
§orenimsen"

Ån ä0ä? stcrfrde med «ft v'esfrikf ionerr*r: *mmu fnnns kvar och def var oseikerhef h*r
dcttc sk*lt kunno påverk* v&rc segling*r uncier ä0?ä. ftestrikfisnernn forsvcnn i veekc S

mcn då sterfsde Putin sitt onf*llskrig n'rot Ukroinn §om f*rtfarcnde p&Eår. befta
hemska krig her infe boro påvenknf {.ikrsino och dess befoikning uton civer: heia Eunopa"

Vi beslöf ctt forsok* E*nonnforo våra seglinEar på scmn'rc säff som tidigare år trots
krigets p§verk*n på hclc vårt scrnhälåe. Tre stycken lcigerseEling*r ptenersdes ift semt

f i*rn dag-oeh f«mi|,leseg[inqar u*der juni och i borjnn på;uti.
Vår bryggo sotn vi nu h*ft i over ?5 år kr:rmmer ott nivss och en ny ska bygg*s upp.

be* gnrnla bryggcns jeirnkomstrukti*n blev hett ufdömel efter en undersök*ing s*nr

k*mmune* genomförele i september. Den nyn brygg«n heippcs vi vens klor sencst mu3

LVLJ.

fksmsmin

Trrts er: kersfscm vsrvsreiknir"rg i f:orjon sv iiet r"ry* &ret hsde vi en relfitiv brs ekonomi

för stt genomforc verksomheten ur:der ä022. Under 2021 hcde vi f§tt nåErc stonre
biclrag dels från §tiftelsen Gripen scm gjorde det mojliEf **t byfn Lrt slic båtmadr"cssar
Semt etf bidrag p§ två stye ken f*rs*qel f r&n l""lelsir:gb*rgs Sjofnrtsf*renir"rg .

UneJer äCIZ2 hor vi hqff f§ljanele spsnsorer och bidr*gsgivore:
l{elsingborgs FortyEsbefcilhsvore Scillskcrp, Bcists Bostoden Å8 i Viken, Hogancis Kommun,

Suuedbonk, Lindengruppen, 5t;ftcls€n 5kånsks Rednres understödsfond, W«y25o*rceAB,
Sfiernstedt Kcickenhus Kulturförening, Stiftelsen 6ripen

Sfort tack för Ero brdrag t

ä elagsleiEet har vi en 250 betalcr,de medlemmsr( 200st 2*2L3 *eh styreisen hcr unden

def gångna åref haft § styrelsem*tsn.

Ver$<samheten ilnder ä02ä

Unden ?07? hsr vi h«ft 43 st seElingsdag*r mot &5st 20ä1.
Åntnlet overnerftnirrgrr ombord biav 29st 2ö22 mot 38sf äS21

Minskningen sv ontslet seglingsdoEar *eh nntulet övrrnattningcr knn beror på oft vcidret
infe vor så bra i borjnn ov seisongen.

Ku§§ens §kutseglqres Årsbrev för verkssmhetsåret ä02ä



å{smnsr s*nT vi **es§}<f u*rder äSää <ir;

T*rekcv,silteie.je,Heisingör,Fclsterboknnnlsn,Kåsebcrg«,Kivik,Hnni:,K«rish*mn,Tjdn*,

l.&:gersund,Hasslo,Stenshsrnn,K«nf skron*,brottriingskcir,Christ[*;tsö,Hosle.Ystnd,
Ryngsfdt Kyst,Hcisingborg,Viken, i 20 st hamncr)

§es§ing*r
f rnitten *v.,1un[ heleje vi an veckc ffied "dngsegling*r" då segl*efe vi f rån Hog«ncis t.or
hesser seElingi:r hnr v*rif popuieirn s§ eiven under en vec$(m i juli hnd* vi "dngsagling«r"

§fter midsermmerrhelgen segl«de scouternc sin tnaditioneils veckosegling som gick tili
stik« h«mnns' i norrc Öres*nd I bör.]an nv juii seglade vi "f*miljeseglingor".

fiörsfn veekoieisr*t stnrt*rie den 1017 ki 11.15 med kurs mmf Fi]lsterboksnalen.
En frisk NV-vind c* l.0mls gev br« furt &t skufan. Öresunei svverkcdes pfi rekordf«rt
**h kl 22.3* anlöptes F«lsterbokcnnlen. S*nm på tt timmnr mye k*f brc seElmf.

&«gen effer fortsi:ft vinel f rån vrisflnordv*lst ca 10rn/s oeh kursen sattes $§f€rLit *f te"r

stt kunolen passerats" KåseberEa *rig.5*rdes efter ec 11 fimmr:r. Återigen en sncbb
segl*ts. Från K&seberga gie k fcir**rn sedon vielcire tiil Kivik meeJ ett sfopp i Skillinge pä

någr* timmcrr. Neistn *vernsffr:ing i:lev på l-i«no och dergen dörp& tiii Kcnlshnrnn för byte
«v skeppnre. Efter Keirishsnnn gieh frirden tiii Tjciro rned rnelski*F<naff.

L*gnet nvslutades den l7l7 i den trevligc hemnen NoEersund.

Åndrc veckoiägref omvnndlodes fill <Jngsegi§ngnr med pessogersre och vi hceie

Nogersund som "hemmohfimn". Totoif så seglodes det fyra d*gor och vi hmde 38 st
geister onnborel under dessel dag*n.

Tr*e*ge veckoåögret stsrtade ä417 *ch dä ssftes kursen #sten ':sh då besukfes osfro
delen nv §lekingeskcirgård. Den 28/7 lämn*cIe skufsn Drottningskeir kl S4.0CI r,ned kurs
mof ehrisf isns # som ligger ft$rr om tsornholrn. Efter cr: 10 timmens segiing kunde mnn

§rigga titl på den vsckrn ön och fö upplev* en fnntssf isk vcirld.

b«gen efter gick fcirden mot §ornhnlm till h*mnen i Hosle qll« *ndrs hsmnnr vflr
f illlbeleigda. Leigref cvsiut*des i Ystod elcn 3Sl7 och dcir skedel* bescittninEsbyte.
ben sistn leigerseglången stcrtode dem 118 sch blev en tr«nsportsegling }lem till l-.{öE«näs

Åktivifeter som hor unoar luzl
1. Tl,ä veckc§eiger.

2. Flers dcrgseglinger *ch någro fcmiljes*glingor
3" Vi hor deitogit i kommunens Kulturnott
4" fn stor sjcröddningsövninE utan for l"{ögcneis

5. Vnlkyrien deltog ien reki«mfiirn inspelning med känd* skådespelare. Rekiomen vcr för Bsuh*us
6. beltr:git på konrmunens evenl om Fareningsiivet i k*mmunen. Eventsf pågick i 4 holvdogar.



Ånsmötet äSå§

ÅÅötet hölls dan 17 c;:ril kl 14 H&S-klubbus. Årsmofe Eenomfördes på trsdifionallt scift

dvs etf öppet fysiskt möte. Vi vsn ca 20 st på mote som avslutsdes med qt? f irei

f or*ningens 2 5-årsj r:h i ie.irm meei tårt*tning.

Hems{dsr:

Vår' hemsids hsr sfor betydelse for *ft nå uf med informsf ion och viso på vårn

*ktivitefer. Gå ge§rnrc iri på :ryrt*' '!*:':..--._' . .., ;,

På hemsidnn krn mu* bok* in siE för terrsdcAseElingar oeh #vrign seElinger.
ttts4Fåh4&V
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llef går ntf fö[..1u Lle $kyrren S€nsrfi frttps:l/faceboo&.eom lv*fkyrienaf h*gemas/

Vi hcrr eo 20* st foljare på "§i*lnn".

ffvrigt
a ._Årsmöfet 2023 kommer *tt håltms t*rdaqen den ää opril kl 14 I-"{B$-klubbl*k*}.

Picnering över ä0ä3 års lciEerscglingCIr" 5e bliaE*

fr:betclningsblcnketf . Se &ilaga

r La(.r\

Vi vill åferigen fqckc vöra spcnsorer *eh bidrcgsEivare under ä0ä2 ufan eJessa bidrag

hcde vi inte kumnuf eJriv« vår verksamhst.

V*lkornnc i:tt segin med Tl§ llcllryrfem sf &fogrcmås under 20ä3i

Nyhomnslcige den l3 r'rovember 20ää

Styrelsen f ar Kxllens Skutseg&:re

styr€lsen för 2Qe&2023
0rdför,rnde
Viceordförande
Sekreterors
i-guuilt(] I

i{sssör

Ledsm*t

Leuulllu I

Lguunlu I

Ledamot

Suppleonf

SrLppl«ant

Suppleont

r -.-- f.--,1-.-"...^LUt ) LYUTU)åU{t

Per-ölof Perssorr

Rolf Åndersscn

Lennorth 6ust,:fsson
ÅÅorcus Bergelin

Sc,rsn Eldn

Powel Radzim

fhrister Ericson

r1Åarins {rawford
Korl Åxel Åkerblorn

Johon l..lordström

Ånders Wikstrun

Bokn ingsansverr ig

Webbansv*riE,skrovldoet<

5e kre I erqre/ÅÅcs k r nonsvar r g

Scikerhet/N*vlÅnsv*rig f $r EKÅl'l

f n-uti:ef .Medle msregister
SokerhetINsvlunderhåt I/E KÅhl

Säkerhet f*r skrovlriqg
Webb somt un*jerhåll dricklrigg
Under"hål i döck lskrov,/rrgg

underhåi I dcio(/skrov,/ngE

Tekni klfulofnrlS krov

Volberedningen Torben &rr:rffstrorn

Ånsvor §1-teknik


