
Segelsällskapet Sjöhästen Arild, Gamla Södåkravägen 508, 263 72  Skäret 

PG 401022-9 
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Verksamhetsåret 2011 har varit ett aktivt år, även om säsongen är kort.  
 
Under året inhandlades ytterligare ett antal nya segel till Laserjollarna. Detta innebär 
att samtliga klubbjollar nu har nya segel.  
Transport av båtar till hamnplan skedde runt midsommarhelgen likaså 
iordningställande och sjösättning av följebåten Sjöhästen. Styrning är nu justerad för 
bättre manöverbarhet i trånga utrymmen. 
 
Seglarskolan genomfördes som planerat mellan den 4 – 9 juli, vilket är en dag längre 
än tidigare år. 19 entusiastiska barn deltog och leddes av instruktörerna David från 
Röde Orm Hilda från Sjöhästen med hjälp av Lara och Hugo från Sjöhästen. Stort 
tack till Cissi och Ockie som såg till att seglarskolan kunde genomföras enligt plan 
och utan incidenter! 
 
Arildsregattan arrangerades på söndagen 10 juli med deltagande av 
seglarskoleelever och övriga medlemmar. Samtliga klubbåtar och de flesta jollar på 
hamnplan deltog. Efterföljande prisutdelning med godis och dryck var uppskattat. 
 
Under juli månad har klubbåtarna används frekvent av medlemmar. 
 
En mycket uppskattad insats gjordes under juli av Lars och Ockie som bytte alla 
slitna delar på de laserjollar som är i klubbens ägo. Därmed är samtliga jollar i bättre 
skick än de varit de senast 15 åren och Sjöhästens medlemmar kan använda även 
dessa under säsongen. Stort tack! 
 
Upptagning skedde tidigt (början på augusti) även i år och båtarna har förvarats i 
inhyrt utrymme upp vid Balderup. Följebåten togs upp ett par helger senare och 
förvaras på trailer på hamnplan. Det är troligtvis sista vintern vi har tillgång till lokalen 
vid Balderup och måste söka nya förvaringsmöjligheter inför vintern 2012/13. 
 
Under hösten skänktes klubbens 420 (La Blå) mot att den bortforslades från 
hamnplan. Detta gjordes genom en notis fäst på skrovet och en intressent hörde av 
sig. Jollen var i stort renoveringsbehov och förhoppningsvis får vi se den på 
Skälderviken i sommar i seglingsbart skick. 
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