
2005-06-15

2012-02-13

www.vaderoarnasbatsallskap.se
vaderobatsallskap@gmail.com





Ordförande har ordet
Bästa medlemmar, klubbvänner och familjer, båtvänner i 
Väderöarnas Båtsällskap!

Hej!
I skrivande stund ägnar sig några av oss att besöka Båtmässan i 
Göteborg. Andra återfinns i Österrike eller i de svenska fjällen.
Och jag vet att Väderöarnas Båtsällskap fyller 40 år
I den här krönikan har jag inte för avsikt att gå alltför djupt i en 
historisk återblick. Den kommer senare under året.
Men ursprunget till bildandet vill jag återge i korthet. Det 
var den 17 april 1972 som Eric Arvidsson, Bo Gillberg, Alf 
Gustavsson, Lennart Högdahl, Bertil Johansson, Sture Olsson, 
Rune Tobiasson, Eide Åsberg, Ingemar Hansson, Uno Thuresson 
och undertecknad bildade Väderöarnas Båtsällskap.

Den tillsatta interimsstyrelsen kallade till möte för intresserade 
till brandstationen i Hamburgsund den 22 maj. Det kom 35!! 
entusiaster. De flesta är med oss än idag. Klubben blev ett 
faktum. Idag en av de större på Västkusten med sina drygt 550 
medlemmar och ett eget ägandes klubbhus i Hamburgsund.
Väderöarnas Båtsällskap? Under årens lopp har jag ofta fått 
frågan varför detta namn. Så många båtentusiaster finns väl inte 
på Väderöarna. Åtminstone inte i dagsläget.

Kerstin Thuresson kom på den briljanta iden att det var ett 
neutralt namn som kunde passa alla utan att vara ortsbundet. 
Så blev det.

Varumärket? Lotsutkiken. Du ser det på framsidan på utskicken, 
vimpeln, tröjan, mössan, klistermärket, klubbhuset, hemsidan…
kort sagt lite här och var.
Och det växte fram så sakteliga. Tro mig, numera bortgångne 
store konstnären Arne Isacsson i Gerlesborg medverkade. 
Det ni!



Som sagt! Nog med historia i detta utskick. Det kommer mera. 
Och styrelsen planerar givetvis ett firande som ” ingen skall 
glömma ”. Arbetsgruppen är på gång. 

Styrelsen har planer för den närmaste framtiden. Vi minns 
förstås alla den stora förlisningen i Medelhavet för en tid sedan. 
Begreppet AIS kom närmare oss via nyhetsmedia.
Myndigheter och t o m vi själva kan med tekniken följa 
fartygsrörelser på världshaven.
Den 15:e mars reder Lennart Lööv ut begreppet AIS.

Traditionellt valborgsmässofirande följs av årsmöte en vecka 
senare.
Se program.

Styrelsen, trivselkommitten och stugvärdarna hälsar alla 
välkomna med 
bästa hälsningar

Rolf Lövgren
Ordförande
    



VBS klubbaktiviteter våren 2012

Torsdagen den 15 mars kl. 19.00 i klubblokalen
Lennart Lööv informerar om ”AIS för båtägare och 
sjöfartsintresserade, som vill kunna följa fatygens 
rörelser över havet”. 
 
Måndagen den 30 april kl. 19.00 
inleds Valborgsmässofirandet vid klubblokalen och 
serveringen öppnar. 
Kl. 20.00 hälsar Rolf Lövgren in våren.

Lördagen den 5 maj kl. 17.00 
Årsmöte i klubblokalen som avslutas 
med traditionell räkfrossa.

Programmet är med reservation för eventuella ändringar.



Program för vårens båtkurser 
arrangerade av Medborgarskolan i Uddevalla 
med Dag Lundman som kursledare 
  
FÖRARINTYG.
Kurskostnad:      1775:-  10% rabatt om man är medlem i en båtklubb. 
Material:            1000:-  ( kartor-bestick m. m) 
Prov:                 300:- 
  
KUSTSKEPPAREN.
Kurskostnad:       1995:-  10% rabatt. 
Material:             1000:-   
Prov:                  350:- 
  
VHF.
Kurskostnad:       1055:-   10% rabatt 
Material:             150:- 
Prov:                  300:-  
  
Anmälan görs till medborgarskolan 0522-16577. Linda Henriksson. 
Hemsida: linda.henriksson@medborgarskolan.se
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