna är också kommer att 
genomföras under vecka 28 och 29. 

Klubbmästerskapet 
Vi seglar tio race varav de åtta bästa räknas. 

Nösundsregattan 

Fem seglingar alla räknas 

Årsmöte 

Boxvike segelsällskaps årsmöte arrangeras söndagen den 7:e juli kl 16.00 i Magasinet.  

BoSS-prylar 

Även i år kan man stödja verksamheten genom att köpa snygga T-shirts, kepsar och tygkassar. 
Försäljning sker i samband med seglingarna eller av oss i styrelsen 

Nösunds bekvämlighetsinrättningar 

Då det har varit svårt att få frivilliga att städa Nösunds toaletter kommer detta att skötas av 
ungdomar från BoSS i år. Vi hoppas naturligtvis att alla även fortsåttningsvis hjälps åt att 
hålla rent och snyggt. 

 

Väl mött på bryggan och havet i sommar.  

Henrik Turesson 
Ordförande Boxvike SS 



Kallelse till årsmöte 2019 

Boxvike Segelsällskaps årsmöte 2019, äger rum 
söndagen den 7:e juli, kl 16.00 i Magasinet. 
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på årsmötet. Förslag 
till dagordning för mötet hittas på hemsidan. För frågor om 
årsmötet kontakta ordförande Henrik Turesson. 
 

Är du intresserad av att sitta i 
styrelsen för Boxvike Segelsällskap?  

Ta kontakt med valberedningen genom Laila Bergkvist via 
laila.bergkvist@abgunnarsvensson.se. 

 

Medlemsavgift 2019 
Som medlem i Boxvike Segelsällskap är du med och 
bidrar till liv och rörelse på Nösund under sommaren, 
både till havs och på land.  
 
Din medlemsavgift finansierar vår ideella verksamhet som 
bedriver seglarskola och kappseglingsverksamhet på 
Nösund under sommarhalvåret. Avgiften finansierar hyra 
av Seglarviken, Magasinet och sällskapets medlemskap i 
Svenska Seglarförbundet samt Västkustens Seglarförbund.  
 
Medlemsavgifter för 2019: 
 
Enskild 100 kr 
Familj 200 kr 
 
Medlemsavgiften betalas in till bankgiro: 5693-8301.  
Ange namn och e-post vid inbetalning. 
 
Sedan förra året har vi ett nytt medlemsregister. Du får 
gärna uppdatera dina uppgifter via länken nedan. Det 
minskar vår administration och ger oss mer tid till segling.  
 
http://www4.idrottonline.se/BoxvikeSS-
Segling/BlimedlemiBoxvikeSS/  
  

 
 
 
 
Adress: 
Boxvike Segelsällskap 
c/o Henrik Turesson 
Birger Jarlsgatan 20 
414 64 Göteborg 
 
Telefon: 
0768-979790 
 
Hemsida: 
www.boxvikess.se 
 
E-postadresser: 
info@boxvikess.se 
seglarskola@boxvikess.se 
 
Styrelsen 2017/18: 
 
Henrik Turesson 
Ordförande 
henrikture@gmail.com 
 
Laila Bergkvist 
Kassör 
laila.bergkvist@abgunnarsvensson.
se 
 
Johan Sivengård  
Ledamot  
johan.sivengard@norconsult.com  
 
Martin Bengtsson  
Ledamot  
martin.j.bengtsson@ncc.se 
 
Caroline Lexén  
Ledamot  
caroline_swe174@hotmail.com 
 
William Bergkvist  
Ledamot  
william.bergkvist@icloud.com 
 
Ragnar Turesson  
Ledamot  
ragnarturesson@icloud.com  
 
Daniel Bergkvist 
Ledamot  
daniel.bergkvist@live.se 
 
 



Segla Nösundsregattan 2019 
 

 
 

 
Lördagen den 13:e juli anordnas Boxvike Segelsällskaps Nösundsregatta. Regattan är 
öppen för klasserna Optimistjolle och Laser.  

Om fler klasser visar intresse kan seglingarna utökas med dessa. 

Optimistklassen kommer att segla en serie om tre race, varav den med lägst poäng vinner. 
Laserklassen kommer att segla en serie om fem race, varav den med lägst poäng vinner. Alla 
seglingar räknas.  
 
Första start kommer att gå kl 10.00. Registrering och rorsmansmöte kommer att hållas kl 
09.00 vid Magasinet.  
 
Regattan seglas på klubbens fasta rundningsmärken och banor. Start och mållinje är utanför 
Ångbåtsbryggan. Beroende på vindförhållanden kommer banorna att seglas ett eller flera 
varv.  
 
Anmälningsavgifter:   
Optimist 100 kr  Laser 200 kr 
 
Avgiften betalas i samband med registrering. Anmälan sker vid rorsmansmötet.  



 
Delta i BoSS klubbmästerskap 2019! 
 

I klubbmästerskapen, BoSS poängseglingar förra året deltog totalt 24 medlemmar. Ragnar 
Turesson vann Laserklassen och Julia Corti Kopp tog hem Optimistklassen.  
 

Vem vinner i år?  

 
 

 
 



 

Platser kvar:   
Lär dig segla optimistjolle i 
Orusts populäraste 
seglarskola  
 

Vecka 27, 28 och 29 under sommaren 
2019 ordnar Boxvike Segelsällskap 
seglarskola för optimistjollar.  
 
En vecka innehåller teori, nya vänner 
och förstås en hel del segling. Eleverna 
seglar i viken utanför Nösund, 
tillsammans med följebåtar och våra 
utbildade instruktörer. Vi erbjuder såväl nybörjar- som fortsättningskurser.  
 

För att vara med i seglarskolan måste man kunna simma 200 meter och ha egen optimist. Det 
är även möjligt att hyra båtar, kontakta då seglarskolan för att kontrollera tillgång. 

Årets seglarskola för optimister arrangeras vecka 27, 28 och 29. Seglarskolan pågår från 
måndag till fredag 09.00 - 13.00, varje dag.  
 
 

Läs mer om våra seglarskolor på www.boxvikess.se.  
 

 

 

 

 

 

BLI EN BoSS-
SUPPORTER! 

Stöd seglingen på Nösund.  
Bli medlem i Boxvike Segelsällskap. 



 
 
 

 
 
 
Boxvike Segelsällskaps kalender 2019  
 
 
 
30/6  Poängsegling 1 och 2, start kl 12.00 
 
1-5/7  Seglarskola Optimist vecka 27 
 
7/7  Poängsegling 3 och 4, start kl 12.00 

7/7 Boxvike Segelsällskaps årsmöte, Magasinet kl. 16.00 

 
8/7-12/7  Seglarskola Optimist vecka 28 

8/7-11/7 Seglarskola Laser vecka 28 

13/7  Nösundsregattan, start kl 10.00 
 
15-19/7 Seglarskola Optimist vecka 29 
 
15-18/7  Seglarskola Laser vecka 29 

 
21/7  Poängsegling 5 och 6, start kl 12.00 
 
28/7  Poängsegling 7 och 8, start kl 12.00 
 
4/8  Poängsegling 9 och 10 samt prisutdelning, start  kl 12.00 

 

Följ vår verksamhet via www.boxvikess.se, Facebook och Instagram! 


