
1950 – 1959 
 
Styrelser under 50 talet: 
År Ordf vic.ordf Sekrt. Kassör  Klubbm. 
1950 P-Olof Ekholm Sune Gustafsson Gösta Eriksson Harald Åhs Elfing Gustafsson 
1951 P-Olof Ekholm Sune Gustafsson Gösta Eriksson Harald Åhs Elfing Gustafsson 
1952 P-Olof Ekholm Sune Gustafsson Gösta Eriksson Nils Mattsson Elfing Gustafsson 
1953 K-E Johansson Åke Eriksson Astor Sinderby G. Erlandsson Åke Karlsson 
1954 K-E Johansson Åke Eriksson Lennart Larsson G. Erlandsson Åke Karlsson 
1955 K-E Johansson Åke Eriksson Sven Lagergren Nils Lagergren Åke Karlsson  
1956 W. Andersson Åke Eriksson Sven Lagergren Nils Lagergren Astor Sinderby 
1957  W. Andersson Åke Eriksson Sven Lagergren Nils Hansson Astor Sinderby 
1958 W. Andersson Åke Eriksson Sven Lagergren Nils Hansson Harry Dafgård 
1959 W. Andersson Harry Dafgård Sven Lagergren Nils Hansson Harry Dafgård 

 
 
20 april 1950 

§12 
Kassören meddelade att myndigheten förklarat att lånefonden måste upphöra då densamma är olaglig. 
Sällskapet får inte ha bankrörelse.  
 
 
27 juli 1950 

§3 
Program för Sikhallfesten och seglingsdagar 5-6 augusti och 9-20 augusti 1950. 
 
Lördagen den 5/8 
Sällskapssegling till Sikhall varvid Poseidon avg. från hamnen, vid behov även bussar                     
Avresa meddelas senare. Stadsmusikkåren konserterar vid Sikhalls brygga från 19:00, därefter dans till 
populär musik i magasinet.  
 
Söndagen den 6/8 
Sikhallsegling start och mål vid Sikhalls brygga. Start  09:30.  
Stadsmusikkåren konserterar kl.14:00 vid idrottsplatsen därefter folklekar med musik. 
Prisutdelning. Hemresa. 
 
Den 19-20/8 Långdistanssegling 
Vidare förekom ej och ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.  
 
 
21 sep 1950 

§3 
Då sällskapet under många år haft klubbhusfrågan uppe på sina möten, beslutade styrelsen framlägga 
ett förslag till tomt för klubbhus. Den 10/9 var styrelsen i kontakt med Godsägare Nilsson i Sikhall 
ang. förvärv av mark till klubbhus. Nilsson var villig ställa mark till sällskapets förfogande. Tomten är 
belägen norr om Sikhalls brygga och skulle omfatta a. 800-900kvm sjötomt.  
 
 
 



22 sep 1950 
§2 

Styrelsens förslag ang. klubbhustomt upptogs till behandling. Efter det ordföranden redogjort för 
tomtens läge och storlek började diskussionen som ej blev vad man hoppats, i en så viktig fråga, 
medlemmarna var ganska fåordiga. Harry Carlsson talade för att inköpa tomten men poängterade att 
det behövs samtliga medlemmars medverkan för att kunna bygga ett klubbhus å densamma för att få 
klarhet i om sällskapet önskade förvärva klubbhustomten, föreslog Oscar Johansson att rösta medels 
handuppräckning.  
 
Utav 18 närvarande medlemmar röstade 17 st för styrelsens förslag att inköpa tomten, en medlem 
nedlade sin röst. På förslag av Oscar Johansson beslöts att styrelsen skulle få handlingsfrihet att 
fortsätta förhandlingarna med markägaren och avsluta köpet.  
 
 
20 nov 1950 

§6 
Från de förhandlingar som förts med Godsägare Nilsson Sikhall angående förvärv av klubbhustomt 
rapporterade ordförande att Nilsson ej ville sälja men var villig att arrendera den förut besiktigade 
tomten för ett pris av 150:- per år till sällskapet, efter en timslång diskussion där de många faktorerna i 
samband med markförvärvet stöptes. Beslöts att arrendera  tomten på 49 år enl. kontrakt uppsatt av 
advokat Bernstone. Samtliga närvarande röstade för ingen där emot.  
 
 

 
 

Seglare på väg mot stenbryggan i Sikhall 



 

 
 
 
19 dec 1950 

§3 
Ordförande uppläste ett nytt kontrakt som blivit skrivet mellan sällskapet och Godsägare Nilsson i 
Sikhall med anledning av att herr Nilsson sänkt arrendesumman från 150:- till 100:-. Mötet godkände 
det nya kontraktet och Oscar Johansson framförde sällskapets tack till styrelsen för att de kunnat få ner 
priset på arrendesumman.  
 

§4 
Ordförande rapporterade att sällskapet fått det rivningshus (Carlslund) av staden som förut inlämnats 
anbud på, den 20/11 1950 och att rivningen kan börja omedelbart. Drätselkammaren kommer att 
utfärda rivningstillstånd och å detta kan sökas byggnadstillstånd, ordförande lovade att ordna denna 
sak. Ordförande hade ritat ett klubbhus som han ville att medlemmarna skulle få taga del utav. 
Ritningen å klubbhuset diskuterades livligt av medlemmarna och godkändes utan ändring. 
Undertecknad framförde sällskapets tack till ordföranden för det arbete han nedlagt med ritningarna.  
 

 
§5 

Alexandersson föreslog tillsättande av en byggnadskommitté på 5 personer. En ordförande och två 
ledamöter väljes på ett år och de andra två på ett halvt år och därefter nya ledamöter. Valdes blevo 
P.O.Ekholm, Sune Gustafsson och Åke Karlsson. Till ordförande valdes P.O.Ekholm och att avgå efter 
ett halvt år SuneGustafsson och G. Essenholm. Suppleanter: Lars Larsson och Carl Alexandersson.  
 

Det var endast vid 
stenbryggan som man fick lite 
skydd och förtöjde innan VSS 
byggde klubbhus och brygga. 

Före och under klubbhusbygget gick man 
till Kestin på Sjökullen och fikade. 
Här är det Åle Eriksson, Karl-Erik och 
Hugo Johansson som fikar. 



 
Klubbhuset i Sikhall under uppförande 

 
28 jan 1952 
 
Stadgar för Vbg Seglarsällskaps standar. 
Antagna och godkända den 28 januari 1952. 
§1 Standaret är sällskapets högsta utmärkelsetecken.  
§2 Standaret kan utdelas till medlem vilken kan uppvisa 10 årigt gagnerikt arbete för sällskapet. 
§3 Styrelsen äger även rätt att utdela standaret vid sådana tillfällen den anser sig berättigad därtill 
såsom medlem utmärker sig med sportslig bragd, jubileum och jubilerande föreningar.  
 
 
27 feb 1952 

§2 
Styrelsen enades om att till samtliga medlemmar utsända en stencilerad förklaring för den höjda 
medlemsavgiften. Till Vänersborgs segelsällskaps medlemmar å årsmötet bestämdes årsavgiften för 
innevarande år till 15:- Styrelsen vill fästa medlemmarnas uppmärksamhet på orsaken till denna 
kraftiga höjning. Då det visat sig att båtlotterierna inte gått med vinst kan vi ej fortsätta med 
detsamma. Sällskapet måste ha en fast inkomst varje år för administrationskostnaderna. Det 
nyuppförda  klubbhuset i Sikhall tar en stor del utav dessa kostnader. Styrelsen hälsar samtliga 
medlemmar välkomna till klubbhuset.  
 
 
23 april 1952 

§3 
Nils Mattson fick i uppdrag att tillsammans med valkommittén försöka få styrelsemedlemmar (6st) till 
klubbhusföreningen och tre st suppleanter, samt tre st ledamöter i seglingsnämnden.  
 
 
28 April 1952 

§8 
Styrelsen hade verkställt utredning beträffande skiftande av en klubbhusförening. Av denna utredning 
framgick att det nog är nödvändigt för sällskapet att ha en ekonomisk förening med de stora tillgångar 
sällskapet får då klubbhuset blir färdigt. Abbe Sjöstrand föreslog att sällskapet skulle stifta en 
klubbhusförening, förslaget godkändes enhälligt. Efter en stunds diskussion av §17 mom 2 i de av 
styrelsen uppgjorda stadgarna godkändes även desamma enhälligt.  



13 feb 1953 
§6 

Undertecknad rapporterade att arbetet på klubbhuset fortgår men för att kunna färdigställa detsamma 
måste nog sällskapet låna pengar. På förslag av Oscar Johansson och Abbe Sjöstrand fick 
byggnadskommittén uppdrag att underhandla med sparbanken för att få låna erforderligt belopp för att 
kunna säkerställa det behov av material som behöver inköpas för att kunna färdigställa klubbhuset. Till 
de medlemmar som tecknar borgen för lånet skall sällskapet lämna säkerhet i klubbhuset till 
motsvarande belopp som lånesumma.  
 

§8 
Rune Spetz föreslog att sällskapet skulle anordna gastseglingar i år. Åke Eriksson talade för juniorerna 
och uppmanade båtägarna att de skulle taga med sig unga pojkar ut på sjön. Undertecknad föreslog 
sällskapet att inbjuda äldre seglare som lagt upp men ändå har kärleken till seglarsporten kvar att som 
rorsmän få segla någon av sällskapets båtar i kappsegling. Styrelsen, seglingsnämnden och A. Spetz 
fick i uppdrag att utarbeta förslag till dessa seglingar.  
 

 



29 April 1954 
§6 

Efter att hos byggnadskommittén ha förhört sig om läget av klubbhusbygget ansåg mötet sig kunna 
sätta söndagen den 8/8 1954 som invigningsdatum.  
 
 
20 aug 1954 

§1 
Mötet ansåg att besluta om detaljerna kring invigningen av klubbhuset och sålunda bestämdes: att 
invigningen äger rum söndagen den 5sep 1954 med början kl 14:00. Till följd av detta flyttades 
distanskappseglingen till nästkommande söndag den 12 sep. 
 

§2 
Undertecknad fick i uppdrag att inbjuda ett antal gäster att övervara invigningen såsom de tre 
nuvarande hedersledamöterna Oskar Johansson . A.F.Gustafsson, Erik Ollén. Drätselkammaren ordf. 
Karl Eriksson med fru. En representant för VMK lämpligast ordf. godsägare Nilsson med fru och son, 
fröken Kerstin Olsson, Köpman Eivar Borg med fru som genom gåvor gynnat oss. En representant för 
pressen, Red.Rohlander från ELA samt klubbhusets initiativtagare förre ordf. Elof Ekholm.  
 
 

Klubbhusinvigningen i Sikhall 
den 5 sep 1954 

 
Invigningens början markerades av trenne kanonskott, det sista kl 14:00. Ordf. i byggkommittén 
hissade därefter flaggan. Denna gick i topp under flaggsignalen blåsta av två hornblåsare. 
Klubbhusmästaren bjöd till bords och då alla voro bänkade höll ordf. ett hälsningsanförande. 
Byggnads kommitténs ordförande tog vid och berättade om husets tillkomst samt överlämnade det till 
sällskapet. Invigningstalaren  stadsfullmäktiges ordförande herr Oskar Andersson höll ett anförande 
vari  han berörde vår vackra insjö och dess vackra stränder samt förklarade huset för invigt. Därefter 
avåts thé supén. Under den därefter följande visningen yttrades många berömmande och uppskattande 
ordf av såväl inbjudna som av sällskapets medlemmar som för första gången såg huset i färdigt skick. 
Alla var ense om att såväl byggnadskommittén som sällskapet i övrigt hade skilts från son uppgift med 
heder.  
 

 
Ett gäng glada medlemmar som byggt klubbhus åt VSS. 



 

 
 

 



 
 



 

 



12 Okt 1954 
§1 

Mötet hade i kort sammankallats när en fråga av betydelse brådskade. Denna fråga gällde de av staden 
uppgjorda förslaget till båthamn och uppläggsplatser i f.d. tändsticksfabriken, ”Länsan”. 
Staden hade åtagit sig att planera et ca. 3000 m2 stort område å ”gamla tippen” som uppläggsplats 
samt dels bygga en 60 m lång betongkaj tvärsöver ”Länsan”, dels bygga en 100m lång båtbrygga längs 
med ”Parammen”. En lyftkran skulle även dittransporteras. De skjul som projekteras å uppläggsplatsen 
ville dock staden att närvarande motorbåts klubb samt sällskapet  skulle låta uppföra. Hela projektet 
skulle stranda på ett nekande svar från sjösportssammanslutningarna. Undertecknad fick därför i 
uppdrag att tillskriva svenska seglarförbundet för att hos dem efterhöra möjligheterna till eventuelle 
anslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

30-an Cherie som vann det mesta på Vänern under 60-talet 



 
 
 



 
 

Den tjusiga 22an Flamingo från Vänersborgs SS som vann Skärgårdskryssarpokalen 
med dom första dacronseglen i Vänersborg 



 

 



 

 
En tråkig sorti från ett i annars lyckat besök i Sandham där Flamigo 
visade storstadsseglarna att även Vänerseglare kann. 

 
30 aug 1955 

§1 
Ordförande hälsade medlemmarna välkomna och omtalade att mötet kommit till stånd i anledning av 
önskan att anordna ”Skärgårdskryssarpokalen” 1956. 
 

§2 
Härefter vidtog en förberedande diskussion ang. en dylik pokalsegling för att medlemmarna skulle 
informeras om vad saken gällde. A Glasell att VSS pga Flamingos seger 1955 var självskriven som 
anordnare och sade sig veta att det ej fordrades några ekonomiska garantier men att det trots detta kom 
att kosta en hel del pengar bl.a. till priser och supé för de deltagande rorsmännen, kostnader för 
banläggning, seglingsnämnd och följebåtar, reklam och övriga trycksaker. Sedan O Johansson, S 
Gustafsson mfl uttalat sig för att det skulle bli fin reklam för VSS och segelsporten på Vänern, beslöts 
enhälligt att styrelsen skulle försöka få anordna seglingen genom att ansöka hos Svenska 
Seglarförbundet och tillskriva de övriga Väner-sällskapen om deras bistånd för detta vid seglardagen i 
Stockholm på Grand Hotell den 27 november 1955.  

 



§3 
Nästa fråga gällde hur man skulle kunna få fram medel för de kommande utgifterna. E Gustafsson 
föreslog att man skulle ansöka om en dubbel tombola   och meddela att Malmström lovat sitt bistånd 
med  detta. Flera förslag uttalades och man enades om att tillsätta en särskild nöjeskommitté som 
skulle inkomma till styrelsen med förslag om olika sätt att få in pengar tex genom danskvällar, 
föredragsaftnar, filmförevisning etc. Valda till denna kommitté blevo: 
Astor Sinderby, sammankallande 
Elving Gustafsson 
Roy Sjöö 
Lennart Larsson 
Arne Glassell 
Arne Olsson  
Berthold Andersson, jämte klubbmästaren. 
 
 Dessuton beslöts att styrelsen skall ansöka hos magistraten om två tombolar eller en dubbeltombola.  
 

§4 
Såsom lämplig tidpunkt för denna segling anslogs andra veckan i juli månad 1956 och att man skall 
börja en torsdag eller en lördag får anstå tv. I samband med denna segling skall även en öppen 
kappsegling anordnas.  
 
6 okt 1955 

§2 
Anledningen till mötet var att nöjeskommittén hade avtalat med världsomseglarparet Holmdahl om ett 
föredrag med filmförevisning från deras resa med ”Viking”. Som lokal hade man tänkt sig Folkets hus 
och Rektor Lundgren hade lovat hålla inledningen och avslutningen. Man räknade med att få reklam 
och trycksaker gratis och man hade även förhoppningar på att få sänkt nöjesskatt. E Gustafsson åtog 
sig att både hämta och köra ner paret Holmdahl till Göteborg med ersättning av bensinkostnaderna. 
Biljettpriset sattes till 2 kr, och för att säkerställa honorar och lokalhyra skulle biljetter säljas i förköp. 
Man räknade med ca 400 åhörare och styrelsen godkände förslaget.  
 

§3 
För detta paret Holmdahls insatser för VSS och segelsporten i övrigt beställde nöjeskommittén om att 
få tilldela dem sällskapets standar, vilket efter en kortare diskussion enhälligt beslöts. På förslag av E 
Gustafsson beslöts även att 3 standar skulle tilldelas A Glassell, Åke Karlsson och Lennart Larsson för 
deras insatser som besättning på ”Flamingo” vid jubileumsregattan i Sandhamn 1955. Utdelandet av 
dessa skulle även ske vid det kommande föredraget och bilda avslutning på en som man hoppas trevlig 
afton i segelsportens anda. Mötet uppdrog åt ordf. att beställa 4 st standar och därvid försöka pressa 
priset så mycket som möjligt.  

 



 
 
 
23 feb 1956 

§8 
Åke Eriksson meddelade att en ny klass kunde komma att bli representerad inom sällskapet om man 
satsade litet på ungdomsverksamheten. En GKSS-eka kommer nämligen i år från Trollhättan och 
dessutom visste han 2 familjefäder som var villiga att skaffa sina söner var sin eka om denna klass togs 
upp. Vidare finns det donatorer för en eka.  
 
Det beslöts att vid vårmötet framlägga förslag om att sällskapet skaffar medel till två ekor, antingen 
genom lotteri i anledning av ungdomsverksamhetet eller anslag från stadens ungdomsråd etc. På så sätt 
skulle 6 stycken GKSS-ekor kunna ställas upp i lärdom för ungdom. En ungdomsledare bör väljas å 
vårmötet, lämplig man finnes och vidare föreslås att poängseglingarna på torsdagarna slopas och köres 
enbart som träning varvid ungdom skulle få deltaga. Poäng skulle istället räknas på 
söndagsseglingarna. Alternativt skulle ungdomsseglingar företagas på andra veckodagar.  
 
 
 

 



Det byggdes nya Drakar i Vänersbor inför  
OS uttagningarna 1956 

 

 
 
11juni 1956 

§1 
Ordf. meddelade att man fått löfte om två priser. Ett för drakklassen, en förnämlig silverstånka med 
förgyllda ornament, skänkt av Konrad C Rosell, Harry Dafgård och Nils Hansson.  
Dessutom en fin silverbägare att uppsättas i sällskapets namn inom 30 kvm s.k. kryssarklassen. 
Drakpriset döptes till”De tres” vandringspris av år 1956 samt bägaren till ”VSS”-vandringspris inom  
30m2 sk kryssare av år 1956. Till att utarbeta bestämmelser för dessa utsågs Abbe Sjöstrand , Sven 
Lagergren och Astor Sinderby.  
 
 



 
 

DS 196 Röde Orm under intrimmning inför OS-uttagnongarna i Marstrand . 
 
 

 

VSS drakarna  Röde Orm och Piraja på väg 
i Göta älv till Marstrand för att delta i OS-
uttagningarna till Mebourne. 
På bilden syns till vänster Kalle ”Brottarn” 
Johansson och till höger Bosse ”Dala” 
Andersson. Bosse blev senare en stor 
bandyprofil med både landskamper och 
SM-guld. 
Röde Orm med Åke Eriksson som rorsman 
var med och slogs in i det sista om en OS-
plats, men den togs av Slaghöken med 
Folke Bolin som rorsman och som senare 
tog guld i OS. Dom andra två drakarna från 
VSS som deltog i OS uttagningarna var 
Piraja med Hugo Johansson och Marie med 
Arne Glasell vid rodren. 



 

 



Strålande tävlingar på Vänersborgsviken i önskeväder 
 

 
 

 
 

Flamingo jagar slutsegraren Paloma 



 
En fin kryss, fr.v. 323 Cherokee, Yra Gin och Rayona. 

 

 
Yra närmast kameran. 

 
Bilderna från Skärgårdskryssarpokalen är tagna av den senare så välkände 

Vänersborgsfotografen Sixten Fast vid ett av hans första uppdrag som fotograf. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Vänersborgsbåtarna  S 313 Sindy-Lou och S 301 Liss-Gun 



 
                                                                          Tatjana från Norrköpin, 5a totalt. 

 

 

Slutsgraren S 288 Paloma 



7 sep 1956 
§2 

En inbjudan från Bohusläns Seglarförbund Lysekil hade ingått om att med tre juniorer får tävla om 
GP-cupen för ”Tärnungar” antogs och beslöts att Bengt Dafgård, A Magnusson, Arne Andersson 
skulle få resa. De skulle erhålla bensinkostnader, startavgift 9:- samt 25:-/man i dagtraktamente.  
 
6 nov 1956 

§2 
Härefter upplästes den ekonomiska rapporten. Den utvisade att pokalseglingarna givit ca 433:- i 
nettoförtjänst. Rapporten godkändes av mötet och ordf. tackade samtliga som hjälpt till att uppnå detta 
goda resultat.  
25 april 1957 

§9 
Bland rapporten märktes bla. att ordf. lyckats få drätselkammaren att ordna en startplats i Ursand  samt 
att denna beräknades vara klar till pingstseglingarna. Materialbod hade ännu ej gått att skaffa. Mötet 
beslöt att man skall försöka sälja slipen. Någon skiss på mastkran hade ännu ej inkommit och vädjade  
styrelsen till medlemmarna att inkomma med förslag på dylik kran, helst då transportabel. Arbetena i 
Sikhall eller inköp av GKSS-ekorna hade ej lett till något resultat. Ordf. meddelade att han höll på med 
försäkringsfrågorna ang. klubbhuset och vandringspriserna. Sinderby meddelade att bryggorna skall 
iläggas enär staden ej låter reparera eller inpregnera dem i år. Hamnkapten Blom har beställt både 
pålkran (3000:-) och stolpar (el-verket 300:- st). 
 

 

 

 

Annons i ELA. 
Vad säjer JämO om 
detta. 



 
 
13 juni 1957 

§3 
Angående protesten i 15m2 klassen blev beslutet efter nämndens diskussion att ”Med hänsyn till 
inlämnad protest har nämnden funnit att oklar banbeskrivning i viss mån förelegat när det för 30:or och 
22:or stått, boj vid Östra grund, men för Drakar och 15m2 båtatarna detta förkortats till Östra grund 
och aktat att positionerna voro siffermärkta, hänförande sig till den första banbeskrivningen, har 
rorsmännen tolkat detta begrepp olika, bör med hänsyn till deltagande parters rätt omsegling ske.” 

§4 
Seglingsnämnden fick i uppdrag att hädanefter utskriva banbeskrivningarna för de olika klasserna på 
likartat sätt och helst på skrivmaskin så att ej dylika feltolkningar behöva upprepas.  

 





 



 
 
17april 1958 
 
Efter vårmötet bjöds på underhållning. 

PS 
Enär den underhållning som denna kväll bjöds säkerligen står i särklass, vill jag utanför protokollet å 
de följande sidorna försöka redogöra för densamma.  
Klubbmästare Harry Dafgård hade från Karlstad införskaffat den film som Gunnar Eriksson och Bengt 
Hornevall upptagit under seglingarna  om den sk. ”FinnGold Cup 1957” vid Tynäs i Karlstad. Filmen 
följde seglingarna från förberedelserna-över starten-till målet första dagen. Den var utförd i färgfilm 
och beledsagades av detaljrikt och sakkunnigt tal samt vacker musik. Den var fotograferad på ett 
utomordentligt sätt och är otvivelaktigt en av de bästa segelfilmer som framställts i vårt land. Många 
situationer äro påpassligt fångade och fäste man sig särskilt vid de snabba växlingarna vid 



rundningarna under eftermiddagens hårda vind. Som trevliga mellanstick och dekorativ avslutning 
hade medtagits bilder från lunchpausen mellan första och andra seglingen samt publiken på Tynäs och 
prisutdelningen med det åtföljande ”garden-partyt”. Filmen är sannerligen värd att visas i större 
sammanhang och inte bara för slutna sällskap. Sedan nu ögon, öron och nerver fått sitt var det dags att 
intaga den läckra ”the supé” som fru Märta Dafgård och fru Inga-lill Karlsson dukat fram. De hava all 
heder åt anrättningen och äro hjärtligt välkomna åter som värdinnor.  

Abbe Sjöstrand 
 
3 nov 1958 

§4 
Diverse mindre frågor behandlades och bland annat genomgicks båtmatrikeln för att fastställa 
sällskapets röstetal vid seglardagen i Karlstad 30/11.-58 kl 14:00 å stadshotellet därstädes. Att 
representera VSS vid seglardagen utsågs Evert Johansson och Abbe Sjöstrand då dessa ändå skulle 
deltaga i Vänerns seglarförening  samma dag och alltså åkte gratis. Vidare rapporterade ordf. att den 
efterlängtade mastkranen nu var tillverkad och uppsatt på rondellen vid residensbron NV-ände. Den är 
konstruerad så att en triangelformad stege av rör placerats på kajkanten och dess lutning utåt regleras 
av ett ställbart steg som är fastgjort i en stenpelare. Genom att fästa ett block i stegens topp får man en 
ypperlig mastkran. Konstruktören och tillverkaren Hugo Johansson har all heder av sitt arbete. En 
skrivelse från Åke Ekriksson, med begäran om bidrag för sin representation vid ”Dragon-cup” i 
Marstrand i somras behandlades och beslöt styrelsen att han skall tillerkännas 100:- kr i enlighet med 
tidigare beslut om representationskostnader.  
 
12 nov 1958 

§4 
För information om båthamnsprojektet å Skräcklan hade stadens modell uppställts i lokalen och ordf. 
klargjorde de förhandlingar som hittills förts mellan VSS, VMK och stadens myndigheter. Principen 
för förhandlingarna godkändes och man beslöt utredningskostnaderna borde delas lika mellan de två 
sällskapen, med hänsyn till framtida yttrande-och –bestämmande rätt. Blivande lokalhyra diskuterades 
och framkom att ca. 200:- bör ett fack om 14x5 m kosta per år.  
 
27 maj 1959 

§1 
Ordf. Viktor Andersson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna, dessa voro för styrelsen: 
Nils Hansson, Sven Lagergren Harry Dafgård, Hugo Johansson, för nöjeskommittén: Sten Dahlöf och 
o Gunnar Erlandsson, för klubbhuset: Åke Karlsson, för VSF: E Johansson.  
 

§2 
Efter en del inledande diskussioner: Bla. om hamnprojektet och pålkranen, övergick man till 
förberedelserna för den stundande regattan vid midsommartiden.  
A: sekreteraren meddelade att inbjudan beräknades bliva klar om två dagar och att den kom att 
tillställas samtliga sällskap i tillräckligt antal.  
B: Beslöts att samtliga starter skall gå i Ursand. Midsommarafton kl 12, midsommardagen kl 11 och på 
söndagen kl 10 fm.  
C: Startavgifterna bestämdes till 10 kr både för midsommardagen och söndagen . 
D: Seglardagen skulle hållas midsommarafton kl 18 å Frimurarlogen. 
E: Seglarmiddag med prisutdelning skulle hållas å Strömsborg, midsommarafton kl 18.  
F: Prisutdelningen i Strömsborgs trädgård efter seglingarna på söndagen.  
 

§3 
För att få de hela att gå i lås åtogo sig följande medlemmar att ombesörja vissa detaljer nämligen:  
ordf: ordnar med flaggstänger wire och latrinvagn.  



Sekr: tryckning och ditribution av inbjudan, banskiss och startlistor samt att mottaga anmälningar: 
tom. den 6/6,  
klubbmästaren: seglarmiddagen, musik och prisutdelning,  
segl.nämnd:bojutläggning, tillverkning av starstång, återkallelsenummer och övriga tillbehör förs 
seglingen.  
VSF ordnar med att deras priser nedsändes i god tid.  
 

§4 
Att så som hedersgäster deltaga i seglarmiddagen beslöt man att inbjuda 2 av stadens styrelseledamöter 
med fruar, 2 ledamöter från VMK med fruar samt herrar O Johansson, A E Gustavsson, E Ollén samt 
Sten Vännberg ev med fruar.  
 

§5 
Seglingarna skulle omfatta följande klasser med tävlan om nedanstående vandringspriser.  
Midsommarafton Skärgårdskryssare ”Wener-pokalen” 
  Drakar  ”Vänerns Drakpokal” 
Midsommardagen 30kvm.Sk-kr  ”VSF vandringspris” 
  22kvm Sk.kr      ”             ” 
Anm:event lilla o 15kvm Sk-kr      ”             ” 
stora NL  Drakklassen      ”             ” 
  Folkbåtsklassen     ”             ” 
  Stjärnbåtsklassen     ”             ” 
    Samt kanoter klass C,D och E     ”             ” 
Söndagen  30kvm Sk-kr  ”VSS vandringspris” 
  22kvm Sk-kr  ”Albin Borgs minne” 
  15kvm Sk-kr  ”Wennerbergs Vkingaskepp” 
  L:a NL-båtar  ”ELA:s Vandr-pris” 
  Drakar  ”De tre.s V-pris” 
 
 
Plaketter till de segrande lagen i midsommaraftonens seglingar bestrides av Sällskapet. Priser för 
söndagens seglingar anskaffas av Sällskapet, under det att VSF inköper pokaler till midsommardagens 
pristagare.  

§6 
Beslöts att klubblokalen å Strandhotellet skall hållas öppen och utgöra samlingsplats på kvällarna. 
Ordf. lovade att ordna med några skyltar i fönstren. Regattaexpeditionen bör även förläggas dit.  
 

 

Strandhotellet där VSS 
haft sin klubblokal under 
ett antal år 



§7 
I och för regattan beslöts följande inköp: 1 st nytt signalflaggeställ, 2 askar ammunition, startstång med 
ballong, 25 st klubbnålar, 400 st seglarmärken samt 14 st plaketter. Vidare skulle extra startkanon 
lånas från SSW. Återkalln. apparat från Fo-staben. Flaggor med linor från stadens förråd, 
förvaringstält samt 2 radiotelefoner från Fo-staben.  
 

§8 
Då inte mer fanns att avhandla för dagen avslutades mötet och Ordf. erinrade om att så många 
medlemmar som möjligt skulle anmodas att hjälpa till med arrangementen.   
 
   Vänersborgs SS fyller 50 år 
 

 

 

 



 
 



Vänersborgstriumfer vid Midsommarregatta 
 

 

 

  
Vänerpokalen stannade hos VSS, 

fartfyllda seglingar 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 



17 sep 1959 
§3 

Beträffandet anskaffandet av Juniorbåtar utspann sig en livlig diskussion. Abbe Sjöstrand ansåg att det 
var mera sport att segla OK-jollar än GKSS-ekor och Gösta Johansson instämde häri i enl. av. att 
ungdomen numera vill ha fläkt och fart över seglingen. Hugo Johansson ansåg jollarna vara för 
avancerade och ordf. ansåg att GKSS-ekorna gjorde ett mera vederhäftigt intryck vid begäran om 
anslag och tillstånd till lotteri hos Stadens myndigheter. Jan Johansson hade begärt att ritningar på 
jollen skulle anskaffas och sekreteraren beskrev att de var beställda, samtidigt som han föreslog att två 
ekor skulle inköpas för lotteri och sedan kunde jollar byggas av dem som ha lust därtill. Ordf. ämnades 
söka ett anslag om 2000 kronor. Abbe Sjöstrand ansåg att om anslaget gick igenom, borde man köpa 
en eka och beställa två stycken för ett lotteri. Av vinsten på lotteriet kunde man subventionera 
byggandet av OK-jollar. Två medlemmar skulle utses att hjälpa pojkarna med byggandet och dessutom 
tänkte man sig hjälp av Salonens. DK skulle tillfrågas om klubblokalen fick användas för monteringen.  
 
22 okt 1959 

§4 
Beträffande lottbåtar fick Åke Eriksson, Sven Lagergren och Hugo Johansson i uppdrag att beställa två 
GKSS-ekor från John Josefssons båtvarv, Kårehogen tel. varekil 0304-59059 till ett pris av 1400 
kronor per styck exkl. segel.  
Blyertsanteckning i marginalen: Kunde ej åtaga sig. Best hos Munters i stället för 1500 kronor exkl. 
segel. (segel ca. 330 kronor.) 
 

 


