


Verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsen för Marstrands Segelsällskap lämnar härmed verksamhetsberättelsen för 2019, MSS 88:e 
verksamhetsår. 
 
1. VISION OCH VÄRDEGRUND 
MSS verksamhetsidé är enligt stadgarna att verka för segelsporten samt samla sjösportens 
vänner och utövare. Styrelsen har under året arbetat vidare utifrån visionen att MSS ska vara 
värd för Sveriges ledande seglingsarena i Marstrand, i samverkan med andra samt genom 
segling och båtliv skapa regional nytta för samhället året runt. Vår värdegrund bygger på att 
klubben ska stå för 

• Öppenhet och positivt bemötande 
• Kompetens och säkerhet 
• Upplevelse och glädje 

Visionen och värdegrunden syftar till att vägleda det praktiska arbetet. Ambitionen är att arbeta 
kontinuerligt med visionen och värdegrunden så att dessa skall genomsyra alla delar av 
verksamheten. 
 
2. ORGANISATION 
Styrelsen har organiserat MSS verksamhet inom sex olika sektioner/arbetsområden 

• Barn och ungdomssektion 
• Kappseglingssektion 
• Arbetsgrupp för anläggningar och båtar 
• Arbetsgrupp för medlemsaktiviteter 
• Arbetsgrupp för administration 
• Arbetsgrupp för upptagning och sjösättning 

Verksamheten i sektioner och arbetsgrupper styrs genom en verksamhetsplan och ett antal 
styrdokument. 
Utöver detta ordinarie arbete har vi utformat en arbetsgrupp som arbetar med sponsorarbetet i 
föreningen för att ytterligare stärka vår ekonomi. Vi har också inrättat en egen organisation som 
bara arbetar med OK-jolle VM 
 
3. STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen har sedan årsmötet den 24 februari 2019 bestått av Marcus Blomberg (ordf.), Lena 
Gipperth (vice ordf.), Teresa Svensson (kassör) samt ledamöterna, Bosse Tingbäck, Hans 
Zickerman, Edvin Gipperth, Anders Östlund, Bengt Fahlborg och Peter Söderberg. Styrelsen har 
under perioden från förra årsmötet till 31 december 2018 haft 7 protokollförda möten. Dessutom 
har kappseglingssektionen, barn och ungdomssektionen samt diverse arbetsgrupper haft ett 
antal planeringsmöten inom respektive verksamhet. Styrelsemedlemmar har deltagit i möten 
och utbildningar anordnade av Svenska Seglarförbundet, Västkustens Seglarförbund, SISU och 
Kungälvs kommun. Möten har hållits med Statens Fastighetsverk och vår hyresvärd Kungälvs 
kommun angående våra lokaler. MSS har även samarbetat med flera andra klubbar i regionen 
bl.a. Göteborgs Kungliga Segelsällskap (GKSS), Lerums Segelsällskap (LESS), och Hjuviks 
Båtklubb (HjBK). Vi har arbetat tätt med GKSS för att vara behjälpliga med deras segling i RC44, 
SM i OK och Finn-jolle och med Svenska seglarförbundet för att arrangera JR Cup samt Mästarnas 
Mästare 
 
4. EKONOMI OCH SPONSRING 
Klubben har en fortsatt stark ekonomi även under 2019 vilket gör att vi är fortsatt trygga i vår 
verksamhet. Vi har därför kunnat fortsätta att investera i klubben. I år har det inneburit att vi köpt 
en ny större RIB se mer detaljer om detta under punkt 5. 
Vi har också fått möjlighet att investera i seglarkläder till våra funktionärer för att man inte skall 
behöva slita på sin egen privata utrustning. 
Kappseglingarna, seglarskolan, sponsorer och sökande av olika bidrag är också alla bidragande 
orsak till årets positiva resultat och hela föreningen har fortsatt att jobba hårt med att hålla kolla på 
alla utgifter vilket nu leder till att vi har den fortsatta stabiliteten i vår ekonomi som så väl behövs i 
en förening för att man skall kunna bedriva ett väl fungerande arbete. 



 
Våra sponsorer fortsätter att på ett väsentligt sätt se till att verksamheten kan fortsätta med den 
stabila ekonomin. Vi har under året haft avtal med följande klubbsponsorer: Bergs Konditori, 
Marstrands Havshotell, Ringens Varv, Clean boat, Arteria Graphic Production, HeliSafe, Rutgerson, 
Salt & Mortel, Liros Ropes, BaseTool. 
Eventsponsorer är: Emtunga AB (Emtunga Cup) och Henri Lloyd i och med Henri Lloyd FrostBite 
Challenge. Dessutom har vi fått hjälp med olika tjänster av en lång rad personer och företag i 
Marstrand och omnejd. 
 
Bidrag till klubbens verksamhet samt till långsiktiga investeringar har under året givits av SISU, 
Lokalt aktivitetsstöd och Kungälvs kommun. 
 
5. MEDLEMSREGISTRET OCH KOMMUNIKATION 
Medlemsantalet vid utgången av verksamhetsåret 2019 var 652. Vi kommer fortsätta att jobba med 
att öka medlemsantalet under 2020.  
Vi lyckades inte förbättra hanteringen av medlemsregistret till 2019, så detta måste vi jobba på 
under 2020.  
Vi går mer och mer mot att sprida information via hemsidan och Facebook. MSS hemsida har under 
året haft över 100 000 sidvisningar. MSS Facebook-sida följs av 911 personer mot 834 förra året, 
så en fortsatt ökning även detta år.  
Under året har vi också förmedlat informationen via Facebook-sidan Marstrands Anslagstavla. Vi 
märker att det har påverkat uppmärksamheten och medvetenheten kring vad MSS gör. 
Vi har också utvecklat en ny hemsida med hjälp av vår sponsor Basetool. Spännande med helt nytt 
sätt att förmedla information och vi har fått väldigt mycket positiv respons. 
Vi fortsätter att försöka göra Marstrand levande med seglingen aktiv hela tiden. 
 
6. LOKALER OCH MATERIAL 
MSS äger och disponerar båtar, material för seglarskola och kappsegling, kranar för båtupptagning 
samt lokaler.  
Under 2019 köpte vi ytterligare en RIB för att ha i vår verksamhet. Den minsta RIB vi haft fram tills 
nu, köptes in för 3 år sedan, men vi har märkt att den varit lite för liten för att vara helt säker ute på 
Marstrandsfjorden, så uppdateringen vi gjort är till en RIB som är nästan en meter längre. Vi skänker 
ett stort TACK till Johan Claesson som sålt denna båt till klubben till ett förmånligt pris. Vi har 
bestämt oss för att sälja den minsta RIB’en och vi kommer ta tag i detta under 2020. 
Som vanligt har vår sponsor Ringens varv ställt upp med hantering av våra båtar samt att vi får hyra 
motorer till ett förmånligt pris av dem.  
 
Under året har ett antal arbetsdagar genomförts. Detta är en viktig del i vår verksamhet för att få en 
väl fungerande anläggning och bra material. 
MSS styrelse vill tacka alla som har hjälpt till under året. 
 
Under året har vi fortsatt arbetet tillsammans med GKSS, Marstrandsföretagarna, 
hamnförvaltningen i Marstrand och Eva-Lena Hessel Rydqvist från Kungälvs kommun för att 
arbetat fram ett koncept för Nationellt seglingscentrum i Marstrand. Tillsammans med dessa går vi 
nu in i nästa fas där vi 2020 skall ha en anläggning med nya ramper för att kunna ta emot OK-
jollarna på VM 
 
7. SJÖSÄTTNING OCH BÅTUPPTAGNING 
Rutinerna för upptagning och sjösättning uppdaterades 2016.  
Vinterförvaring av båtar fungerar mycket bra vid Strandverket, här organiseras 
sjösättning/upptagning vid vanligtvis 3 olika tillfällen både på våren och hösten. 
På Muskeviken behöver vi bli bättre till nästa år. Här lägger folk upp sina båtar själva utan att 
kontakta MSS, vilket gör att uppföljningen blir svårare (identifiering, betalning etc). Här behöver 
rutinerna förbättras. 
Under vintersäsongen 2019/20 är 23 båtar uppställda vid Strandverket och i Muskeviken. Detta ger 
ett värdefullt ekonomiskt tillskott till klubben. 
 
 
8. KAPPSEGLING 



Kappseglingsprogrammet för 2019 utgjordes av följande tävlingar: 
 
SKAGEN RACE 29/5 
Under 2019 fick vi äran från Bjaerums seilföreing att vara startande klubb av Skagen Race för 
deltagande båtar från Sverige. Tyvärr blev inte racet den succé man hade hoppats på eftersom det 
blåste en bit över 20m/s. 4 svenska båtar kom dock till Marstrand för att starta, men beslutade att 
inte segla banan då den har en sträckning upp emot Norge, utan man gick direkt över till Skagen 
utom tävlan. 
 
MARSTRAND BIG BOAT RACE 31/5–2/6 
Under 2019 tog MSS över projektledarskapet för Marstrand Big Boat Race. Även detta år så 
arrangerade vi seglingen tillsammans med Hjuviks Båtklubb och BLUR. Närmare 90 båtar deltog i 
ett mycket uppskattat arrangemang. 
 
EMTUNGA CUP 8–9/6 
I år hade vi Drake samt C55 med på Emtunga cup.  
Det blev trevliga seglingar med bra väder och vind. 
Det arrangerades även i år på trevligt After Sail, i samarbete med vår sponsor Liros som anordnade 
detta utanför sin shop. 
Samma helg arrangerade vi även Grundig cup 
 
GRUNDIG CUP 8–9/6 
Trevligt att även få till oss J/70 seglarna detta år. De har en egen cup som sträcker sig över de 
nordiska länderna där Marstrand var ett av stoppen och MSS hade fått äran att vara arrangör. 
 
MIDSUMMER SOLO CHALLENGE 14–15/6 
Vi fortsatte vårt samarbete med BLUR även under 2019 och arrangerade den 123Nm långa 
ensamseglingen. Det blev en supertrevlig tillställning med nästan 70 personer som ville segla 
ensamma utefter Bohuskusten. I samarbete med Marstrands fästning anordnade vi en trevlig 
regattamiddag under torsdag kvällen, timmarna före starten. Vi hade deltagare från våra nordiska 
länder och från Estland och Tyskland och det är alltid extra trevligt att få visa upp vår fantastiska 
fästning för de som aldrig varit där. 
 
JUNIOR CUP 4–7/7 
I samarbete med Lerums Segelsällskap och Svenska Seglarförbundet deltog MSS även i år som 
medarrangör till Jr Cup. 38 lag med tre personer i varje lag deltog.  
Vi har ett fortsatt bra samarbete mellan klubbarna och Svenska Seglarförbundet och vi hoppas att 
vi får fortsätta att arrangera denna roliga segling för alla duktiga ungdomar. 
 
MARSTRANDSDAGEN 4/8 
Tyvärr fick vi ställa in Marstrandsdagen detta år, då dagen krockade med SM i Finn och OK-jolle  
 
SM FINN OCH OK-JOLLE 2–4/8 
Tillsammans med GKSS så fick vi äran att arrangera Finn och OK-jolle SM. Vi tänkte oss att det 
skulle bli en bra uppvärmning inför OK-jolle VM 2020. Vi lärde oss mycket inför vårt stora 
arrangemang, men det blev ingen bra segling då tyvärr vindarna var mycket svaga. Vi fick till ett 
SM, men det var svårt att få iväg seglarna med bra förutsättningar. 
 
EM 12MR 30/8–1/9 
Att vi fick besök av 10 klassiska R12’or var ju helt fantastiskt! EM detta år var ett samarrangemang 
mellan Marstrand och Skagen. Detta var något som GSK (Göteborgs Segel Klubb) hade ordnat och 
hela arrangemanget ordnades med funktionärer från MSS, GSK och GKSS. Vi delade på hela 
arrangemanget och det blev en succé bland seglarna och de ser gärna att vi gör detta igen. 
Det ordnades After Sail på Strandverket och Klasse Nilsson ornade en fantastisk regattamiddag på 
Socitetshuset. 
Seglingarna genomförde i spännande väder med en gammal sjögång och en vind som inte 
speglade dessa höga vågor. Det blev fantastiska möjligheter till bra bilder och första dagen var det 
tre besättningsmedlemmar som föll överbord i den höga sjögången, men inga stora skador på 
någon människa eller båt. 



	
LASER GP 21–22/9 
Lätta vindar gjorde Laser GP 2019 till en svår tillställning att arrangera. Kul med så mycket 
deltagare, närmare 80 båtar som fyllde vår plan i Muskeviken till bredden och vi hade som vanligt 
också bokat hela parkeringen utanför för att härbärgera hela evenemanget. Båtar, kärror, kläder 
och seglare i en salig blandning gjorde att vi fick en fantastisk atmosfär med hjälp av ett strålande 
sommarväder. 
	

SM KONA ONE 21–22/9 
För första gången någonsin arrangerade MSS en tävling för vindsurfare. Dessa 30 seglare samlades 
på samma bana som alla Lasrar och de fick kämpa hårt i de lätta vindarna. Det är svårt att segla 
vindsurfing när det inte blåser något. Men även denna gång fick vi pressa arrangemanget till det 
yttersta för att få ihop SM status, men det gick bra till slut. 
	
ALLSVENSKA KVAL 5–6/9 
Svenska seglarförbundet ville ha hjälp med att arrangera ett Allsvenska kval när vi ändå hade J/70 
båtarna på plats i Marstrand inför Mästarnas Mästare. Vi ställde upp med ett minimalt antal 
funktionärer 2,5 stycken, då arrangemanget samtidigt fungerade som utbildning för nya 
funktionärer. Vi fick själva två nya utbildade seglingsledare denna helg. 
Det blev en lärorik helg även för oss då vi fick se hur andra klubbar gör och hanterar material.	
 
MÄSTARNAS MÄSTARE 12–13/10  
Årets roligaste segling även i år? Som vanligt så blev många seglingar även i år. Det blir start efter 
start i dagarna två. Seglingarna genomfördes i ok väder men med fina vindar. 
Även i år fyllde vi kajen med åskådare och på internet satt folk bänkade hemma i sofforna för att 
följa dessa roliga seglingar live.  
I år hade vi en ännu större satsning på kioskverksamheten än tidigare år. Vi fick med hjälp av 
Carlstens fästning Chilli con carne till bra pris som vi sålde i kiosken tillsammans med kaffe och 
dricka. Bra respons från seglare och besökare! 
Återigen ett väldigt bra samarbete mellan MSS, Svenska Seglarförbundet och vår sponsor 
Marstrands Havshotell. Seglingen hade förberetts under 7-8 månader med ett stort antal möten 
och resultatet blev därefter. Lovord har östs över arrangemanget även i år. 
 
FROSTBITE 30/11–1/12 
Efter några år med lågt deltagande så vände detta plötsligt. Till stor del pga att Henri Lloyd gick in 
som sponsor för hela arrangemanget och de bjöd in Ben Ainslie, en av världens absolut bästa 
seglare. Det drog naturligtvis lite extra seglare. 
Vi fick dit både J/70 och CB66’or till regattan och på luncherna inne på Maritime hade vi över 100 
personer. Regattamiddagen var också en välbesökt tillställning med över 80 personer och en 
fantastiskt trevlig atmosfär. 
Det var inte helt självklart, men till slut stod Ben som segrare i J/70 klassen och Familjen Hellerkant 
i CB66. 
 
Under 2019 visar vi återigen upp ett år med bra arrangemang. Det är världsklass på det vi gör och 
vi kan i princip ta till oss vilka seglingar vi vill. 1734 seglare har vi arrangerat seglingar för i år. Vi har 
satt över 1400 seglare på någon av våra restauranger och vi bidrar starkt till Marstrand som 
destination. Vi fortsätter att uppfylla vårt mål, att göra Marstrand till en av världens bästa 
seglingsarenor och känt bland alla världens seglare. Vi fortsätter stärka samarbetet med Svenska 
Seglarförbundet ytterligare detta år och det är glädjande att de kommer tillbaka med sina två 
viktigaste seglingar, JR-Cup och Mästarnas mästare även 2020. Detta visar på vår fortsatta höga 
status som seglingsdestination. 
Vi ser fram emot ett intressant 2020, Där höjdpunkten blir OK-jolle VM 
 
9. BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN 
MSS barn och ungdomsverksamhet har genomfört ett stort antal aktiviteter under verksamhetsåret, 
vilka har engagerat många barn och ungdomar. Säsongen startades tidigt med en Kick-Off i februari 
på Marstrands Havshotell som också publicerades i Kungälvsposten. Då öppnade vi också vår 
anmälan till sommarens aktiviteter. Detta verkar ha varit lyckat då vi bättre nådde ut med information 
om MSS barnverksamhet till andra delar av Kungälv.  



Detta medförde att vi har haft flera barn än tidigare i vår barnverksamhet som inte bor i Marstrand. 
Därmed har vi också brutit en tidigare nedåtgående deltagartrend. I år hade vi en etablerad 
barngrupp med 12 barn som regelbundet seglar och en fulltecknad Piratgrupp med 20 barn. 
 
PIRATGRUPP	
För de yngsta barnen, födda 2011 och 2012, har MSS arrangerat ”Piratseglarskola”. 20 barn har 
deltagit under sex tillfällen. Vi har seglat optimist och C55:or, kapsejsat (och badat med kläderna 
på), paddlat optimist, lärt oss knopar och mycket mer. Säsongen avslutades med en mycket fin 
utflykt till MSS egen ö Håholmen. vi besteg öns topp, kollade in MSS emblem och åt god medhavd 
fika. 
 
BARNGRUPP 
Barngruppen med 12 barn från födda mellan 2008–2010 startade årets verksamhet i mitten av april 
och avslutade i mitten på oktober med segelträning varje onsdag. Under försäsongen undervisades 
sjövägsregler, knopar och seglingsteori inomhus på Strandverket. När vattentemperaturen tillät på 
försommaren så seglades framförallt Optimist. Två deltagare från barngruppen seglade Jr Cup 
tillsammans med ungdomar från Motala och Malmö. MSS ställde i år upp med två båtar och 
besättningar i Jr Cup. Dessutom fick barnen testa på att segla med de professionella besättningarna 
på två M32-båtarn i mitten av sommaren. Höstterminen ägnades åt segling med framförallt Optimist 
tills mörkret satte stopp för segling. 
 
UNGDOMSGRUPP 
Under 2018 har MSS inte haft någon aktiv organiserad ungdomsgrupp för åk 6–9. 3–4 ungdomar 
från MSS har dock deltagit i ett antal kappseglingar både nationellt och internationellt.  
 
SEGLARSKOLA 
Sommarens seglarskola har i år samlat runt 110 deltagande barn. Lunch och mellanmål var 
inkluderat även i årets seglarskola. Seglarskolan erbjöd nybörjarkurser och fortsättningskurser i 
optimist, Feva och C55, vi återupptog den kappseglingskurs som vi haft tidigare år. 
Även i år provade att arrangera Ungdomsseglarskola för barn mellan 15–17 år. Intresset var alltför 
litet så beslut togs att inte genomföra aktiviteten. Inför säsongen 2020 måste vi hitta ett mer 
intressant upplägg för att genomföra Unngdomsseglarskolan. 
Med hjälp av utökat antal instruktörer och hjälpinstruktörer från Marstrand, och ett maximalt 
deltagarantal på 18 barn/vecka så har seglarskolan gått bra ekonomiskt även detta år. 
Tilda Blom har hållit ihop verksamheten på ett fantastiskt sätt men avslutar sin roll som ansvarig för 
Seglarskolan efter säsongen 2019. Stort tack till Tilda för allt som genomförts med bästa ledarskap. 
Säsongen 2020 kommer Tilda ersättas av Matilda Spårman. Vi hälsar Matilda välkommen i sin nya 
roll. 
Som vanligt har MSS seglarskola genomförts enligt Svenska Seglarförbundets kriterier för SSF 
Seglarskola. 
Ett extra tack till vår sponsor Marstrands Havshotell som gick in och sponsrade alla instruktörer 
med en ordentlig tjock tröja för att alla ledare skulle ha en enhetlig klädsel. Detta var till stor glädje 
för instruktörerna. 
 
SKOLSAMVERKAN - SEGLING PÅ SCHEMAT 
I samarbete med Marstrands skola har MSS även detta år genomfört ”Segling på schemat”.  
Under våren genomfördes seglingar med våra C55:or, samt besök av Sjöpolisen. Under hösten 
genomfördes skutsegling med M/S Atene samt segling till Dyrön.  
Nytt för i år var att vi bytte ut sensommarens C55-seglingar mot en livräddningsaktivitet utförd av 
Svenska Livräddningssällkapet. Detta inslag blev mycket  
uppskattat av både barn, skolpersonal och MSS. Vi planerar att införa detta som en återkommande 
aktivitet varje sensommar. 
Aktiviteten ”Segling på schemat” finansieras av vår sponsor Rutgerson. 
 
10. PROVA PÅ SEGLING & BÅTMÄSSA 
Under helgen den 23-25 augusti, i samband med båtmässan, erbjöds besökare att prova-på-
segling med två av MSS C55:or och 4 av våra instruktörer från Seglarskolan. Aktiviteten lockade ca 
55-60 personer att prova på segling. 
Under båtmässan hade MSS även i år hand om parkeringarna. Kanske ett uppdrag långt ifrån havet, 
men det gav ett välbehövligt tillskott i kassan och trevligt "tjöt" med mässbesökarna. Även i år 



utnyttjade vi till viss del ungdomar utifrån men det blev ett stort överskott trots allt. Vi hoppas att 
fler Marstrandsbor hjälper till under Båtmässan 2020 med att hälsa alla bilburna gäster välkomna. 
Det är en väldigt trevlig aktivitet där man pratar med många människor. Enligt siffror från 
hamnverksamheten i Marstrand reste över 26 000 personer till ön under mässdagarna. Alla 
besökare fick uppleva sol och värme som gjorde besökarna ännu gladare. 
 
11. ÖVRIGA MEDLEMSAKTIVITETER 
Vi har under 2019 skjutit på funktionärsmiddagen på Maritime. till efter årsskiftet då vi tror att det 
kan ge lite fler deltagare. Många har väldigt mycket att göra under hösten. Vi hoppas på en trevlig 
kväll med god mat, trevligt ”snack” och kanske ett bildspel. 
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