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Sista dag för manus till höstQuling är 31 augusti.
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Vi navigerar e�er....

☸ Nya eskaderledare till våra
eskadrar, under helger och

sommarveckor. Du bestämmer
målen och leder en eskader på valfri
mängd (normalt 5-6) båtar. Symbolisk
ersättning erhålls.
☸ Qulingredaktör, att redigera vår
tidning.
☸ Aktiva till mässgruppen, villiga att
bygga montern. Vi söker alltid villiga
medlemmar som vill stå i montern
under mässorna och informera om
QSS

Arbetsgrupper
Seglingssektionen:
Kicki Enlund,
kicki_en@yahoo.se
Kappseglingssektionen:
Eva Sporrner
evsp01@handelsbanken.se
Mässgruppen:
evsp01@handelsbanken.se
Qulingredaktör:
Vakant
Webbmaster:
Eva Söderlund
hjaerneg@yahoo.com
Medlemsansvarig
qss.info@home.se
Klubbmästarinna:
Helena Jarlemark

Medlemstidning för Quinnliga Segelsällskapet, Stockholm

Medlemsavgift: 220 kr/år
Ansvarig utgivare: Kicki Enlund
Postgiro: 440 94 59-7
Redaktör o layout: Kicki Enlund
Adress: QSS
Manusadress:info@qss.nu
c/o Holm
Redaktören förbehåller sig rätten att
Skarpängsvägen 41
korta och redigera insänt material.
187 41 Täby
Hemsida: www.qss.nu E-postadress: info@qss.nu
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Kalendarium
Juli
30

Eskader, sista anmälan
8 juni

Augusti
5
20

Eskader avslutas
Sista anmälningsdag,
Skutsegling

September
2
4

Skutsegling, Ariel
QSS Pubkväll*

Oktober
2
QSS Pubkväll*
27

Skutsegling
med Ariel

November
6
8-12

QSS Pubkväll*
Scandinavian Boat
Show**

December
4

QSS Pubkväll*

*Se QSS hemsida samt utskick via
mail för mer information om vad
som sker aktuell kväll.
** I höst söker vi medlemmar villiga
att stå i QSS monter.

w w w.
qss.nu
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Juni 2006

Sommaren är här igen!
Seglingssäsongen är äntligen igång
e�er en kall vår! Även Quling light
har nu kommit ut, dock en aningen
senare än normalt. De�a kan delvis
förklaras med de nya reglerna för
deltagande i QSS Cup vi ville få med
(förutom a� vi saknar en redaktör).
Reglerna är omgjorda för a� vi vill få ﬂer
intresserade av kappseglingens charm.
Vår medlemsanvarige, Agnetha, har
jobbat hårt under vintern och våren
med a� sä�a samman en uppdaterad
matrikel, något jag vet a� många
medlemmar e�erfrågat. Matrikeln
skickades ut under maj. Har du inte få�
den, kontakta Agnetha på mailadress;
qss.info@home.se.
Jag ﬁck e� mail nyligen, innehållande
en frågeställning som uppkommit
under en middag. Ru�äxor är en
lite kul benämning på damer ombord
konstaterades det. Då uppstod frågan,
vad är den manliga motsvarigheten?
Svaret; kölsvin. Finns det ﬂer ord med
dubbla betydelser av liknande art som ni
känner till? Skicka in dem till info@qss.
nu.
Härliga seglingsdagar önskar jag er!

Kicki Enlund, ordförande

Skutsegling med Ariel

Upplev en dag på skutan Ariel där vi deltar i aktiviteterna ombord. Många
medlemmar har tidigare vittnat om en härlig upplevelse! Dagen börjar med
ﬁka och mackor på bryggan kl 09.00 och avslutas vid 17.00.
Tid: lördag 2 september, kl 09.00
Pris: 350 kr (till QSS pg)+ 100kr för mat och dryck (betalas ombord)
Anmälan: senast 20 augusti genom inbetalning till QSS postgiro 440 94
59-7. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Ange på anmälan: Ariel,
ditt namn, telefonnummer, mejladress och ev allergier (för beställningen
av mat).
Klädsel: Bekväma fritidskläder, regnkläder/sjöställ eller liknande och handskar.
Kontaktperson: Petra Hallén, petra.hallen@solna.se

Regler för anmälningar och betalning av kurser

Anmälan ska innehålla namn på aktivitet, ditt namn, telefon och e-postadress. Vid betalning via internet, e-posta dessa uppgifter till helene.anna.
roos@telia.com. Anmälan registreras först när anmälnings-avgiften är
betald till QSS postgiro-konto. Anmäl dig i god tid!
Vid avanmälan på grund av sjukdom fordras läkarintyg, dock behåller
QSS alltid 100 kr för administration. Blir du sjuk under aktiviteten och blir
tvungen att avbryta får du ej tillbaka några pengar. Kommer du ej med
pga platsbrist eller inställd aktivitet får du tillbaka hela beloppet.

Uppdatering; matrikel & båtinnehav

Efter ett digert arbete har ni under maj fått en uppdaterad matrikel.
Dock vet vi att många under de senaste åren har skaﬀat segelbåt. Den
informationen, om vilka som har båt och vilken typ av båt, är ännu inte
uppdaterad. Även vilka som ej har båt. Vi vill att ni ska ha så stor nytta av
matrikeln som möjligt, och efterlyster därför era uppgifter om båtinnehav.
Då blir det lättare att hitta väninnor i skärgården och att hitta någon att
segla med respektive gasta hos. Skicka dina uppdaterade uppgifter till
Marianne Pollak, marianne.pollak@tele2.se

E�erlyses; texter & bilder till höstens Quling!

Till höstens Quling vill vi gärna publicera dina seglingsupplevelser i
sommar. Skriv en längre text eller bara några rader och skicka in, gärna
tillsammans med en bild. Då blir Qulingtidningen så mycket roligare att få
i brevlådan i november och att dela ut på mässan! Skicka till info@qss.nu

QSS Kappseglinssäsong 2006
QSS Kappseglingssektion vill sporra kvinnliga seglare att delta och få
kappseglingsrutin. Vi vill stimulera e� e� ökat intresse genom a� lägga in
tävlingsmoment både för den enskilde individen och för den som har en båt
a� tävla med.
QSS Cup 2006
☸ Du ska vara medlem i QSS
☸ Kappseglingen ska vara sanktionerad av StSF eller godkänd av QSS
Kappseglings-sektion
☸Det ska vara minst 10 båtar på resultatlistan med godkänd genomförd
segling (i klassen eller totalt om totallista finns)
☸ Tio eller fler båtar måste komma i mål för att seglingen ska räknas. Hur
många som är anmälda spelar ingen roll
☸ Så kallade onsdagsseglingar/klubb-seglingar måste vara öppna för andra
deltagare än klubbmedlemmar för att räknas in i cupen
☸ ”Jippobetonade” seglingar som arrangeras av typ ”Ericsson eller Volvo”
där man måste vara anställd eller särskilt inbjuden för att få vara med
räknas EJ in i cupen
☸ Deltagande i minst tre tävlingar
Klass: bästa båt
☸ Kvinnlig skeppare med samma båt
☸ Minst 50% QSS-medlemmar
☸ Enligt allmänna cupregler ovan
Klass: individ/gast
☸ Får tävla på olika båtar
☸ Enligt allmänna cupregler ovan
Klubbmästerskap
Runt Lidingö’s Kaktuskanna den 2 september med minst 3 tävlande QSSbåtar
☸ Kvinnlig skeppare
☸ Minst 50% kvinnliga QSS medlemmar
☸ Anmäld i QSS namn
Frågor, kontakta: Eva Sporrner; evsp01@handelsbanken.se

