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För att vara en av landets
äldsta och största båtklubbar
är Jönköpings Segelsällskap en
mycket vital förening.
Vår medlemslista innehåller unga
och äldre, nybörjare och erfarna
seglare, motorbåtsåkare, fiskare,
män och kvinnor.
Alla bidrar till att göra JSS till
en stabil förening med en varm
kamratskap kring ett gemensamt intresse:
Att ge sjökunskaper och att utveckla båtlivet i södra Vättern.
Med engagemanget från medlemmarna har klubben seglat
ett stort antal projekt i hamn
under åren.
JSS har också ett glödande
intresse av att skapa bra förutsättningar för den unga generationen, både med segelskola
och fostran i sjövett.
Med friska visioner och djärva
framtidsmål kryssar klubben
framåt i takt med sin tid.
Under sommarsäsongen
anordnar klubben segelskola,
kappseglingar, utflykter, fester,
regattor, fisketävlingar och
mycket, mycket mer.
JSS äger/arrenderar fem anläggningar i Jönköping och Huskvarna.
Jönköping hamn, Huskvarna hamn,
Rosendala uppläggningsplats,
Munksjö slipen och föreningens
pärla Sjöbo.
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Jönköpings Segelsällskap bildas. De första segeltävlingarna hålls.
JSS börjar leta efter plats att anlägga en slip.
På initiativ av JSS ordförande Ludvig Ohlin bildas Vätterns Seglarförbund.
Sällskapet beslutar att starta ungdomsverksamhet och bildar en junioravdelning för ungdomar under 20 år.
En gammal fiskarstuga vid Sjöbo inköps för 1200 kr.
På södra stranden av Munksjön hyr sällskapet en tomt av Jönköpings stad.
Drottning Omma, en 220 kvm yawl, inköps av konsul Eklöf och bildhuggare Christiansen. En skeppare anställs och
ungdomsverksamheten får en uppryckning.
En kaj byggs vid Sjöbo. Invigningsfestligheter hålls.
Yawlen Kerstin inköps av JSS för ungdomsverksamheten.
Segelbåtarna Astrea och Lola inköps av JSS för ungdomsverksamheten.
Sällskapet får genom en gåva av konsul Eklöf en klubblokal i Jönköpings hamn. JSS ger ungsdomsstipendier för att
sända ungdomar på seglarskolor.
Den sista loubåten utlottas. En tradition som uppehållits sedan sällskapet bildades tar slut.
Slipvagnen på Munksjöslipcn elektrifieras.
Den första ”boa” byggs på Munksjöslipen.
Ett nytt klubbhus byggs på västra piren. Det skänks till stor del av dåvarande ordföranden Bengt Eklöf.
JSS 75-årsjubilerar med stor regatta och jubileumsbankett på Stora Hotellet.
Efter att JSS under ett par decennier inte haft någon direkt ungdomsverksamhet startas en ungdomssektion med
14 medlemmar och med sju jollar.
Sammanslagning av Huskvarna Båtsällskap och Jönköpings Segelsällskap. Plåtgaragen på Rosendala byggs.
Planen asfalteras. Ny mastkran reses.
JSS startar seglarskola med jollesegling för ungdomar. En tradition som hållit i sig.
Den 23 april stängs Munksjön. JSS båtar lämnar sjön vid det sista brolyftet. Rosendala blir sällskapets båtupplägg-		
ningsplats. Den hade iordningställts av kommunen och använts av Huskvarna Båtsällskap från 1968. Privata båthus 		
börjar byggas på Rosendala uppläggningsplats. Klubbtidningen startar. JSS stadgar skrivs om.
Eskaderseglingar i Vättern organiseras. En tradition som kom att uppehållas under tio år.
Ungdomsavdelningen bygger jollar under vinterhalvåret i en lokal på Hulukvarnsgatan.
Klubbhuset i Jönköping genomgår en ordentlig in- och utvändig upprustning.
Optimistbygge på Birkagården. Piren på Sjöbo förlängs och gräsmatta anläggs.
JSS firar 90 år. Förtjänsttecken utdelas och gåvor tas emot från segelsällskapen runt Vättern.
Midsommarfirande startar på Sjöbo. Valborgsmässofirandet har pågått i decennier.
Inför årets EM anordnar JSS nationella kvalificeringstävlingar för Flipperklassen.
Södra piren vid Rosendala förlängs och den norra byggs. Kommunen iordningställer sjösättningsramp och räls.
Bockkranen byggs och målas. Klubbhuset börjar byggas.
Kvalificeringstävlingar i Jönköping inför årets EM i Flipperklassen.
Rosendala klubbhus invigs. Smålandscupen - en jolletävling - arrangeras av JSS.
Klubbtidningen framställs med ny teknik. Dator och skönskrivare inköps. De förtroendevalda väljs from detta år
sektionsvis. Varje sektion gör upp sin budget och har ansvar gentemot styrelsen. De sista privata båthusen, som
kantar Rosendala uppläggningsplats byggs, mastkransbryggan förlängs. Dieseltank och tryckvatten ordnas.
Flaggstång utanför klubbhuset Rosendala sätts upp. Ombyggnad av förråd och sekretariat till ett sammanträdesrum.
Bastu byggs, även ett mastskjul.
En laserskrivare inköps för framtagning av tryckoriginal med ny teknik. Används i JSS för bl a klubbtidning och
100-års jubileumsskrift.
Ungdomssektionen köper in ett flertal jollar. En tredje utombordsmotor till följebåt nr tre anskaffas. Jubileumsåret
firas med jubileumslotteri, regatta, bankett på Stora Hotellet med utlottning av träjolle, byggd och skänkt av Karl-Ivar
Brattstål och en höstfest på Ramada, med stor utdelning av förtjänsttecken från Vätterns Seglarförbund.
Midsommar 1998 så smög Stressless med Gun-Britt och Ingmar iväg från Rosendala på sin 13 åriga
jordenruntseglats.
Seglarskola ungdom startar.
Seglarskolorna kompleterar med ny utrustning.
JSS går med i Svenska Båtunionen och dess underavdelning Smålands båtförbund och börjar använda båtunionens
administrativa båtklubbsprogram, Bas-K.
Bygget av jollehuset påbörjades.
Jollehuset inreds och invigs.
JSS går med i Svenska Seglarförbundet (SSF) och dess underavdelningar Smålands Seglarförbund och Vätterns
Seglarförbund samt ansluts till Riksidrottförbundet. Kanslist anställs. Medarrangör av den stora seglingstävlingen
Holmgrens Vättern Kors & Tvärs, ca 65 båtar.
Medarrangör av den stora seglingstävlingen Holmgrens Vättern Kors & Tvärs, ca 50 båtar.
Strax före midsommar avseglade Agneta och Hasse på Laya med dunder och brak.
Planeringsarbete för vitalisering av båtlivet i södra Vättern startar.
JSS 125 år Jubileum firades i Jönköpingshamnen med deltagande politiker och segeltävling. Årlig driftbudget för
utveckling av båtlivet blev spikad av K-fullmäktige. Dialog med partners påbörjas.
JSS är ett varumärke att vårda och utveckla. Mediagruppen skapades och ny hemsida sjösatt.
Skapade bidragsgruppen och första stegen togs. Fiskesektionen såg dagens ljus. Vuxenseglarskola startar.
JSS ansluter till Östergötlands Båtförbund (istället för Smålands Båtförbund).
Sjösätter vår värdegrund och höjer vår standard generellt. Seglarskolorna junior och vuxen utvecklas på ett
fantastiskt sett. Brand på Munksöslipen (klassad av polisen som mordbrand).
Renoveringen av HVA hamnen startar. Renoverar i bra takt våra egendomar/fastigheter. JSS arrangerar Jönköping City
Race på Munksjön, en deltävling i Allsvenskan i Segling. Planering av ny klubbstuga Rosendala påbörjas.
Renovering av klubbstugan Jkg hamn görs med ideella insatser. För säker sjösättning köps ny starkare traktor in.
Vår kompetens och JSS som varumärke är nu en tillgång i kommunen. Vidareutbildning segling startar (SC).
Inköp av nya följebåtar. Kamerasystem installeras. Renovering av Sjöbo påbörjas och avslutas 2022.
Inköp av 2 st C-55 till utbildning genomförs. Renoveringsplanerna av Huskvarna hamn fortskrider. Utvecklingsplanerna
av Rosendala fortskrider.

