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Ordförande har ordet...

När detta skrivs är 2019 års höstmöte nyligen avklarat. En av
huvudpunkterna på höstmötet var att fastställa sällskapets olika
avgifter. Inga större förändringar föreslogs av styrelsen men ett
par förslag som föranledde mycket diskussion fanns med.
Dels föreslog styrelsen en tilläggsavgift för
medlemmar som inte vill uppge sitt fullständiga personnummer, vilket medför
mycket extraarbete för medlemsanvarig
och kan leda till uteblivna aktivitetsbidrag.
Styrelsen har respekt för att vissa medlemmar vill skydda sina personnummer, men
tycker samtidigt att det är rimligt att man
betalar en avgift för det extraarbete som
detta medför. Mötet gick på styrelsens linje
i denna fråga liksom i frågan om utökad arbetsplikt för medlemmar som äger fler
båtar och utnyttjar mer än en bryggplats
eller uppläggningsplats.
Ett argument som framfördes mot styrelsens förslag om utökad arbetsplikt var
att det inte behövs eftersom det redan är
(för) mycket folk på arbetsdagarna. Utöver det som görs på arbetsdagarna finns
det dock mycket arbete att utföra, gärna
som personliga beting. Ett bra exempel är
skötseln av klubbens båtar. Styrelsen ser
gärna att fler medlemmar påtar sig uppgiften att bli ”fadder” för en 2-krona,
2:4 R, C55 eller RIB. Om man tar på sig
ett sådan projekt är det viktigt att man
verkligen fullföljer det och lägger ner
minst 10 timmar på uppgiften.

ETT SKÄL TILL ATT INGA ytterligare avgiftshöjningar föreslogs av styrelsen är att
ekonomin i klubben för närvarande är
god. Detta i sin tur föranledde styrelsen
att lägga fram föreslag om två större investeringar för 2020, dels att lägga om
taket på vårt klubbhus och dels att byta ut
den yttre delen av flytbryggan i jollehamnen. Taket är mycket gammalt, möjligen äldre än 50 år och jollebryggan är
så sliten att den är farlig att hantera.
Den idrottsliga aktiviteten i föreningen
har varit god under den gångna säsongen.
Två besättningar från WSSW har placerat
sig bra i NM/SM för Drake respektive internationellt SM i Express. Vuxenseglarskolan har, under osedvanligt tuffa
förhållanden, seglat såväl Gotland Runt
som Byxelkroken. Två Wikingar var ombord på totalsegraren i Gotland Runt. På
hemmaplan har vi i gott samarbete med
WSS framgångsrikt arrangerat SM för
A22. Om allt detta kan Du läsa mera i
detta nummer av Wikingnytt.

UNGDOMSSEKTIONENS IDOGA arbete
börjar bära frukt. Vi får in fler yngre, nya
medlemmar som har skaffat segelbåt. Det
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finns hopp om fortsatt i tillväxt i klubben.
Mycket glädjande är också att vi nu
har ett välfungerande klubbmästeri som
genom att fixa trevliga sociala aktiviteter
bidrar till trivsel och gemenskap i klubben. Tack Ingegerd och co!
vill jag tillönska
alla Wikingar ett Gott Nytt År!

AVSLUTNINGSVISVIS

OLLE SVERNELL
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❯ RAPPORT FRÅN HÖSTMÖTET

Höstmöte 2019

Wikingarna är ett segelsällskap med en omfattande verksamhet
och för det behövs utrustning och material i mängd.

37 medlemmar, varav 8 från styrelsen,
samlades den 20 oktober i den med höstlöv smyckade klubblokalen för att ta ansvarfulla beslut i WSSW om investeringar
och aktiviteter.
Inledningsvis kunde vår ordförande
Olle Svernell också konstatera att vårt
jobb uppmärksammas och uppskattas
utanför för förening. Detta ha nyligen resulterat i att sällskapet fått ta del av ett
större arv och en Hjärtegåva från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.
Seglingssektionen
Du hittar kappseglingsprogrammet på
annan plats i detta nummer av Wikingnytt. Samtliga seglingar arrangeras gemensamt med WSS, liksom tidigare år.
Vi kommer inte att arrangera något
mästerskap under 2020. En förutsättning
för att vi ska kunna göra det under kommande år är att vi har utbildade funktionärer, vilket vi inte har i nuläget.
Ungdomssektionen/Seglarskolan
Seglarskolan för ungdomar startar i slutet
4

av mars med teori under mars/april. Seglingarna börjar i slutet av april beroende
på väder och vind. Seglarskolan för ungdomar körs måndagar mellan klockan
18.00 och 20.00.
Seglarskolan kommer återigen att försöka blåsa liv i Torsdagskappsegling,
med start kl 18.00, för äldre elever samt
instruktörer. Även andra medlemmar som
vill vara med och träna/kappsegla 2Krona är välkomna att delta.
Övningar i simhallen blir det som vanligt i mitten på april för att lära oss om kapsejsning och livräddning och att simma
200 meter med flytväst.
Höstterminen för Seglarskolan börjar
i slutet av augusti, när skolan börjar.
Seglarskolan anordnar läger på Skansholmen vecka 25 från lördag till och med
torsdag. Vecka 26 och 27 blir det dagläger
på Notholmen. Weekendläger på Skansholmen planeras i början av september.
Det planeras även för ett kompetensläger i Västervik för Smålandsdistriktet, där
alla äldre elever och instruktörer från
Småland, bjuds in till en helg.

TEXT MONA ÅKERMAN

Seglarskolan för vuxna börjar också i
slutet på mars. Den kommer att bedrivas
på tisdagar, onsdagar och torsdagar på
grund av det stora tryck på platser. 2020
kan Seglarskolan ta emot 12 elever per
dag och båtar som används är 2 st C55
samt 2 st 606. Tisdag och torsdag är för
nybörjare och onsdag för fortsättare.
Denna utbildning/skola har på 3 år resulterat i sex nya segelbåtsägare.
Havskappseglingsgruppen fortsätter på
torsdagar och på de Onsdagsseglingar som
planereras. Det har uppkommit ett litet
högre tryck på denna utbildning, som blev
en succé 2018-19. 2019 samlade denna
grupp 12 elever. Med ännu en fortsättningsgrupp från C-55 som är intresserade
att börja havskappseglingsgruppen kommer Seglarskolan att ha behov av ännu en
båt. Ett delmål för Havskappseglingsgruppen är ett deltagande i ÅF Gotland
Runt 2020 med en båt och med mixad besättning mellan könen.
Seglarskolan kommer vidare att vara
med på Västervik Outdoor i början på
juni. Då får man prova på olika utomhus-

sporter nere i Fiskarhamnen och vi tar med
oss båda C55 samt har Optimist och 2-Krona
på land. Vi tar med våra kölbåtar för att även
erbjuda ”prova på” i dessa.
Som vanligt arrangerar Seglarskolan paraläger runt vecka 34. Båtar som då används
är 2 st 2.4:or.
Flera medlemmar som kan ta hand om
Seglarskolans material och båtar behövs. Du
som har några timmar över - kontakta Michael ”Tjalle” Albinsson. Det kan ju också
vara ett sätt för dig att fullgöra din arbetsplikt. På förslag (motion) från en medlem
kommer också en inventering av innehav
och behov av Två-kronor och Optimistjollar
att genomföras.
Varvssektionen
Under det kommande året kommer vi att få
nya belysningsstolpar med eluttag på Ubryggan. Samtidigt kommer belysningen på
hela hamnplanen att ses över. Inte nog med
det, dessutom kommer jollebryggorna att
bytas ut.

Fastighetssektionen
Utöver det sedvanliga underhållet av byggnaderna kommer det att bli ett nytt tak på
klubbhuset i vinter.

Utbildning
Läs om utbildning på annan plats i detta
nummer av Wikingnytt!

Sällskapets medlemsavgifter 2020
Höstmötet fattade beslut om att ändra några
av sällskapets avgifter i syfte att underlätta
administrationen och faktureringen av dessa.
Det innebär att avgifterna för uppläggningsplatser ändras så att de i fortsättningen sätts
i spann om påbörjade 5-10 kvadratmeter.
Vidare tas avgiften för jolleplats och den
särskilda avgiften för stödmedlemskap bort.

En avgift på 300 kr per år införs för dem som
inte uppger fullständigt personnummer för
att kompensera för ökad administration och
risk för uteblivna bidrag.

VÅRA NYA
MEDLEMMAR

WSSW hälsar följande nya
medlemmar som valts in under
april till oktober i år välkomna!

Utifrån en motion från en medlem fattade
mötet också beslut om att antalet timmar
som en medlem är skyldig att utföra för
klubben, arbetsplikt, sätts i relation till det
antal båtar som medlemmen har hos oss.
En sammanställning av samtliga avgifter
2020 hittar du på sista sidan i detta nummer
av Wikingnytt.

Övrigt
WSSW har med åren infört olika former av
medlemskap och/eller avgifter kopplade till
dessa. Vi har numera huvudmedlemmar, familjemedlemmar, stödmedlemmar och dubbelanslutna medlemmar till WSS. Utöver att
antalet avgifter genererar merarbete utgör familjemedlemsskapet och möjligheten att
vara stödmedlem en otydlighet då det inte
finns angivet i sällskapets stadgar. Familjemedlemmar väljs enligt praxis inte in utan
anmäls och registreras. En annan praxis är
att endast huvudmedlemmar kan erbjudas
bryggplats och/eller vinteruppläggningsplats
samt att den som kappseglar måste ha huvudmedlemskap. Eftersom det i stadgarna
bara finns en form av medlemskap medför
det att alla medlemmar, oavsett kategori, har
full rösträtt på medlemsmöten.
Höstmötet beslutade att en översyn behöver göras och ett förslag läggas fram till
kommande årsmöte.

Jan och Pia Samuelsson
Örn Benediktsson
Jan Borchert
Ove Carlsson
Christian Arwin
Anders Edvardsson
Milo Viberg Gren
Hugo Styrenius
Alfred Simmons
Rebecca Nilsson
Lian McKechnie
Jan Hamberg
Ludvig Larsson
Lars Palm
Markus Hjortsberg
Yngve Körnbo
Leo Karlsson

Avslutning
Höstmötet avslutades festligt med att
Ulf Andersson delade ut Pompepokalen.
(Bilderna är ej från årets höstmöte, men alla
som är med på bilderna var där även i år.)
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Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler
Försäljning av möbeltyger
$OPYLN*UDQOXQGD9lVWHUYLN, tel: 070-7207611

Han har flyt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Hos oss får du hjälp snabbt, utan krångel. Vi vet hur det är.
Vi är själva båtägare. Därför ingår också sjöassistans. Och det
finns försäkring för både maskinskada och personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08–541 717 50.
Eller räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

6

Båtägarnas egen försäkring

Utbildning

KLUBBAFTON
PÅ NOTHOLMEN

TEXT PETER SALOMONSSON

Utbildning i klubbarna är högst väsentligt. Det ger social
gemenskap och stärker klubbkänslan. Kvalitén höjs i de
aktiviteter som klubben anordnar. Det är dessutom
roligt att delta.

Björn Sinnerstad

Björn visar bilder och berättar om
sina seglingar runt Östersjön.
Datum: Januari

Joakim
Langner,
SMHI

Joakim ger oss
det sista inom
forskningen
kring vår havsmiljö. Havsnivåhöjning, klimatförändringar mm.
Datum: Februari

Flytvästar

Lars-Gunnar Nyström, transportstyrelsen. Visar och demonstrerar
flytvästar.
Datum: April

erbjuder
en mängd utbildningar som man kan
delta i.
Vi märker då och då att det är bra att
kunna kappseglingsreglerna. Svenska Seglarförbundet har en webkurs som man går
igenom i sin klubb.
Vi har kört den kursen på Notholmen
några vintrar under ledning av Olle Svernell. En mycket trevlig och omtyckt utbildning. Planeras att starta i Januari
2020. Håll utkik på hemsidan.
Om vi i fortsättningen skall arrangera
kappseglingar behöver vi fler utbildade
funktionärer såsom tävlingsledare, seglingsledare, domare och mätman/besiktningsman.

SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

SEGLARSKOLAN BEHÖVER utbildade instruktörer och tränare till sin verksamhet.
En kurs som leder till Instruktör/tränare
startar 7-8/12 i Oskarshamn under ledning av undertecknad. Välkomna!

OBS! Det är ingen ungdomskurs.
Minimiålder 16 år och uppåt.
(Förra året deltog två 70+)

DET HAR PRATAS I KLUBBEN OM att bå-

tägare och instruktörer bör ha förarintyg.
Vi hade en sådan utbildning i klubben
2018 och jag ser gärna att den fortsätter
2020. Om inte klubben kan anordna kursen så kan man gå den hos Medborgarskolan.

Johan Rönnby

Johan Rönnby, marinarkeolog är
på gång men kan i nuläget inte
bestämma tid då han reser mycket
i sitt arbete.

Det jobbas även för att få tag i
någon som kan föreläsa om
dieselmotorns funktion, service
och underhåll.
– Om någon som läser detta kan
hjälpa till att hitta den personen kan
meddela Peter Salomonsson, Utbildningsansvarig.
Ni är välkomna med konkreta förslag till klubbaftnar. Kanske kan du
tillsammans med någon annan berätta om någon seglats, visa bilder
eller något helt annat.Välkommen!
För datum och tider se hemsidan
www.wikingarna.com
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❯

ÅRETS SEGLINGAR 2019

ÅRETS SEGLINGAR

TEXT ULF ANDERSSON

Såsom det är brukligt sammanfattar jag seglingsåret i tidningsforumet Wiking Nytt.
Man kan vara lite avundsjuk här uppe i norden på klubbarna runt Medelhavet och borta i
Karibien som i stort kan segla hela året. Man kan tycka att det skulle utmynna i duktiga seglare
som ”sopade” banorna världen över. Men så är inte fallet!
Vi i Sverige har en tradition att få fram
duktiga seglare här uppe i den kalla
Norden som väl kan mäta sig med den internationella eliten oavsett vilka vatten
man seglar i.
Detta är en frukt av en bred ungdomsverksamhet. Det seglas enormt mycket i
Sverige i dag men tyvärr är det inte jollar
utan medelålders gubbar och damer som
man ser på banorna. Jag kan drömma mig
bort och se framför mig 60, 70 och 80-talens jolleseglingar både nationellt och interna-tionellt. Klubbarna WSSW och WSS
arrangerade JSM i Västervik, ett gigantiskt
projekt med flera hundra jollar. Jag satt
med i organisationen med möten en gång i
veckan under hösten och vintern.
Men nu är vi i andra decenniet på 2000talet och vi får anpassa oss till tillståndet
som råder på jolle-fronten både här i Västervik och i andra delar av landet. Gläd8

jande nog så har vi en liten men tapper
skara ungdomar som lär sig segla men
ännu har ingen såvitt jag vet tagit steget
ut på andra banor i någon trevlig jolletyp
såsom till exempel Optimist. Men det
kanske kommer.
Hur sammanfattar vi säsongen 2019 på
ett korrekt och rättvist sätt? Du som läser
min krönika har kanske synpunkter på vad
som är relevant att skriva om men jag har
försökt att vara objektiv utifrån de uppgifter som jag har tillgång till. Trevlig läsning!
X POKALEN
Vi börjar väl med årets höjdpunkt får vi
väl ändå säga, nämligen Skärgårdskryssarpokalen som arrangerades av klubbarna (WSSW och WSS) i Västervik.
Dessa vackra båtar, A22 som seglar om
den åtråvärda X pokalen. Ett arrangemang som är över 100 år gammalt och som

har SM status. Nåväl 10 båtar kom till start, varav en från Västervik, nämligen Tore Källmark WSS med sin A22:a Trollet.
Undertecknad var själv med i start och målfartyget.
Sammanfattningsvis kan sägas om mästerskapet att det
var underbart väder. Fina och rättvisa vindar rådde under
hela regattan som gick på Lucernafjärden. Tore Källmark
WSS seglade in på en andra plats totalt. Vann gjorde Rolf
Erixson VSS Visby.

ONSDAGSCUPEN
Onsdagscupen är en trevlig och populär segling, så till den
milda grad att vi nu 2020, på förekommen anledning, kommer att utöka antalet delseglingar från 6 till 8. Visst, det är
roligt men vi måste också ha funktionärer som fixar detta.
Det har varit svårt att få tag i villiga medlemmar som lägger banorna, startar, skriver resultat samt grillar korv. Min
personliga reflektion är att vi måste förenkla seglingen med
en bana med fasta märken så vi slipper bojar, sänken och
båtmotorer som krånglar. Tro mig, jag har erfarenhet som
tävlingsledare på två av delseglingarna under året.
Totalt har 16 båtar deltagit delseglingarna och här gäller
det att delta i samtliga delseglingarna för att få ett bra resultat och att man seglar bra givetvis. Det var tajt ända in till
målsnöret mellan två båtar i den stora klassen (över 2 ton).
Det skiljde bara en poäng mellan två båtar. Likadant var det
i den lilla klassen (under 2 ton).
Det var Håkan Sällberg Omega 28 och Arne Bernström
Crown 39 som kämpade om segern i stora klassen samt Roger
Hoffsten H båt och Gunnar Söderberg 606 i lilla klassen.
Sällberg och Hoffsten drog det längsta strået och vann
var sin klass.

Totalt resultat onsdagscupen 2019
Stora klassen
1. Håkan Sällberg
2. Arne Bernström
3. Per Larsson
4. Seglarskolan Axmons båt
5. Seglarskolan Anderssons båt
6.Yngvar Skoog

Omega 28
Crown 39
BB10M
Scampi
Scampi
IF

WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW

Lilla klassen
1. Bosse Hoffsten
2. Gunnar Söderberg
3. Olle Svernell
4. Peter Salomonsson
5. Jonny Lindström

H-båt
606
Folkbåt
C 55
J 80

WSSW
WSS
WSSW
WSSW
WSSW
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ÅRETS SEGLINGAR 2018

WIKING RACE

Seglingsledarna valde i år att kalla denna segling enbart Wiking Race eftersom stora Wiking Race annullerades p.g.a för
få deltagare. Nu kom 9 båtar till start på en fin inomskärsbana söder om Idö. Fina vindar under hela dagen gjorde att
alla seglarna trivdes med tillvaron därute. Bosse Hoffsten
med gänget Team Byggseglarna vann i sin H-båt, Per Larsson
BB10 kom 2:a och Olle Svernell Folkbåt kom 3:a.
Resultat Wiking Race 2019
1. Team Byggseglarna
2. Per Larsson
3. Olle Svernell
4. Stefan Jonsson
5. Gert Fasting
6. Dennis Fagerudd
7. Håkan Sällberg
8. Michael Alamaa
9. Daniel Gross

H båt
BB10M
Folkbåt
Rival 22
Sirena
Ridas 31
Omega 28
S30
X99

WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSS
WSSW
WSSW
GSS
WSSW

VÄSTERVIKSMÄSTERSKAPEN OCH
KLUBBMÄSTERSKAP (VM/KM)

Tio båtar kom till start varav 4 från WSSW och 6 från WSS
för att kora Västerviks mästare samt klubbmästare för
respektive klubb. Banan var förlagd utanför WSS klubbholme
Skansholmen. Seglingen genomfördes på en s.k. distansbana
på Lucernafjärden med rundningar runt fasta sjömärken.
Vädret bjöd på växlande vindar både vad det gäller styrka
och riktningar. Snabbast runt banan var Bosse Hoffsten WSSW
med sin H-båt, tvåa var Gunnar Söderberg WSS med sin 606:a.
Västerviksmästare och klubbmästare i WSSW blev Bosse
Hoffsten och klubbmästare för WSS blev Gunnar Söderberg.

BYXELKROKEN

Seglare skall ha vind men inte så hårda vindar som deltagarna
i årets upplaga av Byxelkroken fick uppleva hem från Byxelkrok. Vindar stadigt kring 17m/s och mer i byarna blev
verkligheten för seglarna hela vägen i skärgården upp mot
målet vid Skansholmen på Lucernafjärden. Trots att lördagens segling bjöd på ett strålande väder med fina men friska
vindar ner till Byxelkrok var det nog hemseglingen som de
flesta kommer att minnas av årets segling. Hemseglingen
krävde sin tribut med några incidenter och skador på besättningarna men inga allvarligare tillbud. Detta kom att visa sig
i resultatlistan då sex båtar bröt seglingen.
Totalvinnare blev Lars Bergkvist med besättning tävlande
för Segelsällskapet Svearna i Eskilstuna. Tvåa blev Tore Källmark WSS i A22 och trea Peter Salomonsson WSSW i sin Pronavia 38. Totalt var det 38 båtar anmälda vilket är en avsevärd
minskning från fjolåret då det var 60 båtar på startlinjen. Vart tar
vår största segling vägen? Trenden pekar åt fel håll!
Resultat totalt Byxelkroken 2019
(Totalt 38 båtar anmälda)
1. Lars Bergkvist
2. Tore Källmark
3. Peter Salomonsson
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DC33TEN
A 22
Pronavia 38

SS Svearna
WSS
WSSW

Jacob Liljegren, Bosse Hoffsten och David Liljegren, Foto: Emelie Djerf.

Resultat KM & WM 2019
(Totalt 10 båtar i KM+WM)
KM-WSSW
1. Bosse Hoffsten
2. Gunnar Söderberg 606
3. Per Larsson
4.Tore Källmark
5. Bosse Djerf
6. Mikael Alamaa
7. Arne Bernström
8.Tomas Ragnarsson Arcona 32
9. Anders Wiberg
10 Fredrik Norberg Maxi 800
Västerviksmästare
Bosse Hoffsten, WSSW

Klubbmästare WSSW
Bosse Hoffsten, WSSW

H-båt
WSS
BB10
A22
Eloge 38
S30
Crown 39
WSS
X102
WSS

WSSW

WSSW
WSS
WSS
GSS
WSSW
WSS

WIKINGAR PÅ
FRÄMMANDE BANOR

Vi har några tappra Wikingar som tar
sig ut i världen för att spänna bågen
(seglen) och tävla mot andra båtar...
SEAPILOT2STAR

Årets upplaga av seglingen SeaPilot2star lockade över 100
seglare. Från Västervik deltog fyra båtar i den tre dagar långa
seglingen. Hela arrangemanget går ut på att segla med endast
två personer ombord på varje båt, på en sträcka Oxelösund,
Visby, Oskarshamn och mål i Oxelösund. Över 300 sjömils
segling dag och natt, en sjömara för hugade seglare. Visserligen är det ett stopp i Visby och ett i Oskarshamn där seglarna får vila ut en kort stund. Det är också en delsträcka där
man tar målgång för varje båt, sent i mål kort vila.
Från Västervik deltog Bosse Djerf och Lennart Jacobsson
i en Eloge 38, Arne Bernström och Inge-mar Olovsson i en
Crown39 samt Billström och Mikael Fallsjö i en Pronavia 38,
samtliga Wikingarna Västervik.
Västerviks seglare är rutinerade herrar som har ställt upp
i de flesta Seapilot tävlingar genom åren och det ger resultat.
Årets segling seglade Djerf/Jacobsson bäst, 7:a totalt och en
3:dje plats i gruppen sä-ger allt.
SeaPilot är liksom i Vasaloppet nu fullbokat till nästa år.

ÅF GOTLAND RUNT

Inför starten av Sveriges största havskappsegling blev Bosse
Djerf och Lennart Jacobsson nominerade i media till favoriter i
klassen DH (dubbelhanded, besättning endast två personer).
Detta är ett styrkebevis på att ekipaget seglar bra på SeaPilot.
WSSW/WSS: seglarskola ställde upp med Mikael Albinsson som skeppare i en Scampi, Peter Salomonsson och
Dan Eriksson ingick i besättningen på en IMX 40 som tog
hem segern i klassen SRS A. Starkt gjort!
Nu blev årets upplaga av ÅF Gotland runt inte som seglare
och arrangörer räknat med. Det hårda vädret ställde till det för
seglarna, framförallt på östra sidan av Gotland vilket fick till
följd att över halva startfältet bröt seglingen. Arrangörerna berömde seglarna för sitt mod och sin beslutsamhet att under rådande omständigheter bryta eller fullfölja seglingen.

NM OCH SM I DRAKE 2019

Drakseglarna Åke Boqvist, Roger Hoffsten samt Per Larsson
hade lånat en Drake och med en smal budget och minimal träning knep de en nionde plats i det starka internationella Drakmästerskapet som avgjordes i Mönsterås.

NM OCH SM I EXPRESS 2019

Bengt Jannsen med sin Express ställde upp i Swedish/Nordic
Championship som seglades i Båstad. Bengt vann ett av racen
och slutade totalt 9:a i den alltid hårda Expressklassen.

INTERNATIONAL OPEN SWEDISH
SNIPE CHAMPIONSHIP

Snipe seglaren Ulf Johansson med gasten Jan Olsson seglade
hem en 7:e plats i årets International Open Swedish Snipe
Championship.
De var ”de hele”. Det har säkert varit flera Wikingar som har
varit ute och seglat på andra banor. Jag har sagt det i alla mina
krönikor, tala om vad ni har gjort under året, bra eller dåligt,
med eller utan egen båt skriv några enkla rader så lovar jag att
ni blir nämnda i detta förnämliga forum Wiking Nytt.
Ulf Andersson
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från Transpor tstyrelsen gästar oss för att berätta om vad som är farligt på ssjjön. Transpor tstyrelsen och Sjösäkerhetsrådet har analyserat
hundratals olyckor i svenska
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vatten och kommit fram till
en del lite oväntade slutsatser. Inte minst att er farenhet
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Entré 20:-,
2
ungdom gratis.
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Sjöräddningssällskapet presenterar stolt:
Eltekniker Mattias Högstrand, processingenjör
Susanna Dahl och säljare Gustav Juliusson.

Sjöräddningssällskapet har 2 000 frivilliga som övar i alla väder för att du ska känna dig trygg till
sjöss. Som medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag
– utan att det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Bli medlem på sjoraddning.se.
FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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SEGLINGSPROGRAM
2020
Onsdagscup
13 maj
27 maj
10 juni
17 juni
12 augusti
19 augusti
26 augusti
2 september
Pristagare, Bengt Jannsen, Åke Boqvist, Per Larsson, Roger Hoffsten och prisutdelare Ulf Andersson

POMPEPOKALEN
2019 ÅRS VINNARE AV
Pompepokalen är Wikingarnas finaste pris skänkt av
det gamla paret Erik och
Gurli Hultengren 1963.
I statuterna för priset står bl.a:
För att stimulera intresset för segling
ställer vi härmed ett ständigt vandrande
pris till WSSW:s förfogande.

Våra villkor inskränker sig till följande:
• Att priset går under namnet
Pompepokalen.
• Att pokalen förvaras i WSSW:s monter.
• Att vid sidan av pokalen anbringas
en segrarlista upptagande, årtal,
segrarens namn och ålder, hemort
och klubbtillhörighet.
• Att pokalen utgör ett ständigt
vandrande pris.

PRISET ÄR EN SILVERPOKAL som enligt
Hultengrens intentioner har sedan 1963
varit ständigt vandrande.

Pokalkommittén har av förklarliga skäl
ruckat lite på bestämmelserna i statuterna
men intentioner från givarna är i stort
samma.

VI HAR I ÅR BESTÄMT ATT PRISET skall
delas lika mellan Drakseglarna Åke
Boqvist, Roger Hoffsten och Per Larsson
samt Bengt Jannsen i Express.
Vår motivering för Drakseglarna är att
man lånat en Drake och med en smal budget och minimal träning knep en nionde
plats i det starka internationella Drakmästerskapet som avgjordes i Mönsterås.
Expresseglaren Bengt Jannsen tilldelas priset för en väl genomförd segling i
Express Swedish/Nordic Championship
som seglades i Båstad. Bengt vann ett av
racen och slutade 9:a.
Juryns motivering är att i den alltid
starka klassen Express med idel elitseglare genomföra ett mästerskap med en
framskjuten placering är en prestation
som är värd att premieras.

Wiking Race
22-23 maj

Lilla Wiking Race
23 maj

Västerviks Solo
6 juni

Visbyseglingen
7-9 augusti

VM/KM 2019
5 september.

Byxelkroken
19-20 september.

TEXT ULF ANDERSSON
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GOTLAND RUNT – VUXENSEGLARSKOLAN

Fårö (Gotland) Runt med
vuxenseglarskolan

TEXT MARTIN AVANDER

En dag annonserade Tjalle att han anmält en båt för vuxenseglarskolan till Gotland
runt. Jag (Martin) och de andra hade nog haft önskemål men det var nog mer än
vad vi vågat hoppas på.

NATURLIGTVIS ANTOG VI GENAST förslaget. Det gick ut på att vi skulle ta
Scampin, fixa till den så att den klarade
normerna och Tjalle skulle vinka av oss
här i Västervik. Vi tyckte nog att Tjalle
skulle segla med men tydligen hade han
redan seglat GR och förresten hade han
köpt en radiostyrd båt som skulle ge
honom ett bekymmersfritt liv.
Det slutade med att Tjalle seglade med
i alla fall. Det kändes bättre för klubben
att ha med en erfaren seglare. Det kändes
bättre för övriga besättningen också, speciellt när det senare visade sig att det blev
ganska blåsigt.
Vi hade ju flera månader på oss att fixa
båten så det var ju ingen brådska i början.
Inte helt otippad blev det mer bråttom i
slutet. Det som skulle göras var av två kategorier. En var kraven på säkerhet mm
enligt seglingsföreskrifterna, den andra
var båtens prestanda och komfort.
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Anders Skogsberg fyller på krafterna.

För att uppfylla säkerhet så krävdes
pengar. AIS, VHF och livflotte kostar en
del. Vi tillfrågade Sparbanksstiftelse som

visade sig tycka detta var en bra idé. Nu
blev helt plötsligt allting lättare, ekonomiskt i alla fall. AIS visade sig vara en
ganska komplicerad värld. Som tur är har
vi Johan och Anders som är begåvade
med massor av tålamod.
För kunna segla fortare och högre behövde vi ett nytt försegel. Vi företog oss
ett besök på Marinex i Oxelösund. Vi
gick igenom vad som egentligen var behovet och kom fram till att Genua 1 var
prioriterad. Den ekonomiska lösningen
här blev att båtens ägare Roger Axmon
helt utan någon större egen vinning betalade. Det gav inte bara bättre seglingsegenskaper utan vi kunde nu även se
hyfsat anständiga ut på Skeppsholmen.
DAGS FÖR AVFÄRD MOT STOCKHOLM.
Jag, Karl-Vilhelm och Daniel tog uppseglingen. Första etappen blev Oxelösund där vi hämtade det nya seglet och

❯ THE TALL SHIP RACE

Daniel Nordenskjö̈ld

tillbringade natten. Dag två blev Dalarö
vilket gav oss en lagom distans till Stockholm nästa dag. Vädret var bra och det
var gynnsamma vindar, halvvind nästan
hela tiden. Lite motorassistans mellan
varven för att komma fram i tid.
På fredagen gick vi genom Baggenstäket och ankom till Skeppsholmen. Vi möttes av KSSS som anvisade oss bryggplats.
Det kom att bli en mycket komplicerad
manöver. Platsen vi skulle till låg ner mellan två flytbryggor. Vi skulle ligga med akterna mot bryggan hade de fått för sig, det
blev dock ändring på det.

hela
var att vi passerade vår plats och var
tvungna att backa tillbaka. Det var 3 knop
ström tvärs bryggorna och smalt mellan
båtarna som låg med stävarna utåt.
Backen på en Scampi är inte speciellt användbar i ett läge som detta. KSSS gummibåt fick dra oss bakåt och med hjälp
från andra lyckades vi trycka oss in på vår
plats som från början var cirka en meter
bred. En stor tröst i detta spektakel var att
vi inte var ensamma. Fler båtar efter oss
hade samma problem.
På fredag kväll kom Tjalle och Nils
med bil från Västervik. Vi hade nu till
söndag förmiddag på oss att förbereda det
sista. Nils hade gjort hängkojer i aluminium som vi monterade. Vi klarade säkerhetskontrollen, provhissade det nya
seglet och bunkrade massor av mat.
Anders mönstrade på lördag eftermiddag
och nu var vi alla på plats. Solen sken och
DET SOM KRÅNGLADE TILL DET

det var helt underbart allting. Vi småpysslade i solen och hade lite besök av intresserade vänner.

SÖNDAG FÖRMIDDAG KLART FÖR START.

Vädret skulle bli ganska hyfsat enligt tävlingsledningen. De kraftiga vindarna
skulle inte vara där vi var. Solen sken.
Starten gick bra. Det fanns möjligheter
att misslyckas då det var olika zoner att
hålla reda på. Det var inte så väldigt
trångt, inga närkontakter eller dylikt. Segling ut till Almagrundet var mycket angenäm. Spinnaker i Oxdjupet gick väldigt
bra, vi seglade förbi en del. Vid Almagrundet serverades det middag. Efter
middagen kröp jag till kojs. Det gungade
en del men sömnen var god.
Vi tresnåret på natten var det slut på
friden, jag skulle upp. Förvånad såg jag
att landskapet skiljde sig betydligt från

Martin Avander

det jag såg innan jag somnande. Vågorna
var enorma och vattnet fräste av vågtopparna. Nu gick vi utan försegel och 2 rev
i storen. Det gick bra i alla fall, 8 knop i
nedförsbackarna. På kanal 16 var det
ganska livat. Någon hade brutit benet i en
besättning på två. Ett par stycken hade
brutit masterna och en båt hade fått en
lina i propellern.
Jag gick ner i båten för att göra något
men somnade på genuan som låg på durken. Jag vaknade efter 10 minuter av att
Daniel for ur kojen och ner på mig. Nu
var det färdigsovet.
I mitt sovande missade jag nattens
stora händelse. En våg hade spolat över
Vid Fårösund mötte vi flera
båtar som hade burtit och
några med mastbrott.
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❯

GOTLAND RUNT – VUXENSEGLARSKOLAN

och fyllt sittbrunnen upp till britsarna.
Manöverpanelen till motorn stod under
vatten, den fungerade sen i alla fall.
Självlänsen fungerade, bra uppfinning.
Vi mötte en del båtar som brutit och
det såg inte ut att bli bättre väder. Vi (vår
kapten Tjalle) bestämde att vi skulle bryta
när vi var vid Fårö. Vi gick in i Fårösund
och träffade där fler brutna båtar, bland
annat de två med mastbrott. Det kändes i
efterhand rätt moget av oss att inte fortsätta. Att riskera att förstöra rigg och
roder är det knappast värt. Vi tillbringade
en dag med att spela frågelek och vänta
på tjänlig väderlek, sedan styrde vi kosan
mot Västervik.
Vår båt har visat sig ha en förmåga att
dra till sig starka vindar, så också på GR.
Seglatsen var väldigt lärorik, det känns
som vi har provat gränserna till vad som
kan vara rimligt att segla i. Det var aldrig
någon oro ombord, inga meningsmotsättningar eller irritation. Inte ens ett segel
gick sönder, ingen slog sig. En väl genomtänkt hierarki löste alla beslut.

Vasahamnen, Stockholm.

Tjalle bestämde och under honom var
alla på samma nivå.

Nästa år ska vi runt hela ön!

Nils Axmon

Fyrfärg & dekorfärg
• Broschyrer
• Kuvert
• Visitkort
• Affischer

• Biljetter
• Vepor
• Etiketter
• Kundtidningar
• Presentkort • Logotyper
• Rollup

Tel: 0490-347 00
Perugatan 49 • 593 61 Västervik • www.tryckeriet.se
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INTE BARA SEGLING…
❯

MER ÄN BARA SEGLIGN
TEXT MONA ÅKERMAN

Wikingarna är ett folk som inte alltid seglar. Ibland sitter de på
bryggan och njuter. Andra tar den blankfernissade snipan på tur.
YTTERLIGARE NÅGON med kraft i armarna tar sig
för att ro från Hasselö till Fiskarehamnen. Så finns
det de som tittar på när andra seglar.
Men det finns också de som gör fynd bland bråte
och skräp i klubbhuset. Tändstickstavlan hittades på
vinden i klubbhuset i
samband med en vindsröjning. Den togs till
vara och hamnade i styrelserummet. Där har den
legat i många år men nu
hänger den på väggen i
klubblokalen.
Den är med stor säkerhet utförd av Gustav
Thörnblom i slutet av
1950-talet.
En likadan finns för
övrigt hos Föreningen
för Kanot-Idrott, FKI,
på Måsholmen i StockUffe Andersson, Olle Svernell,
holm. De fick den för- Lennart Jacobsson (skymd) och
modligen i samband Stefan Lundgren (med ryggen mot
kameran) kollar in Onsdagscupen.
med kanot-SM 1959.

Barnen Avenström och Gross
njuter av sommaren.

Uffe och Birgitta Andersson på väg till
ärende i staden i sin eksnipa Märta.
Hans och Lotta Spåre lägger till i Fiskarehamnen
vid Hasselörodden.
Tändstickstavla utförd av
Gustav Thörnblom.
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❯

SEGLINGSBERÄTTELSE - SÅ BLEV DET H-BÅT

1993 fick min son Stefan och jag frågan om vi ville vara
med och segla Byxelkroksregattan med Bengt Nilsson
i hans H-båt. Det är för övrigt den båten som Toni
Heinz nu seglar.

På lördagen blåste det en frisk sydvästlig
bris. På den tiden var det inte jaktstart
som gällde utan vi startade i grupper. Det
innebar mer störning från andra båtar. Vi
tyckte att vi hade bra fart i båten och eftersom varken Stefan eller jag visste hur
H-båten skulle trimmas var det Bengt
som hade de kunskaperna. Han var dessutom bra på det. Inget fick gå till slumpen. Framförallt riggtrimmet var viktigt,
fick vi veta. Övrigt fick vi instruktioner
om efter hand. Särskilt skotpunkterna för
focken och storseglet var viktiga. Det jag
minns mest av dagen är då vi seglade
spinnaker över Kalmarsund i en brant,
frisk slör. Vilket åk! Vilken rolig båt!
18

Resultatet för lördagen blev att vi låg etta
totalt, och Bengt kunde stolt gå fram och
ta emot "Royalkannan". En tung och ståtlig pjäs i silvrig "Wimbledonstil".
Vi var självklart mycket glada över dagens delvinst men på söndagen gick det
inte riktigt lika bra. Tyvärr minns jag inte
slutresultatet men roligt hade vi och det
var det viktigaste.

DEN HÄR HÄNDELSEN GJORDE ATT jag
började fundera på hur det skulle vara att
ha en H-båt. Mer jobb? Javisst, men roligare kappseglingsbåt än min Lady Helmsman, som jag vissserligen kappseglat med
en del, men som var lite trög. Främst på

Foto: Carina Andersson

Hur det kom sig att
det blev en H-båt,
och hur det gick med det...

Sarge

H-båten "Wildnebba"
SWE 544.

TEXT BO HOFFSTEN

grund av sin vikt i förhållande till segelplanet. Även mycket meck med urlastning
av allehanda semesterpackning och annan
tung utrustning inför kappseglingarna.

i livet
har dock gjort att jag inte har ägnat så
mycket tankar på H-båt förrän hösten
2015. Jag har väl någon slags mani att
googla runt på främst Blocket för att se
vad för båtar som är till salu. En i många
stycken meningslös syssla men där och
då fick jag se att det även fanns H-båtar
till salu. En del gamla och dåligt skötta,
men en och annan som såg riktigt fin ut.
Priserna var dessutom tilltalande. Detta
gjorde att jag började googla runt på nätet
och hittade ganska fort Svenska H-båtsförbundets hemsida, som var väldigt livaktig med information om bl.a. seglingar,
möten och massor av trimtips. På hemsidan finns också annonssidor om båtar och
segel till salu. Också i de andra nordiska
länderna.

EN MASSA ANDRA HÄNDELSER

❯
DÅ JAG TITTADE PÅ Blocketannonser
ringde jag på en annons och fick kontakt
med en man som hade en fin välskött båt
från -86 till salu. Det fanns också en registrerad trailer till den. Med en trailer
kunde man fara iväg och segla i andra vatten. Både nöjes- och kappsegla. Vilken
grej! En båt som man kan dra efter bilen!
Där har vi "ägget"! Den blev tyvärr såld
innan jag hann åka och titta på den. En Hbåt med trailer vore något att hänga, inte i
julgranen, eller varför inte? Världens bästa
julklapp till en seglingsnörd som jag. Nåja,
Det fick räcka med att hänga den efter
bilen. Det gick lite trögt med att finna en
båt med trailer så jag annonserade efter en
H-båt med trailer på Svenska H-båtsförbundets hemsida.
Det tog rätt lång tid innan jag fick
napp och en man ringde mig. Vi bestämde tid för båttitt. Efter att ha inspekterat båten hade jag en del att fundera
över. Visst fanns det skavanker här och
där men båten hade kappseglats ganska
flitigt tidigare under åren. Fördelarna var
att den just hade kappseglats och att trimmen satt på rätt ställen. Troligen också
optimerad för shorthandedsegling med
autopilot, logg och en massa andra fungerande eller trasiga instrument. Det blev
affär och inför vecka 8 2016 fick jag
båten levererad till Västervik. Det passade perfekt eftersom jag hade sportlov
vecka 8 och var alltså ledig då. Här gällde
det att ta tillvara alla stunder så hon var
klar att testas när isen gick. Vilken lycka!

SEGLINGSBERÄTTELSE - SÅ BLEV DET H-BÅT

anläggningsprogrammet, där jag arbetade, om de ville vara med på Byxelkroksseglingen ombord i min Lady
Helmsman. De svarade ja båda två. Deras
förkunskaper bestod i att ha seglat lite jolle
samt att David också varit ungdomsledare
i Gamleby Segelsällskap där han varit med
och drivit klubbens seglarskola och läger
om somrarna. Vid ett tillfälle hade han
också varit med och leveransseglat en båt
söder ifrån, via Kielkanalen och upp till
Sverige. Båda var redan då duktiga snickare, så jag tänkte att det kunde vara kul om
vi kunde kombinera tre snickare i samma
båt. De hade varit mycket läraktiga under
sin gymnasietid så varför skulle de inte
vara det nu också.
Innan vi började tävla med H-båten
hade jag granskat klassbestämmelserna
och de många trimtips som finns på
klassförbundets hemsida. Eftersom Hbåten är en strikt entypsklass finns det

Något jag fått praktisera under min ungdomstid då vi hade en Drake i familjen.
Inlodningen av masten var enklare
genom att använda storfallet och mäta på
respektive sida ner till bestämda punkter.
Övrigt såsom tex mastlutningen akterut
är bara att läsa sig till på tipssidorna. Seglen som följde med var från 1997 så det
var lite osäkert om de gick att kappsegla
med. De kom så småningom att fungera
bra till det.

FÖRSTA ÅRET, 2016, FICK VI se som ett
testår och prova oss fram. Vi testade
bland annat att ändra på fockskotpunkten
och gjorde några tappra försök att få fart
i båten. Något som inte kom av sig självt.
Resultaren var inte så bra men vi kände
att vi var uppe och högg ibland. Vi hade
inte seglat så mycket tillsammans heller,
förutom de Byxelkroksseglingar med min
Lady Helmsman, som jag nämnde. Vi

Efter starten av Lilla Wiking Race.
Foto: Lasse Billström.

VARFÖR HAR JAG INTE GJORT DETTA

för länge sedan? Eftersom jag seglade
jolle som barn och ungdom märkte jag
ganska snart att H-båten har en livlighet
som inte ligger så långt borta från jollekänslan. Hängbanden sitter där de skall
och trimlinornas placering på rufftaket
påminner också om jolleseglingen. Det
som skiljer mest är väl att båten är barlastad. 50 % av båtens 1450 kilo ligger i
kölen, vilket borgar för en relativt styv
båt. Inte nog med det. Den innehåller fyra
fullängdskojer, skåp och lådor samt en utdragbar pentrylåda, som är ganska lätt att
bära iland vid behov. För sin storlek har
H-båten också gott om stuvutrymmen
både under akterdäck och under kojerna.
En fin kombination av semesterbåt och
kappseglingsbåt.
Några år före detta, hade jag frågat två
av mina tidigare elever, David Liljegren
och Oscar Linde, som gått på Bygg och

ingen anledning att försöka trixa till sig
några fördelar genom att göra ändringar
på båt eller rigg. Som jag ser det är det
det som ingår i begreppet ärlig segling.
När det gällde trimmet var riggen det som
kändes svårast att ta sig an. Den mycket
duktiga seglaren, tillika segelmakaren
Henrik Edman använder till exempel inte
riggspänningsmätare, vilket jag tyckte lät
bra eftersom jag har en som jag inte förstår mig på. Triel-and-error-metoden blev
det som fick avgöra riggspänningen.

testade också att traila över H-båten till
Stenungsund för att delta i kappseglingen
Tjörn Runt. En nyttig erfarenhet även om
vi inte kom så bra. Bland H-båtarna kom
vi nånstans i mitten. Något vi tyckte var
den viktigaste parametern. Ett par, tre
elitseglare var med, och de flesta H-båtarna kom från trakten. Vi var emellertid
nöjda med vårt deltagande.

2017 GICK DET BÄTTRE med några segrar på hemmabanorna. Även det året del19

Från vänster Oscar Linde, Bosse Hoffsten och David Liljegren.

fick en protest på oss vid lördagens segling. Den ön som stod som rundningsmärke i seglingsbeskrivningen. Det hade
gjorts en banändring via SMS vilket vid
protestförhandlingarna ogillades och protesten drogs tillbaka eller avslogs.

tog vi i Tjörn Runt, och klättrade något i
resultatet bland H-båtarna. Som kronan
på verket för årets totala prestationer tilldelades vi den finaste utmärkelsen man
kan få i Westerviks Segelsällskap Wikingarna. Nämligen Pompepokalen, som
är en klassisk vacker silverpokal. En
annan rolig händelse 2017 var att Oscar
Linde, som seglar med i min båt, köpte
sig en egen H-båt. Kul!

2018 SEGLADE VI INTE RIKTIGT lika
bra totalt sett. Vi var heller inte med på
alla seglingar hemma. Däremot gick det
bra när vi i vindar runt 20 meter per sekund kom 1:a totalt i omräknad tid på lördagen i Byxelkroken, som det året
seglades på inomskärsbana upp genom
Gudingen till ett fast rundningsmärke.
Det var jaktstart och vi startade efter Yngvar Skoog i sin IF-båt. Strax efter Västerbådans fyr, som vi rundade, kom vi
ifatt och hade sedan inga båtar framför
oss förrän vi kom in på Lucernafjärden
där en racingbåt från Norrköping seglade
om oss. Jädrans också! De ropade uppmuntrande till oss, att vi gick så bra. To20

Här har vi fin gång in mot mål i Lilla Wiking Race.
Foto: Lasse Billström.

talt kom vi tvåa i "Byxel" 2018 vilket vi
var mycket nöjda med. Det skilde 17 sekunder till Stefan Jonsson med sin Rival
22:a efter cirka 60 sjömils seglande, så
det var ganska jämt. Där fanns emellertid
ett litet smolk i bägaren då vi och några
andra båtar påstods ha rundat fel ö och

2019 HAR I MÅNGA STYCKEN GÅTT
vår väg på hemmaplan, men på grund av
sjukdom avbokade vi allt inför SM-seglingarna i H-båt, som i år gick i Gränna.
Vi avstod också Byxelkroken som gick
samma helg. Nu var det tur att vi avbokat
SM-satsningen, för efteråt fick jag ett
mail från H-båtsförbundets ordförande,
Björn Olsson. Han berättade att det hade
varit svåra förhållanden med mycket
hårda vindar. Söndagens seglingar fick
ställas in. Vättern är inte att leka med när
det blåser runt 20 meter per sekund. Vågorna i sötvatten blir så toppiga och oregelbundna, vilket gör att det blir enormt
svårseglat.
HÄR HEMMA ÄR VI NÖJDA med säsongen.
Vi vann Lilla Wiking Race, som startades
i stiltje och avslutades i en frisk sydlig
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bris. Med andra ord varierande förutsättningar. Mina medseglare var Filip Sjöholm och Oscar Linde som gjorde ett bra
jobb. Mer resultat från den seglingen
skall ligga på WSSW:s hemsida. Klubbmästerskapet och Västerviksmästerskapet, som i år genomfördes i WSS regi
seglades i växlande vindar där det gällde
att trimma fint. Även där var fru Fortuna
på vår sida och vi lyckades segra i båda.
Medseglarna då, var Jacob och David Liljegren. Onsdagscupen var in i det sista en
öppen fråga, där det till slut stod mellan
Gunnar Söderberg med besättning i sin
606:a och oss i H-båten. Vi hamnade på
samma platssiffra, men eftersom vi hade
en förstaplacering mer tog vi hem cupen,
så det var tight. Medseglare under Onsdagscupen har varierat lite med Oscar
Linde, och bröderna Liljegren. Summe-

SEGLINGSBERÄTTELSE - SÅ BLEV DET H-BÅT

ringen av våra första fyra år i båten blir
att 2019 är det bästa. Vi tycker det är ro-

FAKTA H-BÅT
Längd:
Bredd:
Djup:
Kojplatser:
Masthöjd ca:
Vikt:
Varav köl:
Storsegel:
Fock:
Spinnaker:
SRS-tal:

8,28 m
2,18 m
1,30 m
4 st
10 m
1450 kg
725 kg
14,8 m2
10,2 m2
36 m2
0.881

ligt att kappsegla. Samtidigt kan jag säga
att båtvanan sätter sig bättre då vi utmanar oss genom kappsegling.

är att
det i WSSW:s vision sägs något om att vi
skall satsa på H-båtar. Kanske kan den
fungera bra som en lämplig båt för dem
som har gått seglarskolan, vilket egentligen visade sig samma dag som höstmötet
hölls då det kom en blå H-båt på lastbil.
Det var en av seglingsinstruktörerna som
tipsat en av våra kursdeltagare, om att
köpa en H-båt. Grattis till köpet Leo!
Det finns varje år ett antal H-båtar till
salu. Håll utkik på Blocket och på H-båtsförbundets "Forum". Om du har några
frågor om båten ställer jag gärna upp och
svarar, och om du vill provsegla en, är du
välkommen på en tur med min.

EN ANNAN SAK SOM ÄR ROLIG

Bosse Hoffsten

VÄSTERVIKS BÅTVARV AB
0490-21796
REPARATIONER FÖRSÄKRINGSSKADOR
SOMMAR- & VINTERPLATSER
Vi erbjuder:
Båtplatser vid Solbergsudde med eluttag och färskvatten.
Vinterförvaring av båtar utomhus.
Isättning och upptagning av din båt.
Reparation och underhåll.
Båtplatser i sjön • Båtplatser på land

www.vasterviksbatvarv.se
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BYXELKROKEN 2019

Besättningen på Anderssons båt, från vänster: Susanne Kinell, Imre Fejes, Eric Gemryd, Emil Tomov och Ingel Tärk.

EN TUSENMILARESA
BÖRJAR MED ETT STEG

Efter ett par säsonger i seglarskolan var det i början av april dags för kursen i havskappsegling. Här hade vi förmånen att ha tillgång till en Albin Scampi, Anderssons båt.
Många timmar och kvällar tillbringade vi under våren med både båtskötsel och segling.

Först skulle båten vårrustas med bottenmålning, tvätt och vaxning. Vi fick klura
en del för att få till alla vant på masten,
men efter sjösättning och mastning började det bli dags för segling.
Till skillnad från seglingen med C55
fanns fler roller ombord och mer fokus på
lagarbete. Även om kursen hölls på torsdagskvällar var vi också med på flera
onsdagscupsseglingar. Vid uppstarten i
augusti skulle vi dessutom drillas i såväl
spinnakersegling som revning. Allt som
behövdes inför avslutning på kursen i
havskappsegling, Byxelkroken.

Friskt vågat, hälften vunnet
Helgen för Byxelkroken närmade sig
raskt och vi hade en hel del förberedelser
att göra på båten. Kommunikationen i vår
messengergrupp duggade tätt. På morgonen samlades vi tidigt för att fixa det
22

sista. Starten gick 08:24:35 vid Skansholmen. Och vi som inte ens varit utanför
Blockholmshålet!

Dagen bjöd på västlig vind och lätta
moln. Vi kände att det nog skulle bli en
ganska lagom prövning. Vid Eknö blev
vinden mer byig och sjön slingrig, men
vi fann oss väl till mods med detta. Strax
efter Tunnholmen gick banan över till
slör. Vi satte vi spinnakern och njöt i det
vackra vädret.
Väl framme i Byxelkrok gjorde vi gemensam sak med flertalet andra och avnjöt en seglarmiddag tillsammans med de
andra skolbesättningarna. Under natten
kom båten att gunga allt mer och detta
tillsammans med ljud från slående fall
gjorde att sömnen för de två som sov i
båten väl inte var den bästa.

En olycka kommer sällan ensam
På morgonen dag 2 blåste det betydligt
tuffare. Det var svårt att komma ut ur
hamnen och vinden slet i vårt revade
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segel. Då hände det som inte skulle hända. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet tillsammans med en snabb ofrivillig gipp,
gjorde att en av oss fick bommen i bakhuvudet och slog i ansiktet i kanten till ruffen. Med decimerad besättning bestämde
vi att ändå fortsätta. Med tanke på den ökande och byiga vinden byttes genuan till stormfock i den krängande sjön.
Efter Kalmarsund tornade ovädret upp sig med allt kraftigare vindar. Här sattes såväl båt som besättning på prov. Rorsman hade fullt sjå att parera vindkast och vågor samt att hålla
undan för skären. Vinden slet tag med sådan kraft att travarna
till storseglet gick sönder och den lilla revan i focken blev allt
större. Situationen började bli ohållbar och då andra båtar halade sina segel följde vi deras exempel att bryta tävlingen och
gå för motor. Däcksbesättningen fick slita hårt för att kunna få
ner seglen utan att de blåste över bord. Puh! Nu kunde vi
slappna av lite.
Men prövningarnas tid var inte förbi! Nu började istället
motorn krångla och stundvis stanna till. Vi var ganska säkra på
att vi hade diesel nog, men valde ändå att fylla på från medhavd
dunk. Detta var minsann ingen lätt manöver så som det gungade och for och visade sig inte ha någon egentlig effekt. I allt
detta hade vi dessutom en skadad besättningsmedlem nere i
ruffen bland kringfarande packning att titta till emellanåt. Efter
ett tag tog vi kontakt med sjöräddningen, men då motorn kom
igång beslutade vi att avvakta.
Som om ovanstående inte var nog började nu rodret successivt bli allt mer trögt att styra åt ena hållet. Knappt 2M söder
Bussgrunds fyr stannade motorn igen. För att inte driva över till
Gotland slängde vi ankaret i hopp om att få fäste över ett lite
grundare område. Men även nu gick vi bet, botten var antagligen för plan och hård och vinden för stark och sjön för hög.
Nu hade vi nått vår begränsning och behövde hjälp. Då ankaret draggade och rodret inte fungerade som det skulle, kontaktade vi åter sjöräddningen som då skulle bege sig från
Loftahammar.

BYXELKROKEN 2019

Slutet gott, allting gott
Motorn gick ingång ännu en gång. Eftersom det var svårt att
styra båten åt ena hållet och vi var osäkra på motorn tog vi oss
in till Händelöps hamn för att invänta assistans. Alla var påtagligt lättade över att få komma iland.
Sjöräddningen kom slutligen och kunde bogsera båten till
bryggan i Västervik.
Av förklarliga skäl var ingen av oss med på prisutdelningen,
men vänta bara till nästa år!
Hälsningar från Team Seglarskolan 2.

TEXT SUSANNE KINELL
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❯ TESTAMENTE
Till vänster Bert "Bullen" Ulfbane,
i mitten Jonny "Jompa" johansson
till rors "Gödde".

Siri Malms testamente

TEXT OLLE SVERNELL
BILDR BERTIL ANDERSSON

I oktober fick WSSW ett rekommenderat brev. Rek brukar antingen
innehålla något bra eller något dåligt.
Det pirrar lite i magen när man hämtar ut
brevet. Den här gången var det något bra.
Det visade sig att en kvinna vid namn
Siri Malm, som avled i augusti 2019 vid
en ålder av 90 år, testamenterat en större
summa pengar till WSSW. En tredjedel
av hennes kvarlåtenskap ska delas lika
mellan WSSW och Västerviks Museum.
Av testamentet framgår att vår andel av
pengarna ” i första hand ska användas till
ungdomskurser och segling med handikappade”. Min första reaktion är förstås
att detta är en mycket glädjande och en
oväntad förstärkning av klubbens ekonomi. Och sedan inställer sig den intressanta frågan: Vem var hon och varför?
Den första frågan var ganska lätt att reda
ut. Av testamentet framgår att Siri Malm
var gift med Arne Malm som avled 2017.
Paret hade inga barn. Siri var född Sällberg, ett välkänt namn i Wikingarnas historia. Jag ringde upp Håkan Sällberg som
med hjälp av sin mor kunde berätta att Siri
var dotter till Signe och Folke Sällberg, den
senare bror till Einar ”Kvapen” Sällberg.
Siri var alltså kusin till Håkans pappa Arne
och dennes bror Roland.
Den andra frågan, varför, var inte lika
lätt att få svar på. Jag kontaktade en av
våra äldsta medlemmar, Bengt Andersson,
som satt i styrelsen i närmare tre decennier.
Han mindes paret Malm och att de till-
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bringade en hel del tid på Notholmen
under 40- och 50-talen. Han gav mej rådet
att ringa Bertil och Monica Andersson.
Monica är kanske den som varit medlem i
WSSW längst av alla. Hon kom också ihåg
paret Malm väl och efter att ha funderat en
stund ringde hon upp och presenterade följande förklaring till testamentet.
Siris föräldrar, Signe och Folke, ägde
Wikingbåten ”Kajsa” (se bilder). ”Kajsa”
övertogs senare av Erik Hoffsten. Båten
finns avbildad på en vacker tavla som

seglaren. Siri var enda barnet. Enligt
Monica och Bertil Andersson stod hon
sin far mycket nära. Deras hypotes är att
Siri genom att testamentera pengar till
Wikingarna ville hedra minnet av sin far.
Enligt en annan källa fick Siri följa med
på seglingarna med "Kajsa" redan när hon
var så liten att hon låg i en sockerlåda.
Slutsatsen blir alltså att tack vare att
Folke Sällberg var en god far, får Wikingarna nu ärva en stor summa pengar. Givetvis mycket glädjande. Men frågan är om

Kajsa & Dynamit

hänger i klubbhuset. I vår eminenta jubileumsskrift finns ett fotografi där Erik
Hoffsten rustar båten. Siri och maken
Arne gastade ofta åt Folke på olika
kappseglingar. Arne var egentligen mest
intresserad av fotboll, det var Siri som var

inte själva historien i sig är lika glädjande.
Man inser att vår verksamhet lämnar avtryck hos människor och resulterar i en
storslagen gåva nästan 100 år senare.
Man blir litet rörd.

NYHET- MENY

Hemsidan är
nu anpassad

så att du lättare ska kunna
hantera den i din mobiltelefon

1

2

Med den nya menyn går du lätt in till 1 huvudmenyn, där kan du välja
tex 2 “Kappsegling”, sedan kan du välja 3 “Kappseglingar 2019”, där
kan du sedan välja tex 4 “Resultat seglingar 2019”, är du sedan
intresserad av SM A22, så väljer du den och får
då fram 5 resultaten för SM A22.

3

Välkommen till
Maxibryggan!
Nytt eller begagnat?

5
4

Visste Du att vi säljer:
Bavaria segel- och
motorbåtar
Grand Soleil segelbåtar
Diva segelbåtar

Med över 40 års erfarenhet, är vi specialister på
båtmarknaden i Sverige.
Ring oss idag, så hjälper vi Dig att sälja Din båt
eller att köpa din drömbåt.

Campus segelbåtar
Greenline motorbåtar

Välkommen ! Stefan Haraldsson
Tel: 0490-326 20
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ÅF OFFSHORE RACE

ÅRETS ÅF OFFSHORE RACE

Gotland runt, som numera heter ÅF (Ångpanneföreningen) blev
en av de tuffaste vädermässigt på många år.
TEXT PETER SALOMONSSON

JAG HADE INGA PLANER PÅ att segla
racet (jag tror att det var mitt 19:e) när
min trogne gast Dan Ericsson frågade
mig om jag ville segla med ”Foxy Lady”
IMX 38:an från Norrköping.
Jag bestämde mig ganska omgående
då jag visste att det är en bra båt och
mycket kompetent besättning med erfarenheter från många GR, SM, EM, VM
och Fastnet Race.
Det bästa var dock att slippa alla förberedelser som ett deltagande med egen
båt innebär.
Så skönt att bara packa sina sjökläder,
åka till Stockholm och kliva ombord.
Starten går numera inne i Stockholm, vid
Skeppsholmen. Efter en dags ”meck” och
ett träningspass på vattnet känner vi oss
redo. Natten innan start tillbringar vi på
vandrarhemsfartyget ”Chapman”.
Söndag morgon, efter en bra frukost,
är det genomgång i sittbrunnen med be-
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sättningen. Arbetsfördelningen gås igenom och en sista kontroll av väderprognosen. Vi får gridfiler från vår väderguru
Joakim Langner (som seglar på Arcona
465 ”Flyt” med flera Wikingar ombord)
som läggs in i vårt navigationsprogram. Vi
diskuterar det stora vägvalet som gäller när
vi passerat Almagrundets fyr på väg mot
Gotska Sandön. Det mesta talar för att den
västsydvästliga vinden skall vrida mot väst
och öka under kvällen – natten. Strategin
blir då följaktligen att gå för babords hals
efter rundningen av Alma för att sedan gå
över på styrbord när skiftet kommer.
att taktiskt
leda rorsman Rickard på kryssen ut till
Alma, ca. 40 distansminuter. Det är
trångt, många vindskift och att antal
Ålands- och Finlandsfärjor. Till det kommer en massa kryssande båtar då de
mindre båtarna startar innan oss. Det är
MIN UPPGIFT OMBORD BLIR

stor fördel om rorsman bara koncentrerar
sig på att hålla fart och höjd i båten.
Mycket varierande vind, både i styrka
och riktning gör att det blir en ganska seg
och chansartad resa.
När vi äntligen passerat Korsö, utanför Sandhamn kl 19.30, kommer vi ut på
rena vatten. Vi har ren kryss ut mot Alma
i ca 6 m/s. Vi ligger på en babordsbog söderut och det börjar bli dags att slå ut mot
Almagrundets fyr för att inte försegla oss
om västvridet kommer tidigare. Vi vet
också att vinden skall öka så vi bestämmer oss att byta försegel från genua till
en fock. Fördelen med det är att vi kan
hissa focken ”inside”, på lovartsidan av
focken, stagvända och sedan ta ner
genuan på lovartsidan, vilket blir mycket
enklare och framför allt går det snabbare.
Skiftet går bra men efter en stund avtar
vinden. ”Shit!” Det blir lite stampigt i
vågorna men vi fortsätter med focken.
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ÅF OFFSHORE RACE

När sedan den starkare vinden kommer
får vi tillbaka det vi tappat när de som
ännu inte bytt till fock tvingas göra det i
en starkare vind, vilket tar längre tid.
Efter passeringen av Alma slår vi direkt enligt planen. Dock kan vi konstatera
att de flesta förmodligen har samma navigationsprogram som vi. Nästan alla slår
över till babord direkt.
PROGNOSEN STÄMMER KLOCKRENT.

Vridet kommer och vinden ökar. Efter
slaget har vi nu riktning mot östra sidan
av Gotska Sandön. Vinden vrider ytterligare mot väst och vi byter focken mot en
reacher. Den ser ut som en genua men
med skothornet högre upp längs akterliket. Detta för att man inte skall ”tappa”
toppen när man seglar med lite utsläppt
skot. Vinden fortsätter att öka och vi tar in
ett rev på storen. Bra balans och fart i
båten. Vågorna blir ständigt större och
större och är uppemot 4-5 m. Vinden ökar
ytterligare och vi tvingas byta tillbaka
förseglet mot focken. Även om det är
ganska blött i sittbrunnen är jag glad att
jag inte är fördäckare.
Natten kommer smygande och vinden
är envis. Vi seglar hela natten med revad
stor och fock. Vinden varierar mellan
12och 20 m/s och vågorna växer obekvämt
mycket. Det händer inte så mycket under
natten, vi stampar på och går riktigt bra. Vi
loggar stadigt mellan 8 och 9 knop.
Disciplinen är god ombord. Den nio
man starka besättningen är uppdelad på
tre lag. Ett lag seglar båten, ett lag
är ”standby” på kanten och ett lag vilar i
lovart nere i båten. Så håller det på hela
natten.

DET BLIR ETT TUFFT RACE, ett av de tuf-

faste på många år. Även om de högsta
vindstyrkorna avtar på efternatten så fortsätter det att blåsa ordentligt i stort sett
hela racet runt. Efter rundning av Hoburgen, måndag kväll ca 18.20, får vi en härlig brant slör då vi försöker med en liten
slörspinnaker. Det går bra att litet tag men
vi tvingas ta ner den då vinden vrider ytterligare mot väst och det blir för brant.
Det får bli reachern igen. Vindprognosen
pekar mot nordlig vind norr om Gotland.
När vi närmade oss Almagrundet slår
vädret till igen och vinden vrider till nord
och vi får kryssa i ca 10-12 m/s sista biten
till Sandhamn.
I vår klass, SRS A, blir det minutstrid
ända in på mållinjen. Vid Almagrundet
leder Mumm 36 Shogun med ett par

minuter före oss. Skottska Aurora ligger i
sin tur drygt en minut efter oss. Till slut
blir det vi som lyckas bärga segern,
1 minut och 22 sekunder före Aurora och
4 och 35 före Shogun. Vi passerar mållinjen kl. 14.23 på tisdagseftermiddagen
efter att ha seglat den 350 sjömil långa
banan på 50 timmar och 39 minuter.
SAMMANFATTNING:

❯ Det var drygt 100 båtar som bröt årets

tävling av 225 startande.
❯ Det finns rapporter om sjösjuka, trasiga
segel, havererade riggar, lossade beslag,
och lösa inredningar. Flera båtar har seglat stora delar av racet på bara försegel.
❯ Flera Wikingar deltog i racet. Förutom
nämnda ”Flyt” startade även Djerf med
sin Eloge 38 och vuxenseglarskolan med
en Scampi. Tyvärr fick alla tre bryta av

olika orsaker. ”Flyt” hade oflyt och fick
gå in till Herrvik efter att ha fått problem
med riggen.
❯ Vi på Foxy Lady är naturligtvis mycket
nöjda med vår insats. Envis anpassning
av segel efter rådande förhållande tror jag
är en stor bidragande orsak till att vi seglade fort och att grejorna höll. Storseglet
fick dessvärre lämnas in på service då akterliket fått rejält med stryk efter att ha
fladdrat hela resan. Snörplinan var inte
dragen fram längs masten och att försöka
nå den vid akterliket var inget alternativ.
Hela besättningen lyckade också klara sig
från sjösjuka, något som drabbade många
andra besättningar.
Efter racet var det prisutdelning och
regattabal på Sandhamns seglarhotell. En
väldigt trött men nöjd besättning firade
ett väl genomfört race.
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HÄNT PÅ NOTHOLMEN

GÅVA

Wikingarna har i gåva av Eva
Campe i maj 2019 fått 3 oljemålningar och en fartygsmodell samtliga utförda av Hans
(Hasse) Pettersson, Västervik.
Torr och fin hamnplan tack vare ett
antal medlemmars kraft och insats.

DET HÄNDER SAKER
PÅ NOTHOLMEN

Det händer hela tiden saker på holmen. Saker slits,
går sönder, behöver förbättras…
Idéer kläcks, brister påtalas, medlemmar sätter igång och arbetar.
Den här våren, sommaren och hösten har bland annat följande gjorts:

• Latrinan har flyttats till sin nuvarande plats vid mastkranen
och tilläggningen har förenklats genom att där finns
gott om tampar på plats.
• Hamnplanen mellan klubbhuset och kranen
har dränerats så nu ska det inte bli flera insjöar där.
• En förstärkare har satts upp så att man ska
kunna använda vårt WIFI ända ut på bryggorna.
• Grunden på klubbhuset och
dörrarna har målats om.
• Den grå RIB-båten har
renoverats och är som ny.
• Klubben har fått tre oljemålningar
och en fartygsmodell som pryder
vår klubblokal.
• Skyltar har satts upp om att
hundar ska hållas kopplade för
att öka säkerheten för människor
och djur på holmen.
• Mastkranen har setts över och renoverats.
• Sällskapets två-kronor har pysslats om och fått nya detaljer både här och där.
• Bryggor har oljats in för att förlänga livslängden.
• Säkert mycket, mycket mera…
TEXT MONA ÅKERMAN
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De tre målningarna och fartygsmodellen utgör
ett finns tillskott och pryder nu vår klubblokal.
I WSSW:s klubbhus finns sedan1950-talet
en stor oljemålning också den utförd av Hasse
Pettersson. Det är den som sitter på väggen rakt

Fartygsmodell utförd av Hasse Pettersson och skänkt av
Eva Campe.

fram i klubblokalen.
Hasse Pettersson var son till Kalle Petersson
(1872-1953). Kalle Petterson var också marinmålare och också från Västervik. Kalle Petters-

Marinmålning utförd av Hasse Pettersson
och skänkt av Eva Campe.

son har utfört den målning som hänger i
klubblokalen över dubbeldörrarna till kapprummet. Kalle Petterson är också känd under
namnet Sjömanspelle. Han skrev boken Med
sjömanspelle jorden runt som kom ut 1938. Där
beskriver han sina öden och äventyr under seglingar jorden runt.
TEXT MONA ÅKERMAN

Dans på Ekholmen, som var
Wikingarnas bas fram till 1946.

Wikingavalsen
Text: Martin och Gustav Törnblom.
Mel: Det är dans på Brännö brygga.

När lördagsjobbet som väl tagit slut,
ja då riggar vi båtarna våra.
Å med förliga vindar uti varje klut
snart på fjärdarna vi seglar ut.
Se böljorna glittra i strålande sol,
det är sommar och härligt det är det.
Och när solen går ner bortom viken nånstans
ja då tar vi på klubben en dans.
Refr:
De är Wikingar som dansar
en gammal och kär sjömansvals.
Bra det sig gör
när säkert dom för
och flickan hon lägger sin arm om hans hals.
Ty en Wiking har sin flicka
lika kär som den båt hans styr.
Och hon vill följa med,
ty när solen går ned,
blir det äventyr.
Vågorna slår
färden den går
fram över stilla sjö
runt kring våran sommarö.
Härligt det är
trohet han svär,
sin lilla hjärtevän
uppå Notholmen.

Vinden den friskar och vattnet det yr
omkring bogen, det glittrar som pärlor.
En Wiking vid rodret så säkert han styr,
några stormilar inte han skyr.
Han känner båten och vet vad den tål
och då kan det ej vara nå´n fara.
Men när vinden har mojnat kring fjärdar och vik
ja då hörs det ju dragspels musik.
Refr:
Det är Wikingarna som dansar…
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PUBAFTON

Festkommittén Fred, klubbmästare Ingegerd, Björn och Birgitta.

Pubaftonen den 19 oktober, blev en
mycket uppskattad kväll, där ca. 35
personer tog chansen efter att ha
lyft båten och fixat den för vintern,
att göra en trevlig kväll tillsammans
med andra seglare.

För andra året i rad fixade festkommittén en Pubafton där
Wikingarna som vanligt stod för underhållningen.
Inför denna afton hade bandet repat intensivt med nya
låtar. Deras upplägg den här gången var att spela några
låtar och sedan ta en paus. På så sätt skapades möjlighet
till en hel del socialt prat.
Även denna gång såldes vin och öl, festkommittén
(WSSW)) bjöd på chips och kaffe med kaka. Maten fick
var och en ta med själva.
Den uppskattning som vi i festkommittén fått gör att vi
kommer att anordna fler pubaftnar framöver.

Wikingarna i högform.

Mycket snack blev det vid borden ochalla tycktes ha sin intressanta
historia/händelse att berätta.
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Om adressaten har begärt efersändning p.g.a definitv flyttning
så skall försändelsen åter sändas med uppgift om den nya
adressen till WSSW, Nothomsvägen 8, 593 39 Västervik

B

FÖRENINGSBREV

A K T E R S P E G E L N

FOTO: BJÖRN OLSSON

WSSW avgifter 2020
Inträdesavgift

Medlemsavgifter
Senior
Aktiv junior (20 år)
Pensionär (65 år)
Hedersmedlem
Dubbelansluten WSS
Familjeavgifter
Senior
Pensionär (65 år)
Hedersmedlem

0 kr

500 kr
200 kr
300 kr
0 kr
150 kr
100 kr
50 kr
50 kr

Aktivitetsplikt
10 tim/båt
Medlem med brygg eller
varvsplats som ej fullgjort
fastställd aktivitet
eller arbetsinsats
250 kr/h
Bryggplatsavgifter
Båt bredd:
upp till 2 m
2,01-2,49 m
2,50-2,99 m
3,00-3,49 m
3,50-3,99 m
Tillträde av Y-bomsplats.
Tillträde av bojplats

1 500 kr
1 600 kr
1 800 kr
2 000 kr
2 300 kr
3 000 kr
1 000 kr

Varvsplatser vinteravgift
Båtens längd x bredd:
25/m2
<10 kvm
250 kr
10-14,99 kvm
375 kr
15-19,99 kvm
500 kr
20-29,99 kvm
750 kr
30-39,99 kvm
1 000 kr
40-49,99 kvm
1 250 kr
>50 kvm
1 500 kr
Stöttor
Mini
Medel
Långa

Övriga avgifter
Skåp i källaren
Mast i mastskjul
Mast i mastskjul som
ensamt tar upp en hylla
Depositionsavgift nycklar
Ofullständigt personnummet

125 kr/st
150 kr/st
175 kr/st
100 kr
200 kr

400 kr
100 kr
300 kr

När lugnet lägger sig!

Ännu en sommar har gått och båtarna
står på land. Vi kan konstatera att det
blev en blåsig sommar för några av oss,
själv tycker jag om när det är lätta vindar, runt 2-3 m/s. Så det är “nästan” att
man funderar på om man inte ska ha en
lite snipa...
Till vår utlysta fototävling kom det
inte in några bidrag, så jag har valt ut
en bild av Björn Olsson, den får vara ett
litet minne av vad som komma skall.
Men först ska vi fira jul och skotta snö.
Ha en trevlig läsning och ett gott nytt
slut och gott nytt år!
Therése Jonsson
Redaktör m.m.

