Program
CB 66; Segeltävling: Sprintkval till SM, första start 11.00 www.svensksegling.se
5o5;

Segeltävling: No emission Race 505, första start 10.00 www.int505.se

10.00 – 17.00
Gävle energi; 100 % förnybar el och fjärrvärme. Elnät och bredband i toppklass.
Vi erbjuder elhandel, fjärrvärme, bredband och smarta energilösningar för
små som stora behov. Alltid med miljö, hållbarhet och kvalitet i fokus.
gavleenergi.se

Visit Gävle; VÄLKOMMEN ATT MÖTA SOMMAREN I GÄVLE
VisitGävle.se är den officiella besöksguiden för Gävleregionen. Här finns tips på
boenden, aktiviteter, evenemang och upplevelser - allt du behöver veta som turist
eller besökare hos oss!
visitgavle.se

Thunberg bil; Vi på Thunbergs har hjälpt människor att hitta rätt bil sedan 1967.
Idag finns vi i Gävle och Söderhamn. Vi är stolta representanter för:

Nya Peugeot, Opel, Mazda, Mitsubishi och begagnade bilar | Thunbergs Bil

thunbergsbil.se

www.gss.nu

Gävle Sjöscouter; För oss är det viktigt att alla scouter känner att de är trygga i
vår verksamhet. Vår kår består av ca 80 medlemmar och vi håller till i Gävle.Vi är
en scoutkår med inriktning på sjöverksamhet.Vår kår startades 1928 och 1932
blev vi med scoutlokal och flyttade in i källaren på S:t Ansgars hus där vi höll till
fram till sommaren 2019.
Vi håller numera till i Nyhamn samt på Hästmuren.Vi har flera olika anläggningar
inom kåren. På Norrlandet har vi vår scoutgård Hästmuren där vi har hajker och
olika evenemang. I Gävle skärgård har vi vår ö Tjuvharen där vi har
sommaraktiviteter som segling och paddling. Vi har även vår skuta S/Y Nordan
som vi har veckoseglingar med på sommaren längs Östersjöns kuster.
gavlesjoscouter.scout.se

GSS juniorverksamhet; I årtusenden har människan använt sig av vind och segel
för att ta sig fram på vattnet i jakt på nya platser. Lär dig segla med oss på Gefle SS
och upptäck hur fantastiskt mångsidig och variationsrik vår sport är.
Segling är en mycket variationsrik och inkluderande sport. Man kan välja att segla
enmansjolle eller flermansjolle, allt efter tycke och smak. Killar och tjejer i olika
åldrar och med olika förkunskaper tränar och tävlar tillsammans, vilket skapar en
fantastisk stämning och gemenskap mellan seglarna. Man är konkurrenter på
banan och kompisar efteråt som hjälps åt på land. Inriktningen på vår
träningsverksamhet är att alla som vill ska ges möjlighet att komma ut och få
känna spänningen och utmaningen på kappseglingsbanan. Det finns en rad
nybörjartävlingar att börja med för att kanske åka lite längre bort och möta våra
grannklubbar på sikt. När man blivit varm i kläderna kan man vara med i de lite
större nationella tävlingarna som anordnas varje år.
www.gss.nu

505 fleeten; Kom och prata five med erfarna seglare och möjlighet att följa med
ut på sjön med en av dom roligaste jollarna som finns. 505 (”Five”) är en kappseglingsjolle för två personer. Ett lätt skrov, ett kraftfullt segelplan och gasten i
trapets ger överlägsna seglingsegenskaper i alla förhållanden. Fiven svarar på
varje vindpust i lätt vind och är snabb och kontrollerbar i hård vind och grov sjö
och skönare seglingskänsla är svår att hitta. Fiven planar redan vid 5 m/s och i
hård vind kan man nå ca 10 knop på kryss och upp mot 30 knop på undanvind.
Nästan all trimning kan ske medan den seglas och det gör att det verkligen krävs
skicklighet för att vinna. Ända sedan Fiven konstruerades 1954 har den legat i
framkant av seglingsteknisk utveckling (gippande centerbord, dubbla spibommar
etc.) och dess seglingsegenskaper lockar kvinnor och män i alla åldrar, professionella seglare och glada amatörer som vill njuta av riktigt go segling. 505 är
fortfarande en av de snabbaste och roligaste jollarna som finns!
www.int505.se
www.gss.nu

Tung Surf; TungSurf club är klubben för surfrelaterade (vindsurf, surf, kite, skate,
longboard m.m.) sysselsättningar i Gävle.
TungSurf håller till i Brädviken på Norrlandet. I klubbhuset finns omklädningsrum
och ett rum med kyl, micro, kaffebryggare, soffa, tv och dvd. I förrådet finns en
stadig vindsurfingbräda, för nybörjare, med rigg som fritt får användas av alla TSmedlemmar. Det finns även en SUP-bräda som för engångssumman 100kr sedan
får användas fritt av betalande medlemmar.
På tomten finns grillar, på stranden finns beachvolleynät och vid bryggan ligger
klubbens båt.
Lokala Hantverkare;
Lokala Fiskare; Fisk från vår lokala fiskare; möt en av våra lokala kustfiskare!
Närproducerade råvaror/mathantverk; Vi vill att ni ska kunna ta del av den mat
och dryck som produceras här i Gävleborg.
matvarden.se

Kustbevakningen; Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som sorterar
under Justitiedepartementet. De övergripande målen för Kustbevakningens
verksamhet beslutas av riksdagen medan den närmare styrningen beslutas
av regeringen.
www.kustbevakningen.se

Lotsen Gävle; Lotsområdet sträcker sig från Fågelsundet (Norduppland) i söder till
Ulvöarnas (Höga kusten) södra spets i norr och omfattar inlandsfarvatten som till
exempel Siljan, Dalälven, Runn, Ångermanälven och Storsjön. I land omfattar
området nordligaste delen av Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och
delar av Ångermanland
www.sjofartsverket.se

Sjöräddnings Sällskapet; Välkommen till RS Gävle
RS Gävle grundades år 2007 och har 35 aktiva frivilliga. Stationen ligger strategiskt
till vid Gerdavarvet i Gavleåns mynning. Stationens inre SAR område sträcker sig
från Björns fyr i söder till Gåshällan/Axmar i norr.
Stationens syfte är att öka tryggheten för alla som vistas på sjön och i vår skärgård.
Vid sjöräddningslarm lämnar vi kaj inom 15 minuter från larmet och om du
behöver.
www.sjoraddning.se/gavle

www.gss.nu

17.00 Live musik; Markus & Michaela
Hedersprisvinnare av årets Local Hero! Markus & Michaela är Gävlebaserarede
musiker som är och har varit verksamma i många olika typer av band, b.la. Cash is
King, men började livestreama från deras vardagsrum som duo i och med pandemin.
18.00 Prisutdelning sprintkval SM samt 505 No emission Race
18.15 Seglare Minns;
Arne Åkeson, född i Gävle 1940 och seglade Finnjolle för Gefle SS.
1962
1966
1968
1969
1969
1970
1971

VM, plats 1
SM, plats 1
EM, plats 1
EM, plats 1
NM, plats 1
NM, plats 1
SM, plats 1

Lennart Huselius

1963 - 1968 OK Jolle
VM 8
NM 3
SM 4
1969 - 1977 Finnjolle
VM 3,4,5,5
EM 2
NM 1
SM 1,1,2,2,3
1981 - 1983 H-Båt
VM 6
SM 1,3
2004 - 2019 2.4mR
VM 1,4,4,4,5,6
NM 1
SM 2,2,2,2,2,2,3,3

19.15 Seglarmiddag;
pris 340:-/person.
Begränsat antal platser!
Anmälan görs hos klubbmastare@gss.nu
20.30 Live musik; Markus & Michaela (se ovan)

www.gss.nu

