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Kss första styrelsemöte år 1914.......

Den 2 augusti 1914, hölls första styrelsemötet i Kungsörs Segelsällskap. Till ordförande valdes Evert Lundkvist, sekr
Bernhard Schelin, kassör Emanuel Karlsson, övriga styrelsemedlemmarna var Oscar Schelin, Ivar Jansson, August Johans-
son och Berger Pettersson. Årsavgiften sattes till 25 öre för att finiansera det hela.

Första regattan planerades att gå av stapeln redan 13 september. Av någom okänd anledning kom dock inte seglingen till
stånd förrän söndagen efter och man höll då till vid Ekudden. Start/entréavgiften var 25 öre för vuxna och 10 öre för barn.
Regattan inbringade 28:05 kr, en dåtida prestation. Medlemsantalet första året var 56 st.

Bernhard Schelin blev sedan kassör, ett uppdrag han hade hela i 48 år. (Redan nu kan nämnas att Erik Granberg, Erik
Sörberg och Tord Andersson är andra kända KSS-profiler som hade ordförandeskap i många år)

KSS kom även få många medlemmar med motorbåtar samt boende från Köping fram till respektive Kungsörs motorbåt-
klubb och Köpings seglarklubb bildades.

Tiden före sällskapets bildande.......

Under 1912 och 1913 kappseglade bl.a Oscar och Knut Schelin flera gånger vid SS Svearnas i Eskilstuna öppna kapp-
segling med mycket gott resultat med sin snipa ”Lillian”. Kappseglingarna på hemmavatten handhades av styrelsen för
Folkets Park och de tävlande var mycket hemlighetsfulla om sina riggsättningar. Dessa seglingar sporrade både dem,
deras bröder Bernhard och Sven Schelin, Evert Lundkvist och flera andra personer med stort båtintresse så pass, att det
resulterade i att man träffades en kväll på kyrkvallen i Kungsör för att dryfta planerna på att starta en eget Segelsällskap
liknande Svearnas.

KSS

Slip och båthamn på Kungsudden.......

Båtuppläggning och hamnplatser var vid denna tid förlagd till stranden nedanför Kungsudden.

Slipboden som syns på bilden nedan flyttades med till Tegeludden 1957-58 där den används än idag, även om den rustats
ett antal gånger genom åren.

Lottbåtar lockade många stödmedlemmar och rönte stort intresse bland allmänheten

Redan efter ett år, 1915 tillkom sällskapets första lottbåt, en 22:a
konstruerad av K.E. Sjögren, Sthlm och byggd av Oscar Schelin,
Kungsör.

Medlemsavgiften inkluderade 2 lotter i båtlotteriet vilket med-
förde av sällskapet fick många stödmedlemmar. Båtlotteriet på-
gick i många år och mer än 20-talet båtar har lottats ut. In-
tresset för dessa var mycket stort även utanför Kungsör.

På bilden ser vi 1943 års lottbåt, som var av den populära Stjärn-
båten med 15 kvm segel och hade en längd av 5,5 m och bredd
1,6 m. Denna är också försedd med flytdunkar och därför osänk-
bar, vilket bör vara en uppskattad fördel ur nybörjarens synpunkt
framhåller fabrikör Sven Schelin som fick uppdraget att bygga
detta årets lottbåt.

Händelser ur Kungsörs Segelsällskaps 90-åriga historia. Materialet är inhämtat från tidningsurklipp, olika medlemmars-
historieskrivningar och fotografier.. Sammansatt av Hans Thell i Maj-Juni 2004.



Tio-års jubileum 1914 - 1924

Den 2 augusti 1924 firades de tio första åren i segel-
sällskapets historia och en jubileumsskrift togs fram.
Nedan en tio-års krönika kopierad ur denna skrift.



Seglarfesterna satte Kungsör på kartan 1923

Den första Seglarfesten anordnades på Kungsudden 1923.
Men med tiden blev det för trångt där så festen flyttades
till  Kungsörs Folkets Park. Där anordnades festen lördag
och söndag första vecka i augusti fram till 1948 i samband
med den årliga öppna kappseglingen.

Seglarfesten var välkänd över hela mellan-Sverige med
storheter som Karl-Gerhard, Sigurd Wallén, Chinavaritén
och som mest  besöktes den av hela 9.000 betalande.Folk
kom i de extratåg som anordnades för festen och avstig-
ning blev på Ekuddsvägen.När en vagn var tömd drog
loket fram nästa vagn tills hela tågsättet var tömt. Många
bodde i tält och kom redan på fredagen, upp till 500 tält
som mest på de bägge campinplatserna.

Annons från 1943

Skillingeudd, utehamn med klubbhus 1930

”Seglarpaviljongen” vid Skillingeudd uppfördes 1930-32
genom helt ideellt arbete av klubbens medlemmar..

Seglarfesternas överskott lade grunden till Sällskapet
anläggningar men också möjligheten att skänka stora
summor till välgörande ändamål. En fjärdedel av netto-
intäkten skulle alltid gå till Kungsörs Tuberkulosförenings
Barnkoloni i Ramsberg.

1944 friköptes även tomten för 3000 kr, tidigare hade man
arrenderat den för 50 kr/år. Med hjälp av överskottspengar
från seglarfesterna, gjordes genom åren stora investeringar
i Skillingeudd, bl.a muddring av hamn, sänkning av
gamla pråmar för påbyggande av brygga, anlägga sand-
strand, allt detta kom Kungsörsborna till del utan några
kommunala insatser. Vid Skillingeudd och Seglarpaviljongen
kom otaliga kappseglingar, seglarveckor och trevliga fester
att arrangeras under många år. (Se artikel längre fram)

Marken, bryggor och toaletter såldes till kommunen 1980.
Seglarpaviljongen såldes 1990 enligt beslut på tidigare
medlemsmöte. Men bestämde sig då att satsa mer på
Glipen som hade ett skyddat läge. (Skillingeudd drabbades
ofta av stora svallvågor från fartyg i farleden.)



Kappsegling på hemma
och bortavatten
Kungsörs Segelsällskap anord-
nade och deltog på ett oräkneligt
antal kappseglingar från det att
första seglingen anordnades
1914. Kappseglingarna vid
Skillingeudd samlade stora
startfält under många
årtionden ända fram till
1976 då problemen med
svallvågor från lastbåtarna
till Köping skrämde
många deltagare som
angjort Skillinge-
bryggan.

Åren därpå var det
bara ett fåtal båtar
som kom och
tävlingarna vid
Skillingeudd
upphörde senare.

SK30:an Pyrola med 92 i seglet ägdes och
seglades under 1940-talet av Lennart Dömstedt
och under 50-60-talet av Bröderna Nettelbladt.

Startfält i stiljebälte och avvaktande på vind vid någon
av de otaliga kappseglingarna med stor anslutning
utanför Skillingeudd någon gång på 50-talet.
SK30:an ”Tersen” S115 närmast i bild var byggd och
ägd bröderna Schelin och hade mycket hög rigg. Den
hamndes under 40-talet i Ellnor Svärd ägo för att
under 50-60-talet seglas av ”Jove”.Artikel i Eskilstuna-Kuriren 9 Augusti 1943

SK40:an ”Milonga” byggd 1925, ägdes
av Erik Sörberg och som av många ansåg

var sällskapets vackraste och snabbaste
båt under 40-talet.



Hamnen flyttas från Kungsudden till
Tegeludden 1957
Segelsällskap fick klartecken att bygga båthamn vid
Tegeludden. Det stämplades för bryggor och Båtvarvets
mudderverk grävde den nu befintliga hamnen som ligger
närmast Båtvarvets hamn.

KSS hamnen sent 60-tal

Slipen vid Kungsudden monterades ner och byggdes
upp vid Tegeludden för att torrsätta och sjösätta
båtar. Nuvarande slipbod är också fortfarande intakt.

Vinteruppläggning blev därmed vid Tegeludden

Göran Schelin, Lars-Ivar Wikberg med flera medlemmar

Lars-Ivar Wikberg och Karl Schelin

Hugo Green, Uno Karlberg, Lars Blom, Erik & Bengt Sörberg, Karl Schelin

1977 byggde kommunen en ny hamn
vid Tegeludden för 50 motor- och
segelbåtar vilken delades mellan KSS
och Kungsörs Motorbåtsklubb. KSS
kunde då flytta ner båtar från plat-
serna vid Kungsuddden som man haft
några år under 70-talet. I början av
90-talet köptes hamnen till häften var
av KSS och KMBK.

Ytterligare hamnplatser i
ny bassäng vid Tegeludden



Med en egen kran klarar vi numera både sjösättning, mastning och
upptagning.

Klubbhuset kom ursprung-
ligen från Karlaskolan i
Kungsör där den tidigare
fungerat som träslöjds-
lokal. I många år nyttjade
KSS den som varvslokal
med ett ”dike” i mitten och
en liten vagn på spår där
båtens rullades in stående
på kölen. Ett flertal med-
lemmar har här färdigställt
sina delvis hemmabyggda
segelbåtar.
Lokalen byggdes om av
”Snickar-Janne” mfl och
fungerar idag som möteslo-
kal, sammanträdesrum med
kök och förråd..

I bakgrunden syns vårt reparationsvarv som man kan hyra in sig i samt en del av vinteruppställningsplatserna.

”Semesterskola!”, ”Nu är det fikapaus!” Någon fikasugen kallar till
samling. Båtlivet är ju inte bara jobb utan också en avstressande och trevlig
samvaro när man krupit ut ur vinterns ide. En avkopplande fikapaus mitt i
vårrusten stärker gemenskapen och låter värkande armmuskler vila en stund.

I klubblokalen har vi många trevliga
sammankomster bl.a den årliga
sjösättningsfesten, onsdagsseglingarnas
”after sail” , styrelse- och medlems-
möten och många andra träffar med
olika teman.
Sjösättningsfesten initierad och arrang-
erad av Roger Öhman är ett härligt
tecken på att seglingssäsongen kan
börja. Det mesta av vårrusten ligger
bakom och vi kan se ut genom de stora
glaspartierna där Mälarens vatten
lockar oss ut på ännu en förväntansfull
båtsäsong.

Under några arbetskvällar varje år
städas hamnen upp efter vårrusten.
Mycket lämnas kvar, till förtret för den
som skall sköta gräsklippningen.

Idag en anläggning som vi kan vara stolta över
Det som påbörjades 1957 har med många medlemmars arbetsinsatser och bidrag av olika slag idag blivit en hamnan-
läggning som många andra klubbar kastar avundsjuka blickar på.



Seglarveckan på Skillingeudd en populär jollekurs som startade redan 1970

Seglarveckan vid
Skillingeudd var under
alla de drygt femton-
talet år den pågick
mycket uppskattad av
alla de nybörjare som
deltog. Man lärde sig
både segling, sjövett
och kamratskap.

De unga detagarna
kom inte bara från
Kungsör utan även
från närliggande orter.

Seglingskursen  hölls
alltid veckan före  mid-
sommar och första
gången var 1970 då
med ledaren Lars Wik-
berg assisterad flera
segelvana juniorer.

De flesta av KSS
juniorer ställde upp
både som ledare och
assistenter under alla
år vilket gjorde att
seglarveckan blev his-
toria.

Kalle Schelin var en av
många av de ”äldre”
ledare som var med
under många år.

Avslutning med prisutdelning med ledarna Leif Schelin,
Tord Andersson, Karl-Henning Gottardsson mfl.

Riggning under överinseende av Karl Schelin

1971 hölls
andra årets
seglarvecka



KSS har ett antal egna optimistjollar för
dom som inte har egna jollar.

Det är inte alltid träning. Ibland seglar vi
ut till någon närliggande ö, där vi fikar,
umgås och har trevligt.

Vi har även tillgång till två följebåtar
som assisterar de unga på böljan den blå.
Det är även möjligt att någon förälder
kan följa med ut fär att hjälpa till eller
vara ett stöd för någon osäker nybörjare.

Har du egna barn eller vet du barn
som är intresserade att pröva på,
kontakta då någon i ungdoms-
kommittén!

Ungdomskommittén lär idag många unga nybörjare att segla optimistjolle

Dagens ungdomskommitté bildades efter att både
de aktiva och framgångsrika OK-jolleseglarna
blivit ”för gamla”och slutat samt att den åter-
kommande seglarveckan upphörde i slutet av
åttiotalet.

Med uppstart i början av maj månad varje år
arrangerar ungdomskommittén jolleträning med
både nybörjare och ”veteraner” i åldrarna 8 -15
år.

Man lär sig sjövett, riggning, segling, väjnings-
regler mm och man träffas varje tisdag maj -
september med upphåll för semester. Ungdo-
marna har mycket roligt, får många nya kompi-
sar och fortsätter ofta träningen i många år.

Och fem år tidigare startades en aktiv ungdomssektion

I november 1966 bildades KSS ungdomsektion bestående av 24 medlemmar och med
Håkan Holmér som ordförande i styrelsen och dessutom duktig seglare. Antalet båtar
i sektionen var då 14 OK-jollar och 1 catamaran.

KSS har haft många framgångsrika
juniorer under 60-, 70- och 80-talet
med fina placeringar i både DM,
SM, NM och VM. Bland dessa kan
nämnas Håkan Holmér, Thomas
Andersson och Helena Brodin.

Under 80-talet var det Helena Brodin som
med sin E-jolle kom på 17:e plats i VM
och även fick SM-brons samma år, 1987.

Sedan har vi Kenneth Tingvall ”som seglade som en hel karl”
när han som tioåring vann första Västmanniaden i segling med
optimistjollar 1970. Här på upptaktsmöte med Pelle
Gotthardsson, Jan Karlsson, Peter Ehnfors, Johan Sandberg och
ledarna Tosse, Karl-Henning och Arne Ehnfors.

Juli 1969



Glipen kom i KSS ägo 1969 tack vare Gunnar Larsson skarpa öga och Erik Sörbergs lån

En juli morgon 1969, läste Gunnar Larsson en annonsen
”Stuga på Holme i Mälaren -Till salu”, han ryggade till och
blev väldigt nyfiken eftersom Segelsällskapet funderat på en
skyddad natthamn. Han ringde ägaren i Hallstahammer så
för att få veta var ön var belägen. Han fick veta att den låg i
Galten nära Dåwö och att priset var satt till 32.000 kr inkl
båt med 4hk motor. Arelen var 2838 kvm och på ön fanns en
nybyggd stuga på 42 kvm.

Gunnar reagerade direkt och försökte nå någon i styrelsen,
men alla verkade var på semester. Han lyckades dock få tag
i Per Schelin som ringer vidare till Erik Sörberg och Hugo
Grén som beslutar att ”slå till”. Kl 12.00 samma dag träffas
man hos mäklaren skriver på det preliminära köpekontrak-
tet. KSS-arna samlades därefter till ett extramöte på
Skillingeudd för det slutgiltiga beslutet om köpet. Den eko-
nomiska situationen skulle dryftas och det kärva kreditläget
löstes genom ett tillfälligt lån från medlemmen Erik Sörberg.

Redan vintern 1970 byggdes en 30 meter lång brygga av
lärkträ. Men första islossningen demolerade bryggan och
krävde omfattande reparationsarbeten.

Bryggan kunde användas till 1976 då var helt slut.

1978 inköptes en betongflytbrygga för en kostnad av
52.000 kr

1980 kunde man efter många års förhandlingar med ägare
av angränsande vatten och mark köpa till område för
planerad muddring av hamnanläggning.

Skiss på planerad muddring och invallning införd i Bärgslagsbladet

Karl-Henning, Torbjörn Käck och Hans Thell mfl ”tunga” killar agerar
pålhoppare för den första inre pålraden där djupet inte var så stort.

På djupare vatten och när det behövdes mer tyngd fick grävmaskinen göra
resten av pålningsjobbet samt själva muddringen.



Hamnen på Glipen börjar ta form

Satsningen på Glipen har fortsatt av nya och gamla generationer KSS medlemmar

Plåtskoningen är klar

Efter knappt femton år hade plåtarna rostat av vid vattenytan och ersattes med en ny spontad sarg i trä. Till stora kostnader och frivilliga arbetsinsatser.

Den färdiga hamnen ger ett bra skydd för de flesta vindar men suget från
passerande fartyg kan få ankarlinorna att sträckas. 2004 blev det även bojar.

Att titta på en underbar solnedgång genom fönstret från bastulaven är få
förunnat, vi i KSS är några av dem. ”Pricken över i” för Glipenvistelsen.

Efter att pålning i två rader var gjord så spikades hammar-
band på stolparna. Dessa skulle fungera som stöd för de plå-
tar som sedan slogs ned och skulle hålla tätt och samla
muddermassorna som grävdes upp i hamnbassängen och
sedan spolades innanför uppdämningen.

Spänningern var stor om beräkningarna skulle hålla för de
enorma massor som skulle läggas innanför plåtinskoningen.

Men inga större incidenter hände och byggande av bryggverk
kunde sedan fortsätta under kommande sommar.

Att ”gå arbetsflotten” var trevlig och stärkande gymnastik
efter det horisontella ryggläget i en solvarm sittbrunn.

Bryggan som går ”mot toan” gjordes i ett senare skede och gav en fin
inramning vid inloppet till hamnen. Tommy, Torbjörn, Roger, Tomas, Sven-
Erik och Bosse ser till att regelverket blir kraftigt .

Att höja nivån på gräsplanen har länge diskuterats, men en liten början sker i
och med att en boulebana kommer att anläggas längst in mot land.



KSS flagga hissas vid besök vintertid, här av Stig Nettelbladt. Minan är ett
arv av från skrothandlare Eklund som var ägare av Glipen under 40-talet.

Att medelst skidor, långfärdsskridskor (eller bil) kunna färdas till Glipen för en arbetsinsats eller för att bara njuta av frisk luft och strålande vintersol.

Vinter eller sommar, Glipen är alltid en avkopplande naturupplevelse

Moses vilade, solade i c:a 1,5 tim på den varma stenhällen vid fyren.
och lät sig välvilligt fotograferas av Gunnar Larsson.

Sälen Moses besökte Glipen den11/8 -98

På den härliga altanen med västerläge samlas besättningarna för trevlig
gemenskap. Här grillas det, hålles midsommarfester, kräftskivor mm.

På berghällen vid fyren har vi Glipens playa. Här kan man både lapa sol och
ta härliga svalkande dopp, men det kan vara halt i vattenbrynet.



Bland framtida planer finns anläggande av en boulebana
(inom kort) samt kanske ett ”grillhus”och om marken tål,
uppfyllnad av del av gräsplanen för att kunna nyttjas till
diverse aktiviteter för barn och vuxna..

”KSS:are äro outtröttliga i sitt utövande på vatten å land”

Men både byggnaderna och växtligheten skall ha sin årliga omvårdnad

Ju fler byggnader, desto mera som skall underhållas. Vid arbetshelgerna på Glipen brukar många ställa upp för att utföra sin
arbetsplikt. Sen är det ju fritt fram för alla som åker ut till ön, att när som helst, på eget initiativ, städa, snickra eller hugga
ved. För ved går det åt till bastubadandet och även till kaminen regnruggiga dagar.

Målning av altan

Vid arbetstillfällena bjuder
Glipenkommittén på
jobbarlunch

Med skoter tar man snabbt ut material för vinterjobben.
I år fixades de sydliga bryggorna samt iläggning av boj-
stenar.

Ny ved- och snickarbod är den senaste med troligtvis inte
den sista byggnationen.

Bastubryggan flyttad från sin skyddade vinterplats
inne i hamnen till rätt position vid farleden. För-
ankringen är viktig för att hålla den på plats.

Fika, lunch eller kvällsgrillning, långborden på det
stora brygghörnet rymmer mången båtfarare och ger
lä när de västliga vindarna blir för starka på altan.

Framtida planer



Segling kan bedrivas i många former........

Onsdagssegling är ett bra tillfälle att lära känna sin båt och koppla bort jobbet

Varje onsdag från början av Maj och till mitten September, med undantag för semesteruppehåll, arangerar KSS och
Köpings Seglarklubb träningssegling på Blacken utanför Kungsör. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om hur
seglen trimmas för bästa fart, hur båten uppför sig på olika bogar och taktik om hur vindarna som går fram över sjön
skall fångas. Efter seglingen är det ”after sail” med eftersnack och tilltugg i klubblokalen.

Starten är viktig och det gäller ”tajma” sitt
upplägg så att startlinjen passeras några sek-
under efter startskottet och så högt upp som
möjligt, fri från båtar i lovart. Men det är inte alltid man ligger rätt, ibland blir det att slå ett x-tra varv.

Skrammelseglingen där alla vinner

Skrammelseglingen i september varit en uppskattad
familjeaktivitet. Under många år så serverades det hemma-
gjord ”rotmos och fläsk” efter målgången vid Skillingeudd,
en mycket omtyckt klassiker som också innebar mycket
jobb för kockarna. Varje båt medför ett pris till prisbordet
och vinnaren får äran att själv välja sitt första pris.

KSS:arna var och är ute på semesterseglatser både på
Mälaren och ute i de svenska, finska skärgårdarna. Här
ser vi SK30:orna ”Maybritt” (Gunnar Larsson), ”Pyrola”
(Bröd. Nettelbladt) och ”Thersen” (Jove) vid Brandalsund
söder om Södertälje på 50-talet.

Semestersegling

8-timmars

Ett 24 timmars i miniformat, dvs man skall på en
förbestämd tid hinna avverka mesta möjliga distans
genom att på smartaste vägval gå till de olika
rundningsmärken.

Eskadersegling
En gemensam familjesegling med någon utsedd
eskaderledare till obestämda eller förutbestämda
natthamnar i Mälaren, där man har trevligt um-
gänge med eller utan speciella aktiviteter.

VML-cup eller lagkappen i vanligt tal

Västra Mälarens Lagkappsegling med klubbarna KSS,
Köpings SK, Westerås SS, SS Svearna, Strängnäs SS,
Torshälla SS, SS Aros och Båtsällskapet Lögarängen. Här
gäller det att ha ett så jämt och bra lag som möjligt.

Artikel
Eskilstuna-
kuriren
1957

1957



Kungsörs SegelSällskap år 2004

Styrelse, (del av)

Ordf. Hans Söderholm
V.ordf. Roger Öhman
KassörTorgny Martinsson
Sekr. Håkan Björk

Adress
Fredsgatan 20
Box 90, 736 22 Kungsör
Postgiro 9 31 28-7

Hemsida
www.kungsor.se/~segels

Medlemsantal

264 medlemmar varav
- 123 fullbetalande seniorer
- 65 familjemedlemmar
- 35 juniorer (< 25 år)
- 9 hedersmedlemmar
-31 pensionärer

Båtar

112 båtar varav

- 96 segelbåtar
- 14 motorbåtar
   och 1 jolle...

Medlemsavgifter

Inträdesavgift: 1000:-
Medlemsavgift, senior: 300:-
Medlemsavgift, pensionär: 100:-
Medlemsavgift, övriga: 50:-

Båtplatsavgifter

> 3,5 m bredd: 1750:-
3 - 3,5 m bredd: 1500:-
< 3 m bredd: 1250:-

Enbart vinteruppläggning: 1000:-
Kranlyft: 250:-/lyft
Arbetsinsats: 5 tim/år
(båtägare med båt i Kungsör) Friköp: 100:-/tim

50-års jubileumet, juni 1964

80-års jubileumet, 20 augusti 1994

40-års jubileumet, augusti 1954 60-års
jubileumet,
januari 1974

(sommarbild!!)

Jubileumssegling med 35 deltagande båtar. Därefter festade 140
jubilerande KSS:are och gäster på helstekt gris.



Se-gla-ut!

KSS

(Den som är ytterligare intresserad av KSS historia finner mycket tidningsurklipp i pärmar i klubblokalen)
Juni 2004 / Hans Thell


