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Solna
Bagartorpsringen

 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Stalandshuset

 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18

Sickla
Sickla Köpkvarter

 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-17 
 Söndagar 11-17

Haninge
YAMAHA CENTER Stockholm

 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-15

Västervik
G:a Pappersbruket

 Vardagar 10-18

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15

Webbshop

Tel: 010-722 20 00 www.erlandsonsbrygga.se

- Se vårt sortiment, aktuella  
 kampanjer eller bläddra  
 i vår katalog på  
 www.erlandsonsbrygga.se
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Liksom alla andra följer styrelsen ut-
vecklingen i syfte att skydda våra med-
lemmar och vår verksamhet. Även vi
måste följa Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och på vår hemsida pu-
blicerar vi instruktioner och regler för
verksamheten på Notholmen. LÄS OCH
RESPEKTERA DESSA!
Beträffande vår tävlings- och ungdoms-

verksamhet finns rekommendationer på
Svenska seglarförbundets hemsida som bör
läsas av alla våra instruktörer och ledare.
Tävlingsverksamhet som samlar mer än 50
deltagare ska undvikas. Det innebär t ex.
inga genomgångar inomhus och omkläd-
ning ska ske hemma m m. Läs mer på
SSF:s och RF:s hemsidor.
En direkt följd av detta blir att Ons-

dagscupen, som startar i mitten på maj,
kommer att kallas för vad den är nämli-
gen en träningskappsegling. Tyvärr blir vi
dock tvungna att ställa in den uppskattade
korvgrillningen tills vidare. Detsamma
gäller för Skraparfesten.
Vi vill också betona att det är upp till

varje medlem att visa respekt i umgänget
med andra medlemmar och ta sitt per-

sonliga ansvar för att minska smittsprid-
ningen.
Även på andra områden har styrelsen

haft att anledning att fundera över sam-
hällsutvecklingen och dess inverkan på
vår verksamhet. Kommunens planpro-
gram som ligger till grund förr framtida
detaljplan av bl a Notholmen, ligger
sedan en vecka ute för samråd. Styrelsen
har med viss spänning inväntat den och
dess konsekvenser för vår anläggning.
Planen ser dock glädjande nog bra ut för
vår del. Man skriver att ”Segelsällskapets
verksamhet ska bibehållas och utvecklas”
och det ser ut som att vi kommer att på-
verkas endast marginellt. Gå gärna in
själv och läs på kommunens hemsida.
Bottenfärgsproblematiken verkar dock

vara den fråga som engagerar, och be-
kymrar, våra medlemmar mest för närva-
rande. Styrelsen har stor förståelse för
denna oro. Den här frågan gör inte båtli-
vet lättare. Likafullt måste vi alla förhålla
oss till problemet och rätta oss efter sam-
hällets krav som i denna fråga regleras
främst i Miljöbalken. Styrelsens uppfatt-
ning och funderingar i den här frågan re-

dovisades i det brev till medlemmarna
som lades ut på hemsidan i mitten på
mars. Jag upprepar inte den informatio-
nen här. Gå in på hemsidan, läs och skaffa
Dej en uppfattning och kom gärna med
synpunkter och förslag. Varje medlem
bör engagera sig i denna fråga så att vi
kommer fram till bästa möjliga lösning.
Avslutningsvis hoppas jag att vi alla får

en härlig seglingssommar även i år! 

OLLE SVERNELL

� sid 4  INFO EKONOMISEKTIONEN
� sid 5  STYRELSEN, SEKTIONER, 

FUNKTIONÄRER
� sid 6 HÄNT PÅ NOTHOLMEN
� sid 8 NY SJÖSÄTTNINGSRAMP
� sid 12 AMANDAS ÄVENTYR
� sid 16 MODELLBÅTSBYGGE
� sid 18 VINTERSEGLING
� sid 20 VINÖS HISTORIA
� sid 24 MEDLEMSMATRIKEL
� sid 32 AKTERSPEGELN

Wikingnytt
Westerviks Segelsällskap 
Wikingarnas medlemstidning, 
utkommer två gånger om året.

ÅrgÅNg: 30 nummer 1-2020
aNsvarig utgivare:
Westerviks Segelsällskap Wikingarna

adress:
Notholmsv. 8, 593 38 Västervik
baNkgiro: 810-0901

redaktioNeN
Mona Åkerman, Björn Olsson, Therése Jonsson
Thorbjörn Andersson, Lasse Johansson
redaktör/LaYout/origiNaL
Therése Jonsson, tessa.jonsson@telia.com
aNNoNsförsäLjNiNg
Lasse Johansson
omsLagsbiLd
Lennart Jacobsson, Per Strid och Bo Hoffsten. 
Foto: Mona Åkerman
medarbetare i detta Nummer
Johan Knutson, Bo Hofsten, Sören Christensen, Björn Olsson, 
Nicklas Eriksson, Michael Alamaa samt styrelsen.
trYckeri
Lenanders Grafiska AB

Nästa Nummer
December 2020
Manusstopp 6 oktober 2020

Ordförande har ordet...
WSSW står inte isolerat från samhället i övrigt. Under våren
har vi fått flera påminnelser om att det ständigt sker saker i
samhället som vi måste förhålla oss till och anpassa oss efter
på bästa sätt. Det mest aktuella problemet är förstås den 
pågående Coronaepidemin. 
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Lars har varit Wikingarnas kassör under
de sista sex åren. Lars avgår som kassör
till årsmötet och ny kassör skall utses,
dock kvarstår Lars i ekonomisektionen. 
Toni Värdig, med sin långa erfarenhet

i klubben har hjälpt till där det behövs
inom sektionen, han avgår och lämnar
sektionen för nya utmaningar. 
På styrelsens vägnar vill jag härmed

tacka båda för ett mycket bra arbete inom
sektionen. 
Jag, Johan Knutson har ställt mig till

förfogande för kassörsuppdraget för de
kommande 2 år. Jag har erfarenheter
bland annat från tillverkningsindustrin i
olika ledande befattningar, men har aldrig
skött ekonomin i en ideellförening förut.
Jag tycker att detta arbete skall både bli
spännande och utmanande samt det är all-
tid roligt att lära sig något nytt. Kenneth
är medlemsansvarig, och har hand om
alla medlemsregister samt all fakturering
till medlemmar/kunder. Till nästa år
måste ekonomisektion förstärkas, då även
Kenneth har signalerat att hans mandat-
period går ut 2021.

probLem med bokföriNgsprogram
Wikingarna har under flera år haft pro-
blem med sitt bokföringsprogram. Därför
sattes ett projekt igång för ett par år
sedan, för att leta efter ett nytt system.
Valet föll på ett bokföringsprogram som
levereras av företaget Fortnox. 
Detta är ett system som Riksidrotts-

förbundets olika medlemsföreningar an-
vänder och det lät ju lovande.
Sedan i höstas har vi på inom sektio-

nen, lärt oss hur det nya systemet funge-
rar, vilket inte alltid har varit lätt. Många
gånger har det varit:  Prova- testa- göra
om, - testa igen, tills vi blivit nöjda.
Vi har därefter fört in all nödvändig

data i olika register såsom, medlemmar,
kunder och leverantörer och till sist har
vi nu knappat in alla olika fakturor.

Vi har kört både det gamla och det nya
bokföringsprogammet parallellt under de
sista månaderna för att säkerställa att allt
fungerar som det skall.
Från 1 januari 2020 kör vi nu bara i

Fortnox. De nya medlemsfakturorna som
ni fick i början av april, kom från Fortnox.

vi är Nu i hamN, om maN säger sÅ! 

Internrevisorerna har:

– Godkänt bokslutet i både det gamla och
det nya bokföringsprogramet. Båda över-
ensstämmer med varandra, på öret!

– Rekommenderat styrelsen att använda
Fortnox som det nya bokföringsprogramet.
För att säkerhetsställa att det nya bok-

föringsprogramet skall fungera som styrel-
sen tänkt sig, håller ekonomisektinen på
med att ta fram instruktioner och blan-
ketter. Utbildningar kommer att hållas 
för alla berörda medlemmar, när instruk-
tionerna sjösätts. 

Dessa instruktioner kommer 
bland annat beskriva: 

– Inköp av material till klubben med kon-
tanta medel, så kallat ”köp över disk” al-
ternativt mot faktura. 
Instruktionen kommer beskriva var vi

får köpa, vem som har befogenheter att
köpa, och hur kvittot/följesedel tillslut
når oss på ekonomisektionen för snabb
och säker utbetalning till aktuell med-
lem/företag.

– Reseersättning

– Medlemsfakturors framtagande

– Uthyrning av klubbens material, såsom
skåp, stöttor och båtplatser mm och åter-
rapportering till berörd sektionsansvarig

–Arbetsplikt och återrapportering till be-
rörd sektionsansvarig

Till sist vill jag säga, att

det inte är bokföringsprogrammet som
gör att vår bokföring blir bättre, säkrare
och att vi kan snabba upp processerna,
utan det är vad vi ALLA bidrar med.  
Det betyder att klara och tydliga do-

kument, ex kvitton som lämnas in till
ekonomisektionen måste vara rätt från
början, så att det vi knappar in rätt siffror
i bokföringsprogrammet, utan att vi be-
höver korrigera uppgifterna efteråt.
Jag hoppas om ni har några frågor att

ni återkommer till mig eller någon annan
inom ekonomisektionen. 

Mvh Johan Knutson

� iNformatioN frÅN ekoNomisektioNeN

Lars Gigård, Kenneth Avenstöm, Tony Wärdig och 
Johan Knutson ingår i ekonomisektionen. 

Information från Ekonomisektionen i
Westerviks Segelsällskap Wikingarna

Johan Knutson ställer upp som kassör 
efter Lars Gigård.

Lars Gigård har varit kassör i sex år.



Westerviks Segelsällskap 
Wikingarna hälsar följande 
nya medlemmar välkomna.

marie planebo
bo djerf
eva-Lena djerf
jonas claesson 
mirja claesson
greger kinell
susanne kinell
victor kinell
jacob Liljegren

VÅRA NYA 
MEDLEMMAR
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ordföraNde
Olle Svernell
070-587 97 43
osvernell@hotmail.com
sekreterare
Mona Åkerman
073-805 61 47
sekreterare@wikingarna.com
kassör
Lars Gigård
tel. 070-611 18 00
kassor@wikingarna.com
varvssektioNeN
Lennart Jacobsson
076-818 50 84
jacoblennart@gmail.com
fastighetssektioNeN
Thomas Thorngren 
tel. 072-234 80 67
tthorngren60@gmail.com

STYRELSEN

SEKTIONER & ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
uNgdomssektioNeN
Ordf. Michael Albinsson 073-818 97 96
Bengt Jannsen 070-686 89 45
Nils Axmon 076-792  5509
Torbjörn Karlsson 070-282  3070
iNformatioNssektioNeN
Ordf. Mona Åkerman 073-805 61 47 
Thorbjörn Andersson 073-181 78 69
Therese Jonsson 070-217 75 51
Björn Olsson 070-815 55 86
Lars Johansson 070-566 98 79
segLiNgssektioNeN
Ordf. Johan Alkstedt 070-264 60 04
Olle Svernell 070-587 97 43
Ulrik Brandin 070-259 18 84
Mats Wredberg 073-050 67 40
varvssektioNeN
Ordf. Lennart Jacobsson 076-818 50 84
Göran Nilsson 070-330 44 74
Stefan Rampeltin 070-361 19 75
Håkan Sällberg 070-255 01 37
fastighetssektioNeN
Ordf. Thomas Thorngren 072-234 80 67
Anders Fredriksson 070-866 13 75
Arne Bernström 070-605 80 41
Björn Liffner 073-947 65 05

segLiNgssektioNeN
Johan Alkstedt
070-264 60 04
Jalkstedt@gmail.com
uNgdomssektioNeN
Tjalle Albinsson
073-818 97 96
ungdom@wikingarna.com
1:e suppLeaNt/medLemsaNs.
Kenneth Ström
070-341 94 80
medlem@wikingarna.com
2:e suppLeaNt/utbiLdNiNgsaNs.
Peter Salomonsson
070-433 87 92
segelsportvvik@gmail.com

ekoNomisektioNeN
Ordf. Lars Gigård 070-611 18 00
Tony Wärdig 073-923 09 49
Kenneth Ström 070-341 94 80
Johan Knutsson 070-618 46 52
revisorer
Yngvar Skoog 070-597 65 29
Jan Sjunnesson 070-633 98 40
Suppl. Robert Pettersson 070-638 51 19
Supp.l Ingemar Olovsson 070-318 38 85
vaLberedNiNg
Anders Fredriksson 070-866 13 75
Jan Löttiger 073-092 14 82
Göran Heinevi 070-531 76 88
pokaLkommittéN
Ulf Andersson 070-331 82 66
utbiLdNiNgsaNsvarig
Peter Salomonsson 070-433 87 92
WebbaNsvarig
Björn Olsson 070-815 55 86
medLemsaNsvarig
Kenneth Ström 070-341 94 80
kLubbmästare
Ingegerd Hilding 070-650 35 62

Evalena & Bosse Djerf

Vi kommer närmast från WSS,
där vi haft båtplats och medlem-
skap sedan mitten på 80-talet. 
Vår första båt var en Maxi 77:a,
sedan hade vi en S30, som så
många andra. Runt år 2000 var
det ett femtontal S30:or i Väster-
vik. Nu seglar vi i en Eloge 38,
sedan ca. 10 år tillbaka. 
Vi har seglat på ost, väst- och 
sydkusten. Det har även blivit 
en del kappsegling under åren. 
Vi bor numera strax utanför 
Loftahammar.
Hälsar Bosse och Evalena



6

� vad häNder pÅ NothoLmeN

Ingen vintervila här inte. Här är ett axplock av allt flitiga medlemmar åstadkommit.
Det händer saker på Notholmen

FOTO  SMONA ÅKERMAN, JAN KÄLLMARK
OCH GLENN SÖDERHOLM

Och så händer det ibland
saker som medlemmarna
inte rår på såsom högvatt-
net den 26 februari 2020.

Under vintern har det gjutits 
en platta under sopcontainern.

Det har fixats och donats
för att säkerställa att det
inte läcker ut oljeproduk-
ter från petroleumförrådet.
Det kommer nu att förses
med uppsamlingstråg och
nylackerade gallerdurkar.

En ny sjösättningsramp har gjutits för att 
möjliggöra sjösättning av C55:orna från vagn.

Och innan mars var slut kom den nya jollebryggan på plats.

I källaren pågår översyn av klubbens 2:4R.

Ny belysning har
kommit på plats.



SEGELSERVICE I VÄSTERVIK
• Försäljning Hamel Sails
• Segelservice och repara�oner 
• Kapellservice      
• Riggservice      
• Splitsning och byte av fall 
• Splitsning dynemahäckstag ”kaskad”

Grantorpsvägen 17
593 38 VÄSTERVIK
070 433 87 92
segelsportvvik@gmail.com
www.segelsport.nu

Välkommen! Peter Salomonsson

HAMEL SAILS ‐ Svensk�llverkade segel.
LIROS & En av världens största �llverkare av yachlinor. 
WICHARD ‐ Schacklar, block och säkerhetslinor och hakar.
PROFURL ‐ Rullsystem för fock, gennaker och spinnaker. 
SPINLOCK ‐ Däcksutrustning, säkerhetslinor och flytvästar.



� NY sjö̈sättNiNgsramp
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Byggandet av en ny 
sjösättningsramp

EFTERSOM VINTERN MED kylan stod för
dörren var det ganska bråttom med att till-
verka den betongkassett som skulle ligga ne-
danför strandlinjen, där gjutning var svår att
genomföra. Beslut togs och jag kunde be-
ställa material. Jag byggde kassetten på land
för att få bättre kvalitet. Formningen och ar-
meringen tog cirka en vecka. För att erhålla
ett långsiktigt resultat beställde jag samma
betongkvalitet som i kassunerna till Aquavil-
lorna. När betongen kom, kom också Janne
Olsson. Han hade gummistövlarna med sig.
Vilken lycka. Då slapp jag gjuta ensam. 
Efter gjutningen täckte vi med bygg plast

och presenning. Det är viktigt eftersom en för
snabb vattenavdunstning ökar risken för
sprickbildning. Efter 14 dagar lyfte jag undan
plastinteckningen och kunde glädjande nog

Vid förfrågan av styrelsen, om jag kunde bygga en ny betongramp för sjösättning av mindre båtar
gjorde jag en snabb kalkyl om möjligheterna. Jag blev också initialt ombedd av ordförande 
Olle Svernell att skriva en artikel om rampbygget. 

TEXT BO HOFSTEN  
FOTO  BO HOFSTEN & MONA ÅKERMAN

Betongbalken riven för att ge
plats för nya sjösättningsrampen.

Kassettformen klar och  armeringen påbörjad.

Gjutningen går mycket bra. Snart dags att justera ytan med rätskivan.
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konstatera att inte en enda spricka uppstått. Efter inspek-
tionen åter täckte jag och härdningen kunde fortsätta. 
Senare under tidig vår, täckte jag av och började pla-

nera för det fortsatta arbetet. För att kassetten skulle ligga
bra var vi tvungna att få bort några stora stenar, samt pla-
nera ut med grovt grus för att få en bra bädd åt kassetten
att ligga på. Fredag 27/3 var det dags att försöka få bort
de stora stenarna som tidigare inte velat ge med sig för
Krister Lindkvists traktorgrävare. Krister har vid flera
tillfällen vänligt ställt upp och grävt. Tack Krister! 

EN STÖRRE GRÄVARE KANSKE kunde ta dem. Efter
några tappra försök fick vi inse att de var för stora. Risk
fanns också att underminera befintligt kranfundament. Vi
beslutade att låta topparna på stenarna bestämma höjden,
eller kanske snarare djupet, vid nederändan av sjösätt-
ningsrampen. Ordförande i Varvssektionen, Lennart Ja-
cobsson hade ringt kranföraren, för att se om det fanns
möjlighet att lyfta kassetten samma dag. 
Turligt nog hade Magnus mobilkranen i Västervik, 

för service, så han kom och lyfte åt oss. Skulle mina lyft-
punkter hålla? Det var inte självklart. Vi kopplade, Mag-
nus lyfte och de höll! 
Per Strid och Lennart Jacobsson var med och styrde in

kassetten så den hamnade i perfekt läge. Kassetten skulle
senare förlängas med en gjutetapp på land. 

NÄR MINA BÅTAR BÖRJADE VARA KLARA kunde jag
återta arbetet med att börja forma för förlängningen. Den
blev något längre än planerat, på grund av att det bestäm-
des att sluttningen skulle bli något flackare och att rampen
skulle anslutas vid samma höjd som plattorna vid brygg-
foten. Detta för att underlätta vid torr- och sjösättningar. 
Efter diverse grushanteringar kunde så formbygget ta vid Grusbädden klar och kassetten närmar sig.

� � �

Så här konstruerade
jag lyftpunkterna.

Sista tagen med skopan innan
mobilkranen kommer.

Lyftögla skruvad på gängade stången.



och tillsammans med Lennart Jacobsson
bestämdes att jag skulle låta stödmurarna
på ömse sidor integreras i samma gjut-
ning som själva rampplattan. Grundpla-
nen var att gjuta dessa vid ett senare
tillfälle. Beslutet innebar att arbetet tog
mer tid i anspråk, men om betongen har
rätt konsistens, skulle det bli mycket
bättre att gjuta allt i ett stycke. För att
göra det krävdes att jag byggde så kallade
hängformar till stödmurarna. 
I anslutning till formningen, armerade

jag plattan och stödmurarna med nätar-
mering mot sprickbildning samt med
kamstål för att stadga upp stödmurarna. 

JAG KAN I SKRIVANDE STUND inte re-
dogöra för resultatet av gjutningen, mer
än att det var Lennart Jacobsson och jag
som gjöt sista etappen. Betongen kom-
mer i morgon måndag 20/4 efter lunch. 
För att få med hela bygget i artikeln har

jag fått senarelagd deadline av Therese
Jonsson. Tack Therese. 
En anledning att jag inte byggt sjösätt-

ningsrampen färdig tidigare är att min fru
Carina är svårt sjuk och så gärna ville att
vi skulle få komma ut på sjön innan det är
försent. 

Bo Hoffsten
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Bortskruvning av lyftöglor och 
nedknackning av gängade stången.

� NY sjö̈sättNiNgsramp 

Lennart Jacobsson fyller upp med betong

Den 20 april gjöts den sista delen.
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Välkommen till 
Maxibryggan Båtförmedling! 

Välkommen! Stefan Haraldsson 
Tel: 0490-326 20

Nytt eller begagnat? 

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. 

VÄSTERVIKS BÅTVARV AB
0490-21796

REPARATIONER   FÖRSÄKRINGSSKADOR
SOMMAR- & VINTERPLATSER

www.vasterviksbatvarv.se

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 
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� amaNdas äveNtYr

Våren 1991 så var det full fart att på arbe-
tet med att förnya och förbereda vår Alle-
gro 33:a. Hon kompletterades med en rad
extrautrustning, se lista. Därutöver förbe-
redde vi oss för seglingen. Fax som visade
väder över hela Atlanten mm skrevs ut på
pappersremsor som i bland blev en meter
långa. Vi talade med en radioamatör i Ka-
nada som gav oss mera information om
väder. I början av seglingen så gav vi båt-
namn och radio Id SB 3 KXR 2318 regist-
rerat vid Televerket även VHF. Vi kunde
ringa telefonsamtal över hela värden.
Diesel för 6 dagars motorgång fanns

ombord. Vattentanken rymde vatten för
matlagning i 14 dagar. Disk och tvätt gjor-
des i sjövatten. Vi hade även reservdunkar
med vatten och diesel ombord.
Pentryt var utrustat med spis och söt-

och saltvatten till disken. Båten hade också
försetts med Isotherms sjövattenkylda kyl-
aggregat med kyl och frys.

segeLäveNtYret börjar
Midsommar 1991 startade vår segling till
Karibien och Sydamerika från Åldersbäck
i Västervik.

Jag och kamraten Kurt från Erikssons
varv i Oxelösund var ombord. (Oxelösunds
båtvarv ägs av samma familj som Väster-
viks Båtvarv). Vi tog kurs på Öland och
Borgholms hamn. Det var en härlig segling
med halvvind. Vi förde storsegel, fock och
genua faren var upp i cirka 7,5 knopp.
Båten seglade som en dröm. Den kändes
tung och stabil med bra roderkänsla. Vi an-
löpte hamnen utan några missöden.
Den 3 juni på eftermiddagen startade

vi med kurs på Bornholm och Rönne
hamn. Nyheten nu var att vi använde vårt
vindroder Sailomat, som är ett servoroder
som styr rorkulten via linor från vindrod-
ret. Vilken ny känsla att båten var på rätt
kurs av den inställda! När vinden ändrade
riktning så ändrades kursen på båten. Det
vara bara att vrida lite på vindrodret så
blev kursen ok.
Vi hade samma segelsättning som

dagen förut. Vi provade de två nya GPS-
navigatorerna. De gav bara longitud och la-
titud så vi plottade bara på sjökorten hela
resan. Vi turades om och bytte navigator
var 24:e timma. Vinden var cirka 8 meter
från babord sida och vi seglade med 8
knops trygg fart.
Vi turades om att vakta med femtim-

marsvakter vilket fungerade helbra. Jag la-
gade mat mm på mitt pass. Det var bra med

Förberedelser inför seglingen till
Karibien med mera...

Amandas äventyr
TEXT SÖREN CHRISTENSEN  BEARBETAD AV MONA ÅKERMAN

VÅR LISTA ÖVER
EXTRAUTRUSTNING

3 Ny akterbåge av rostfritt stål
monterades på akterpulpiten. 

3 Radar och antenner till 
två Gps:ar och till Väder 
monterades också. 

3 Även en reservantenn till
VHF:en anskaffades. Radions 
huvudantenn satt i masttoppen.

3 Två nya akterstag köptes in
från Seldén med isolatorer på
över och undersidan av stagen.
Styrbords stag var antenn till 
radiopejlen och radion. 
Babords aktersta stag blev 
antenn till SSB radion (även 
kallad amatörsändare).

3 Nytt bogspröt i fören av 
60 mm rostfritt tillverkades 
med två ankarrullar för kätting.

3 Ankarspel med 50 meter 
kalibrerad kätting köptes från
Gunnebo. Gunnebo var väldigt
trevliga och utförde kalibre-
ringen utan kostnad.

3  Ett 30 kilos plogankare 
monterades ihop med kättingen.
På 10 meters djup så lade vi ut
30 meter kätting. Båten vägde 
7 000 kilo och med bränsle, 
vatten, mat och fyra personer 
så var vikten ca 9 000 kilo. 
Båten låg trygg i alla väder.
Någon draggning hände aldrig. 
I akterna hade vi ett akterankare
på 15 kg och 30 meter ankarlina.

3 Två nya rullfockar med segel
monterades i fören. 

3 Reservdelar till motor, 
spridarrör, generatorrem, även
en ny generator och startmotor
köptes in liksom reservvatten-
pump m.m.

3 Därutöver införskaffades 
diverse reservdelar till mast 
och rigg samt sybehör till segel-
reparationer.
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kyl och frys ombord. 
Närmare Bornholm var fartygstrafiken

tät. Vi talade med passerande fartyg och
frågade om dom såg oss bra på sin radar.
De svarade att vi var en stor Blipp på deras
radar. Det gjorde oss glada att den nya stora
radarreflektorn på masten var ok. Vår radar
i Amanda var på hela tiden och vi la ut en
ring på fyra sjömil som varnade för in-
kommande fartyg och båtar. Små fritidsbå-
tar var svåra att se. Först så nära som 0,5
mil såg vi dem på radarskärmen.
Mot alla reglementen monterade jag en

blå blixtlampa i masttoppen. Vi fick beröm
av fartyg som såg oss på långt avstånd. Vi
mötte den danska kustbevakningen och jag
ropade upp dom och frågade vad dom
tycket om vår blå blinkande lampa. Svaret
var att det var bra att vi var synliga för far-
tygstrafiken. På den tiden var det ju inte blå
ljus på polisbåtar mm.
Vi seglade in i hamnen i Bornholm utan

ett enda missöde. Nu blev det fart på be-
sättningen som sprang iväg för att äta en
dansk biffstek.
En ny dag kom med gott morgonkaffe.

Därefter gick vi genom hela båten, segel,
mast, motor mm. Allt var ok! Det fanns
inga som helst krämpor som vi kunde se.
Vi låg kvar två dagar före nästa ben som
var till Tyskland

frÅN borNhoLm tiLL tYskLaNd
Avsegling skedde den 14 juli med kurs
mot Kiel kanalen. Första målet var Ged-
ser udde i Danmark.
Seglatsen skedde med en härlig fart på

cirka 7 knop. Nu delade vi på vakten så vi
hade två timmars vakt och två timmars
vila från klockan sex på morgonen till
klockan 18. Nattetid körde vi fyra tim-
mars vakt och fyra timmars rast.
Det var en hel del fartygstrafik men

den var inte svår att undvika. Ett fartyg
var 20:e minut var trevligt och gav oss ett
nytt äventyr.
Vi rundade Gedser udde och lade ny

kurs på Fehmarn och Puttgarden. I sun-
det var det väldigt mycket färjetrafik mel-
lan Rödby och Puttgarden. Det gällde att
vara på sin vakt! Natten var mörk och det
var betydligt lättare att se vart fartygen
var på väg med ledning av röda och gröna
lanternor. Vi talade med några svenska
mindre fartyg på väg mot kanalen.
Sedan var det dags för en ny kurs mot

Kielbukten och Kielkanalen. Morgonso-

len började lysa upp himlen. Vi bestämde
att för segla in till gästhamnen i Gewer-
behafen. Där blev vi fint mottagna av
hamnvakten som visade oss till en fin
bryggplats. Vi köpte färdiglagad mat
inför tre dagars slussfart. Och återigen
var det full fart på gubbarna ombord så
vi skulle hinna till krogen och få mat.
Oj, det fanns så många ställen att välja
på! Men vi åt en god köttgryta med gott
röd vin till. Tröttheten smög sig på. Seg-
largubbarna kom i bingen och sov som
stockar. Vi låg kvar en dag och natt till.
Klockan nio på morgonen körde vi

motor till kanalslussarna. Där surrade vi
båten och talade med kanalkontoret om
kanalens regler mm. Också här fick vi ett
vänligt mottagande.  Vi fick deras VHF
kanal och information om att om cirka 60
minuter ropar vi på er när ni kan segla in i
slussen. Väntan blev cirka 90 minuter och
så var vi på tur att köra in i slussen. Det
var många motor- och segelbåtar i slussen.
Vi la till utanpå en större båt. Porten stäng-
des och vi väntade cirka 30 minuter och så
öppnades porten in till kanalen. Vi körde
ut och slog följe med andra segel- och mo-
torbåtar. Det var gemytlig stämning nu.
Kaffet var på spisen och färska smörgåsar
uppdukade i sittbrunnen. Kurt sattt vid

rodret och jag serverade kaffe. Vår fart låg
på cirka 7 knop.
Kanalen är 95 kilometer lång. Farten

blev låg långa stunder på grund av mö-
tande fartyg mm. Men det fanns fickor i
kanalen som var till för möte och att
vänta i. Vi mötte stora fartyg och det såg
ut att inte finnas plats att mötas, men det
var inga problem.
Vi var framme i Brunsbuttel sent på

kvällen. Det var ljusa kvällar nu. Vi slus-
sade ut i Elbebukten. Där hittade vi en
liten hamn med brygga att förtöja vid
över natten. Några fiskare sa att det var
ok. Tidigt nästas dag seglade vi i väg med
fulla segel. Nu med sikte på Dover i Eng-
land. Vi seglade utanför Frisiska öarna.
Seglingen var fin med undanvind och spi-
rade segel. Nästa angöring var Dover där
nya äventyr väntade.

� amaNdas äveNtYr

Gedser udde i Danmark.

Våra två nya GPS mottagare var bra att ha.
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� amaNdas äveNtYr

frÅN hoLLaNd tiLL 
kaNarieöarNa via dover
Frisiska Öarna låg snart bakom båten och
vi siktade på att angöra Den Helder i Hol-
land. Vädret bjöd på svag vind och dis. Ra-
darn var på och vi var på vakt båda två,
hela tiden. Trafiken var tät med stora fartyg
och fiskebåtar med nät ute på släp.
Angöringen till hamnen var svår då vi

saknade riktiga sjökort över hamnen. Vi
slog följe med en mindre fiskebåt. Oj, vil-
ken stor hamn det var med ett hundratal
fartyg vid kajerna. Fiskebåten körde in i en
mindre fiskehamn och vi körde sakta. Och
plötsligt så var det en gubbe som vinkade
in oss till en brygga. Vi fick hjälp med för-
töjningen. Eftersom vi fick veta att vi
kunde ligga här i 2 dagar utan att betala
något hade vi även råd med ett besök på
hamnkrogen och god mat. Vi låste båten
och promenerade till krogen. Där inne var
det fullt med fiskare i sina arbetskläder.
God mat kom fram och en kall öl därtill.
Dagen efter arbetade vi i båten med att

fylla på bränsle, vatten, mat med mera. 
Vi beslöt oss för att segla iväg tidig nästa

dag klockan sex på morgonen. Avfärden
mot Dover skedde utan vind så vi körde
motor hela dagen. Fram mot kvällen kom
vinden. Vi hissade stor och fock då den
kom med en hård kryssbog mot Dover.
När vi kom in i Engelska kanalen fick

vi tidvatten från aktern. Den gav bra fart
nu och det blev många långa timmar på
vakt. Det var väldigt hård trafik i kanalen
så vi seglade in mot den engelska kusten.
Då vände tidvattenströmmen rakt i nosen
på båten. Tidvis åkte vi bakåt! Det var
bara att bida tiden.
Vi närmade oss Dover och nu var det

lågvatten. Vi lade oss utanför en stund och
rätt var så kom en hamnbåt ut och visade
oss en boj på insidan av piren. Det var cirka
10 meters tidvatten. Efter en väntan på fem
timmar fick vi meddelande på VHF:n från
hamnen, att nu kunde vi köra in i fritids-
hamnen. Vi fick en bra plats vid en brygga.
Dessutom fanns det ett klubbhus en bit från
hamnen, så vi kunde tvätta av oss saltvatt-
net. Dover var en trevlig stad men mat och
sova var det viktigaste nu. Vi sov som en
stock i 15 timmar.

trevLig segLiNg mot a coruña
En dag senare avseglade vi mot A Corona
i Spanien. Vi passade på att segla när det
var hög vatten. På så vis fick vi medström
ut. Sex timmar senare fick vi ta hjälp av
motorn då tidvatten vände. Det var en trev-
lig och ovanlig segling. Snart var vi ute ur
Kanalen och ute på Biscayabukten med
kurs mot A Corona. Alla vi talat med förut
hade skrämt upp oss med att det var storm
på bukten. Men de fick helt fel och vi fick
fint väder och vind akter ifrån. Stor, fock
och genua var uppe. Vi satte en preventer-
gaj på storsegelbommen och spirbom på
focken. Nu var det fin fart i Amanda! 

Det blev några lata dagar med vakt
och matlagning och till slut siktade vi
kusten en morgon. 
Vi plottade in var vi var på korten och

gladdes oss åt de nya GPS-navigatorerna.
Efter fem timmar var vi inne i hamnen i 
A Coruña och fick en bryggplats. Nu blev
det ytterligare två lata dagar med en tur
runt i byn.

kaNarieöarNa Nästa...
Därefter var det dags för avsegling till
Kanarieöarna. Den beräknade seglingsti-
den dit var cirka nio dagar. Även nu hade
vi tur med vinden. Vi fick halvvind och
akterlig vind. Dagarna var rätt så lika och
vi såg inte till så mycket trafikunder seg-
lingen. Kylen och frysen i båten såg till
att vi kunde laga mat av färska köttvaror
m . m. Kallt vatten och läsk var också gott
att njuta av. Kylen hade ju en sjövatten-
kyld kompressor med holding tank med
salt vatten i. Saltvattnet förvandlades till
en issörja när vi körde den morgon och

kväll samtidigt som vi körde motorn för
att ladda batterierna cirka en timma varje
morgon och kväll. 
Vi siktade Kanarieöarna och angjorde

på hamnen Puerto Rico den 2 november
1991. Vi fick en bra plats och hamnen tog
hand om båten eftersom vi skulle åka
hem till Västervik. Hamnen garanterade
att det skulle finnas tillsyn både dag och
natt. Vi bokade tillsyn till den 15 januari
1992 då min familj och jag skulle segla
vidare till Karibien. 

Fortsättning följer i kommande 
nummer av Wikingnytt. 

Efter en väntan på fem timmar fick vi klart att köra in i fritidshamnen vid Dover.

I Den Helder i Holland passade vi på att bunkra.

Puerto Rico hamn Gran Canaria
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� att bYgga eN modeLLbÅt

modeLL bÅteN

VAD SOM HÄNDER UNDER alla dessa år
och varför den inte blev klar, vet jag inte. 
Den bara stod där på hyllan och varje år

tänker jag att båten ska i sjön med motor
och servostyrning. I vilket fall, någon gång
ska den i sjön och köras.
Jag slipar båten och lackar ett antal

gånger med Epifanes. 
Materialet till sätet är en gammal gym-

matta. Av plast gör jag en vindruta.
Robin, Birgittas son, kommer med en

hel del tips på motor, radio, servo, lam-
por, pollare och mycket annat. Normalt
bygger Robin drönare m.m med modern
teknik så han kan en hel del. 
En idé om hur den ska färdigställas

skissas upp och båten färdigställs under

ett halvår.  Motor skickas efter, radio och
mottagare samt diverse elektroniska till-
behör beställs. Kosmetisk utrustning som
pollare, halkip, ventiler, luftintag med
mera beställs också.

Första provkörningen gick jättebra och
när jag kör båten nu när jag är van och vet
vad den tål,  så får jag säga att den går fint
i sjön och är snabb.  

BYGGARE BJÖRN OLSSON

Av mig en 
fritt tolkad 
modell 
av en Riva

Jag började att bygga båten 1976...

... och ett år senare var den så här klar

Nu uppstår ett vakuum som varar till hösten 2018 !



Gudskelov!
En golvläggare när man som bäst behöver.

Till havs kan allting hända – och snabbt går det. En 
dröm kan förvandlas till mardröm, en strålande dag 
kan fortsätta med en åskstorm och en perfektionist till 
golvläggare kan visa sig vara en f lexibel sjöräddare.  
Man vet aldrig. 
 Just därför är det så viktigt att Sjöräddningssällskapet 
och våra frivilliga sjöräddare finns. Vi är delaktiga i 
80 % av all sjöräddning i Sverige, och du kan alltid lita 
på att vi är redo att rycka ut om det händer något. 
  Till vardags har sjöräddarna helt andra yrken, men 
när larmet går släpper de allt de håller på med och ger 
sig ut för att rädda liv. Inom femton minuter ska de 
vara på väg ut med räddningsbåten. 
 För att klara det behövs snabba båtar, bra utrustning 

och en organisation med stationer längs hela kusten. 
 Sjöräddningssällskapet är en ideell förening och så 
har det varit ända sedan starten 1907. Vår verksamhet 
bygger helt på människors vilja att hjälpa varandra. 
 Så tack alla medlemmar och givare! Det är er för-
tjänst att vi har 2 200 välutbildade frivilliga sjöräddare 
(med alla möjliga yrken), över 70 räddningsstationer 
och 260 räddningsenheter som alltid är redo att rycka 
ut. Ert stöd räddar liv till sjöss. Och som medlem får  
du själv kostnadsfri hjälp, även om det bara handlar  
om motorstopp en strålande sommardag. Det är vårt 
tack för att du stödjer oss. 
 Välkommen som medlem på sjoraddning.se. 
Eller swisha en gåva till 900 5000.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

F R I V I L L I G A  S J Ö R Ä D D A R E  S E D A N  19 0 7.
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Vintersegling

Vi var 11 gubbar som drog igång hösten
2004 och jakterna vi byggde kallade vi
Malinjakt och är utrustade med vindsur-
fingrigg!
Malinjakten är en variant på Isabella-

jakten som är en egen klass. Därefter togs
steget till att bygga en DN-jakt som är en
ren konstruktion klass!

dN-jakteN
Världens i särklass största isjaktsklass
DN-isjakten fick sitt namn efter det att
tidningen Detroit News i Michigan, år
1936 utlyste en konstruktionstävling. 
Kriterierna på den önskade isjakten var att
den skulle vara enkel att bygga, smidig att
transportera och viktigaste av allt, snabb.
Idag finns det ca. 5000 DN-isjakter

spridda på 20 länder i den kyliga delen av

världen. Trots ursprungsritningens ålder
känns den väldigt "up to date". 
Kvar av de ursprungliga reglerna är

grundmåtten samt att skrovet måste vara
byggt i trä. Annars är det med material- 
utvecklingen precis som i flertalet seg-
lingsklasser, det vill säga att man hittar
kolfiber och epoxi överallt där klass-
reglerna tillåter det.

dN-kappsegLiNg det 
sjäLvkLara aLterNativet
Ingen båt seglar så fort som en DN-jakt,
inte ens de snabbaste foilande-båtarna.
Tjusningen när man ljudlöst flyger fram
över isen är svår att beskriva. Helt klart
är att man inte bör provsegla om man
redan idag har tillräckligt med hobbyer,
det är helt enkelt för kul och fort går det...

Jag vill dela med mig av min resa när det gäller vintersegling/isjakt! 
Det hela började att ta fart när slöjdläraren Martin Carlsson på Kunskapsgården  
i Gamleby drog ihop till studiecirkel, för att bygga sin egen isjakt.

TEXT MICHAEL ALAMAA

� viNtersegLiNg/isjakt

FAKTA DN-JAKT
Längd: 3,7m 
Bredd på skrovet/lådan: 0,5m 
Bredd planka: 2,4m
Mast höjd: 4,9m
Segel yta: 6,5m2

Totalvikt ca: 45 kg
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� viNtersegLiNg/isjakt

fartregistret sträcker sig från 0 till 75 kn.
Man kan jämföra lyckan med när man

byggde sin lådbil och klarade av den vär-
sta nedförsbacken helskinnad och låd-
bilen höll!
I ”snickarboa” är DN-jakt nummer tre

under färdigställande, förhoppningen är att

komma ner till minimivikten på lådan som
är 21kg, nuvarande lådan väger 27kg, men
en enklare väg är kanske att skepparen ban-
tar 6 kg, inte lika kul kan hända.
Även en KLASS3-jakt skall färdigställas

och den kommer att kunna utrustas med både
ismedar samt hjul för landsegling. 

Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler

Försäljning av möbeltyger
, tel: 070-7207611

Vid pennan Michael Alamaa 
samt ägare av:

• DN786
• Malin Jakt nr 9
• S30-125 
• Folkbåt- 308

FOTO: PETER WITT
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� viNös historia

När jag var liten åkte vi ut till öarna i
närheten av Klintemåla med vår Flipper
510. Som badställe var Vitösand på Vinö
en favorit och när vi ville fiska fick vi all-
tid åka ut till familjen Vinskär på Vinö, för
att förhöra oss om var vi kunde lägga våra
flundregarn och inom vilka områden vi
fick blöta våra wobbler eller skeddrag för
att få några gäddor. 
Jag har blivit lite äldre nu och är ut-

bildad arkeolog med ett historieintresse,
vilket gör att jag vill ta reda på lite mer
om Vinös historia.

förr var viNö eN ögrupp
Idag är Vinö en relativt stor ö jämfört med
de andra öarna i närheten. Vegetationen
består i huvudsak av torr tallskog på de
högre partierna och i dalgångarna finns
gran och mossor tillsammans med blå-
bärsris. Intill byn finns även en del ängar
där det växer rikligt med orkidéer på
sommaren. Runt stränderna, förutom vite-
 sand, löper strandvallar av svallgrus eller
småsten. Det finns också några enstaka
toppar som idag ligger ca. 25 m över havet.
Under förhistorisk tid var vattennivån

betydligt högre och då var bilden av Vinös
topografi en helt annan. Då var ön istället
en ögrupp bestående av öar med mjuka
strandområden och hällar. Läget, nära till
fastlandet och öppen sjö lockade till sä-
songsfiske under brons- och järnålder och
det finns tydliga lämningar som visar att
människor har besökt ön under denna tid. 
På Vinös norra del finns tre röselik-

nande stensättningar som på den tiden
var väl synliga från havet. Stensättning-
arna har tolkats som förhistoriska gravar
och på öns södra del finns ännu ett grav-
röse. Den mest spännande graven är röset
på det så kallade Offerberget, 15 m. ö. h.

Man kan ställa sig frågan om var namnet på
berget härstammar ifrån. Det man tror idag
är att gravarna ger uttryck för säsongsvis-
telse med havsbaserat fiske och jakt för att
fylla sina förråd till vinterhalvåret.

vÅrberget 
Vinös högsta punkt är vårberget och som
namnet antyder har det funnits en vård-
kase placerad på toppen. Nu finns det ett
utsiktstorn på platsen. På de högsta punk-
terna utmed kusten och inåt land har det
funnits vårdkasar som tändes för att varna
mot faror. Troligen härstammar vårdkase-
systemet från tidig medeltid och med
tanke på arbetet och underhållet med dem
bör det ha funnits en tämligen fast befolk-
ning i området under tidig medeltid i alla
fall då vattnet var farbart. Namnet Vinö
nämns första gången i skriftliga källor
från 1200-talet och ortnamnsforskare tror
att förleden ”vin” förknippas med det go-
tiska namnet winja som betyder betes-
mark. Namnet är alltså ett tecken på att
man bedrev boskapsskötsel på ön från
1200-talet och framåt.

Mina föräldrar bor i ett hus i Klintemåla och det var min morfar som byggde huset
fast då som en sommar stuga på 60-talet. Efter en del tillbyggnationer, renoveringar
och förbättringar, bor nu min mamma och pappa där året runt.

VINÖ I MISTERHULTS SKÄRGÅRD 
– HUR VAR DET DÅ ?

TEXT  NICKLAS ERIKSSON

Förr var en vårdkase placerad på toppen av Vårberget på Vinö, men i dag står där ett utkikstorn. 
Utskiksplatsen är ett uppskattat utflyktsmål för kanotister och båtfolk. Väl värt att besök. 
Bilden är ett exempel på hur en vårdkase kan se ut och är inte från Vinö.

På Vinös norra del kan man hitta stenröse som är
från brons- och järnåldern.
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Vinö nämns i Kung Valdemars segelled
från slutet av 1200-talet. Orter som nämns
i dokumentet tolkas som att de är en sorts
styremansorter, även detta indikerar att
Vinö var en fast bosättning i slutet av 1200-
talet. Segelleden gick väster om Vinö i 
Vinösund som är trångt men skyddat från
vind och söder om bebyggelsen finns en
vik som kallas Kalmare hamn. På Vinö
och öarna runt omkring finns ett stort 
antal gamla sjömärken som gav ledning
för sjöfarare under lång tid.

Lägre skatter pÅ viNö
Vinö nämns som sämjehemman i Mister-
hults sockens jordebok 1544. Sämja bety-
der engångsarrende från kronan som gav
rätt att ärva och klyva jorden. Sämjehem-
man var också lägre beskattade än krono -
hemman. Nackdelen var ju att man kunde
mista sitt hemman efter 6 år. Lotsbrevet
från 1571 var ett försök att reglera lots-
verksamheten. Där omtalas att Oluf på
Vinö, Jon på Örö och Henning på Strupö,
skulle bo i ”skeppslederne” samt alltid vara
beredda att styra kronans skepp och skutor,
för detta var de befriade från krono tion-
det. Skatteuppgifter från 1550-talet be-
kräftar detta. Oluf på Vinö har dessutom
en lägre skattesats än en vanlig landbo i
skärgården.

Livet på Vinö var ganska bra på den 
tiden med skattelättnader och tillgång till
rika fiskevatten såväl inom- och utom-

skärs. Under 1600-talet visar boskapsläng-
derna att djurbesättning var större än på
någon annan ö i närliggande skärgård. Bara
de stora gårdarna på fastlandet hade mer
djur. Boskapsskötsel och fiske var alltså de
största försörjningskällorna.

fisket eN viktig deL pÅ viNö
I samband med storskiftet på Vinö i bör-
jan på 1800-talet får Vinö den ägostruktur
som ännu finns kvar. Bebyggelsen låg
1810 på samma plats som idag och fisket

har varit den viktigaste inkomstkällan.
Öns fiskevatten har varit stora, allt från
Norra Uvö till öppet hav utanför Boskär.
Det finns spekulationer att det var fiskare
från Vinö som koloniserade Strupö under
sen järnålder, för att bedriva utskärsfiske i
ytterskärgården. Under historisk tid var
Boskär den viktigaste ön för säsongsfiske
och jakt. På Ängö söder om Vinö finns tre
så kallade tomtningar som ligger en bra bit
över nuvarande strandlinjen, men som 
under tidig medeltid låg strandnära. 
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Karta över Misterhults skärgård som det ser ut idag. Förr var inte Vinö en stor ö utan en ögrupp, 
när vattnet stod högre än i modern tid.

På bilden visas fiskeredskap från sent 1800-talet
eller början av 1900-talet. En väska för drag, 
ljuster för ålfiske och en våg i järn.
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� viNös historia

Tomtningarna var små övernattningskojor
med stengrund och med tak av segel, som
man bodde i under säsongsfiske. På 1800-
talet var strömmingsfiske det vanligaste
fisket, men mot slutet av decenniet blev
ålfisket allt mer populärt och under hela
1900-talet var ålfisket det mest lönsamma.

dageNs tomtuppdeLNiNg 
Öns tomtuppdelning är idag densamma
som på storskifteskartan från 1810. Sjö-
bodar ligger tätt längs strandkanten med
bostadshusen bakom och ladugårdar och
stallar ligger en bit upp i slänten mot sko-
gen. Idag bor det ca. 15 personer på ön 
varav några fortfarande fiskar, men det
finns inga barn eller ungdomar kvar på
ön. Många av gårdarna är nu ombyggda
och renoverade och används istället som
fritidsbostäder.
Fortfarande händer det att vi åker ut och

fiskar och badar på Vinö och öarna runt
omkring, men nu med en Flipper 620. Denna vackra bild är tagen av Katarina Källgren som har ett hus på Vinö sedan många generationer tillbaka.
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Ett komplett 
grafiskt hus

– med miljön i centrum

100% klimatneutrala trycksaker!  
Lenanders ligger i framkant inom miljö-

vänligt tryck och producerar 100 %
klimatneutrala trycksaker.
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www.lenanders.se
0480-44 48 00
Kalmar
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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

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

Tider för 
återhämtning!
– Ja, år 2020 är ett år att minnas.
I februari stod vattnet högt över
hamnplan, världen drabbades av
Covid 19 och många måste sitta
i karantän. Men det positiva i
detta är att djur och natur har fått
en liten andningspaus och har
kunnat återhämta sig något. 
Så vi får hoppas att framöver
även vi människor kan få tid för
lite återhämtning och då i en lite
friskare skärgård och värld.

Ha en skön sommar
och trevlig läsning.

Therése Jonsson 
Redaktör m.m.

LEDIGA JOBB!

Copywriter

Wikingnytt/informationsgruppen 
söker någon som gillar att skriva. 
Det är framför allt när vi gör 
Wikingnytt som vi skulle behöva för-
stärka med någon som kan ta ett lite
större ansvar för texter och artiklar 
till Wikingnytt. 

Det kan handla om att du hjälper till
med att intervjua och skriver något 
om en medlem eller kanske gör en 
artikel om någon kappsegling som varit.

Är du en person som gillar att 
skriva hör av dig till 
Mona Åkerman 073-805614.

Detta är ett ypperligt tillfälle att göra 
sin arbetsplikt på!

Onsdagscup
13 maj, 27 maj, 10 juni, 17 juni, 
12 augusti, 19 augusti, 26 augusti
2 september.
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.

SEGLINGS-
PROGRAM
2020


