
Välkommen till Nyköpings Segelsällskap 
Segelsällskapet är Nyköpings äldsta ideella förening. 

Det bildades redan 1889 och är en förening 
för båtägare och båtar av alla slag. 



Om NySS – en sammanfattning
Segelsällskapet är Nyköpings äldsta ideella förening. Den bildades redan 1889 
och har 2014 sitt 125-årsjubileum. Det är en förening för alla båtägare och alla 
åldrar, från knattar till åldringar. Den äldsta medlemmen i NySS gick med redan 
som tonåring 1953 och är fortfarande aktiv seglare.

I segelsällskapet samlas båtägare och båtar av alla slag. Det är, inte som nam-
net antyder bara segelbåtar. Som deltagare i seglarskola/läger behöver man 
inte ens ha egen båt. Det som förenar är intresset och sällskapets syfte är att 
ge medlemmar bra möjligheter och förutsättningar att utöva detta. I sällskapet 
förs också kunskaper och färdigheter vidare, som ringar på vattnet, när det 
gäller båtars handhavande, segling och kappsegling, sjösäkerhet, båtvård, mm. 
Segelsällskapet gör båtägande möjligt för ler till rimliga kostnader. 

All verksamhet bygger på medlemmars frivilliga insatser. Våra anläggningar, 
klubbholmen Broken, jollebasen på Brandholmen och varvet i Spelhagen, har 
också genom decennier byggts av medlemmar och underhålls löpande. An-
läggningarna ger oss bra förutsättningar för verksamheter och arrangemang. 

Till sällskapets syften hör också att verka för den sociala samvaron och ett gott 
kamratskap. Det görs vid de återkommande festerna midsommar, kräftskiva 
och årsfest men minst lika viktigt är alla andra helger, ikat i vårsolen på varvet, 
städningen på Broken med sopplunch, mm. Många medlemmar semesterseglar 
också tillsammans eller deltar i kappseglingar. Genom åren har det i sällskapet 
funnits många framgångsrika kappseglare i SM-seglingar och riksmästerskap 
och sällskapet har ett gott rykte som kappseglingsarrangör. 

Sällskapet värnar också om natur och miljö i skärgården och på våra anläggnin-
gar och representerar vårt båtintresse gentemot kommunen och andra båtor-
ganisationer. Löpande information om verksamheten, vad som händer pågår 
och planeras, hittar du på hemsidan www.nyss.nu.

Broken – vår egen lävik i skärgården. 
På klubbholmen Broken inns alltid en lävik som välkom nar medlemmarna. Det 
är hit hela klubben lyttar sin verk samhet när sommaren äntligen kommer! Här 
inns klubb hus, bastu, toaletter, grillplatser och gästhamn med plats för både 

medlemmar och gästande båtar. Klubbens med lemmar betalar ingen ham-
navgift. Längst in i stora viken ligger Hurran – den lilla röda stugan där våra 
klubbvärdar bor. De välkomnar gästande båtar och sköter tillsammans med 
medlemmarna om ön med dess byggnader. 

Broken har två skyddande vikar, en i öster och en i väs ter. Ön lockar med 
vacker natur, härliga badklippor och på den långgrunda badstranden träff ar de 
yngsta nya kompi sar att leka med. De som vuxit ifrån plasket vid badstran den 
träff ar alltid någon att dela ljugarbänken med. Under långa, ljusa sommarkväl-
lar samlas medlemmarna vid bryg gorna för grillning och samtalar om vindar, 
båtliv och da gens strapatser. 

Under seglingsåret står Broken värd för ett antal olika arrangemang. Här iras 
traditionellt midsommar med sil luncher och dans kring midsommarstången. 
På kvällen är det gemensam knytis där 18-åring som pensionär stäm mer in 
i allsång för att sedan avsluta med dans. I början av augusti återses medlem-
marna för nästa stora återkom mande aktivitet – familjekappsegling och 
kräftskiva. Både motor- och segelbåtsfolk samlas för att umgås och av njuta 
de röda läckerheterna tillsammans. 

Ibland använder segelsällskapet Broken som bas för större kappseglingar som 
svenska mäster skap för olika båttyper. Ön är även utgångs-punkt för mycket 
uppskattad kursverksamhet och läger för barn, ungdomar och vuxna. 

Anläggningarna på ön har byggts av medlemmar och underhållet sköts på vår- 
och höststädning. Deltagarna brukar vara eniga – roligare sätt att röja sly, städa 
och måla inns inte! 



Ungdomssektionen – vår egen plantskola
På Brandholmen har Nyköpings Segelsällskap sin jollebas. Här träff as våra 
yngre medlemmar för att lära sig allt om segling, sjövett och annat som hör 
båtlivet till. Jollebasen är även en samlingsplats för lite äldre medlemmar som 
ser tjusningen i den enkla och fartfyllda jolleseglingen. Här inns ett klubbhus 
med omklädningsrum och samlingslokal för klubbens alla medlemmar. 

Seglingssäsongen börjar med att alla träff as för att väcka jollebasen till liv och 
göra klubbens optimister, 2-kronor och följebåtar redo för att komma i vattnet. 
I samband med att ljuset och värmen kommer tillbaka startar 
seglingsträning för både nybörjare och fortsättare på måndagskvällarna. För 
dig som inte har egen båt inns möjligheten att låna en av klubbens jollar för 
att prova på. 

När sommarlovet äntligen kommer är det dags för en av årets höjdpunkter – 
seglarlägret på Broken! Då samlas både barn och föräldrar på klubbholmen 
för några riktigt härliga dagar i skärgården fyllda med segling, lek, lägereld 
och öliv. 

Innan kvällarna blir för korta brukar vi utöver måndagsseglingarna även ha 
hunnit med ett träningsläger och någon kappsegling på hemmavattnen. För de 
som brinner för att tävla inns även träningsgrupper och kappseglingar runt 
om i Sörmland och nationellt. 

När vintern kommit brukar vi träff as någon eller några gånger för att stilla 
seglingshungern med kappseglingsteori, navigation, mm. Bli juniormedlem 
och kom för att prova på jollesegling!

Nyköpings Segelsällskap är certi ierad av Svenska Seglarförbundet (SSF) att 
bedriva seglarskola.

Kappsegling – på lek och allvar.

NYSS har genom decennier fostrat många duktiga och framgångsrika kapp-
seglare. Under -40, -50 och -60talen handlade det mycket om ”långsmalt”, dvs, 
skärgårdskryssare och mälarbåtar men även en och annan folkbåtseglare och 
havskappseglare. Det har med åren blivit ganska många SM- och KLM-medaljer 
och, det håller i sig! Även idag har NYSS många duktiga seglare som hävdar sig 
väl i mästerskapen. 

I ungdomssektionen inns också lera duktiga jolleseglare som lyckas i Optimist, 
Zoom-8 och Laser Radial. Ungdomarna kappseglar allra litigast, var och var-
annan helg, i distrikts-, pokal och SM-seglingar och då är konkurrensen stor! 

Segelsällskapet har också utmärkt sig som en duktig och efterfrågad arrangör 
av kappseglingar. På senare år har NYSS framgångsrikt arrangerat SM A22 och 
Rival 22. Ungdomssektionen arrangerar klubbkappseglingar, Sörmlands Cup 
och även nationella jolleseglingar. 

Segelsällskapet har också utmärkt sig som en duktig och efterfrågad arrangör 
av kappseglingar. På senare år har NYSS framgångsrikt arrangerat SM A22 och 
Rival 22. Ungdomssektionen arrangerar klubbkappseglingar, Sörmlands Cup 
och även nationella jolleseglingar. Vid varje arrangemang ställer medlemmar 
upp och arbetar med förberedelser och genomförande. Det kan vara mel-
lan 10-50 personer så som banfunktionärer, tävlingskanslister, hamnvakter, 
marknadsförare, presskontakter, korvgrillare och logistiker. Det är ibland ett 
stort företag, inte minst för att det är många människor och går av stapeln på 
en ö, Broken, med Örsbaken som kappseglingsarena. Oavsett om man kappseg-
lar eller ej, det är väldigt trevligt!

I samband med den årliga kräftskivan hålls familjekappseglingen på Örsbaken. 
30-40 båtar brukar delta i seglandet men många ler delar den sociala 
samvaron och har trevligt tillsammans.

Sällskapet anordnar även onsdagsseglingar på Stads järden samt en nyinrät-
tad (2014) kappsegling i början av säsongen i slutet på maj månad, Örsbaken 
Doublehanded, där man max får vara 2st personer ombord.



Kunskaper och färdigheter.
NYSS erbjuder kurser och utbildningar för alla åldrar. På sommaren bedrivs 
kursverksamheten mestadels på klubbholmen Broken och på höst, vinter och 
vår sker det på jollebasen på Brandholmen. Flera kurser är återkommande 
medan andra är nya varje år. Vi har engagerade utbildare och instruktörer!

7-14 år
Seglarskola

Kappsegling jolle

Teorikvällar, båtvård, 
sjövett

Seglarläger på Broken

14-18 år
Seglingsträning jolle

Kappsegling jolle

Teorikvällar, båtvård, 
sjövett 

Navigation

18 år - Seglarkurser/
läger i skärgården, 
jolle/kölbåt

Kappseglingsträning

Navigation

NYSS samarbetar med Kryssarklubbens ostkrets och studieförbund om ett 
lertal kurser, bl a med inriktning på sjösäkerhet och navigation; 

Båtmeckarkurs• 
Skärgårdsskeppare/förarbevis• 

Segelsällskapets medlemmar har en stor samlad kompetens på alla typer av 
båthantverk att dela med sig av. Fråga andra om hjälp och råd - kanske kan det 
bli en spontan kurs!

NYSS verkar för väl utbildade tränare och seglingsinstruktörer och under-
stöjer den utbildning som ges av Sveriges Seglarförbund och Sörmlands 
Seglarförbund. Vill du engagera dig och bli instruktör i NYSS? Hör av dig!

Varvet och våra båtar på vintern. 
Att vara båtägare hela året innebär också upptagning, vinterförvaring och 
sjösättning, av- och påmastning, motorkonservering, vårrustning, m m.        
Medlemmar kan vinterförvara båtar samt master på segelsällskapets varv i 

Spelhagen, i båthallar eller på uteplatser. För båtförvaring i hallar inns kö och 
köregler men båtstorleken har också betydelse. 

Medlemmar som medverkat vid t ex hallbyggnationen har fasta hallplatser men 
man kan också kvali icera sig för hallplats genom andra arbetsinsatser för säll-
skapet. Det går också att ansöka om en ”ettårsplats”, dvs, i mån av hallutrymme. 

Båtar upp till ca. 9 ton hanteras med två ”slamkrypare” men där också båtens 
form har betydelse, så fråga alltid varvsförvaltaren om det går att hantera din 
båt. Vid sjösättning och upptagning så medverkar båtägaren tillsammans med 
andra medlemmar under ledning av en slipfogde. Listor för sjösättnings- och 
upptagningsdagar, i regel 2-3 dagar i veckan samt vissa helger anslås på varvet, 
där bokar man även sin tid. 

För varvet inns särskilda regler för el- och brandsäkerhet som det är viktigt 
att du tar del av. Kostnaden för att förvara sin båt på varvet är mycket rimlig. 
Medlemmar som förvarar sina båtar på varvet kallas vid behov till arbete. Det 
är främst underhåll och städning av området som kommer i fråga. Vid särskilt 
stora jobb kan styrelsen besluta om extra arbetsplikt. 

Varvet har senare år genomgått en upprustning som fortfarande pågår. Ett 
nybyggt servicehus inns tillgängligt för alla medlemmar. Där inns toaletter 
och tvättutrymmen, varmförråd, värmestuga och pentry, arkiv, mm, för att 
underlätta båtägandet under vinterhalvåret. 

Tidigare kunde medlemmar köpa en nyckel till gånggrindarna, men nu har vi 
bytt till ett nytt system där man får en personlig ”tagg” istället.

Medlemmar kan använda taggen för att komma in i servicehuset och genom 
grindarna. Taggen kostar 250 kr. De som inte hämtade ut sin tagg får den 
genom att sätta in 270 kronor (250 + 20) på bankgiro 753-5305. Ange ert 
medlemsnummer och “tagg” så sänder vi ut den per post.

För att öppna kör grindar får man kontakta en funktionär. Båtar kan bara stäl-
las in eller hämtas på ordinarie sjösättningsdagar eller efter överenskommelse 
med funktionär. Under sommarperioden kommer varvet vara tillgängligt för 
parkering av sin bil innanför staketet och tillgängligheten får man med sin tagg.



Styrelsen

NYSS i siffror

Medlemmar: ca 560 st 
Optimistjollar på jollebasen: ca 35 st
Bryggmeter på Broken: ca 180 m 
Mulltoaletter på Broken: 4st 
Båtar på varvet: ca 250 st 

NySS Vimpel och dekal

Med detta välkomstpaket får du en NySS-vimpel 
samt en dekal som ska fästas synligt på båten för 
att visa klubbvärdarna på Broken att du är NySS-
medlem.

Läs mer om Nyköpings Segelsällskap på vår hemsida www.nyss.nu

NySS Kansli 
Box 250, SE-61126 Nyköping  | Obemannad telefon: 0155 211 629 

e-post: kansli@nyss.nu  | Hemsida: www.nyss.nu  |  Bankgiro: 753-5305

Ordförande:
Karl-Inge Forslund
ordf@nyss.nu 
070-672 10 95 

Vice Ordförande: 
Henric Lundblad
viceordf@nyss.nu 
070-573 17 39 

Kassör:
Göran Jonsson
kassor@nyss.nu 
073-543 79 49 

Sekreterare/Eskader:
Per Sandberg
sekr@nyss.nu 
076-895 83 39

Ungdom:
Magnus Larsson
ungdom@nyss.nu 
070-588 21 00 

Ungdom: 
Per Enockson
ungdom2@nyss.nu 
070-265 56 41 

Brokenförvaltare:
Anders Karlsson
broken@nyss.nu 
070-561 40 61 

Varvsförvaltare:
Mattias Åkerblom
varvet@nyss.nu 
073-074 11 91 

Klubbmästare:
Karin Stenberg
klubbmast@nyss.nu 
073-942 66 28 

Webbansvarig:
Maria Lindberg
info@nyss.nu 
070-150 68 70


