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Solna

Stalandshuset
Vardagar
10-19
Lördagar
10-18

Västervik

Göteborg

G:a Pappersbruket
Vardagar
10-18
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Kungens Kurva

Bagartorpsringen
Vardagar
9-19
Lördagar
9-15

Sisjön
Vardagar
10-19
Lördagar
9-15

Tel: 010-722 20 00

Sickla

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

Haninge

YAMAHA CENTER Stockholm
Vardagar
10-18
Lördagar
10-15

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se

Ordförande har ordet...

I skrivande stund har hösten på allvar gjort sitt intåg.
Detta är särskilt påtagligt efter återgången till vintertid
sistlidna helg.

Skymning redan sent på eftermiddagen
och regnet står som spön i backen. En tid
att blicka tillbaka på den gångna säsongen
och framåt mot den kommande.
Höstmötet är avklarat. Den kanske viktigaste punkten på detta möte är att fastställa sällskapets avgifter för det kommande året. Avgifterna har under många år
varit oförändrade. I år valde styrelsen att
lägga fram ett förslag som innebär att de
flesta avgifter höjs. Anledningen till detta
är inte att klubbens ekonomi är dålig. Tvärtom kommer vi enligt prognosen att ha ett
visst överskott i kassan vid årsskiftet. Detta
trots att vi genomför två stora investeringar
under året nämligen byte av takbeläggning
på klubbhuset samt införskaffande av ny
flytbrygga till jollehamnen. Det senare projektet kunde genomföras tack vare att klubben erhöll ett generöst arv från tidigare
medlemmen Siri Malm.
Emellertid har vår nye kassör, Johan
Knutsson, fått styrelsen att inse att vi
måste höja blickarna och se lite längre
framåt än bara det närmaste året. När vi
gör det ser vi att vi, inom kanske fem år,
står inför nödvändiga och penningkrävande projekt. Som exempel kan nämnas
B-bryggan som troligen är 40 år gammal,
börjar bli sliten i vissa delar och därmed
kan behöva bytas ut inom en inte alltför
avlägsen framtid. För att klara en sådan
investering, utan att behöva låna till hela
kostnaden, vill styrelsen förbereda klubben genom att börja fondera pengar.

Wikingnytt
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Detta är den viktigaste anledningen till
att styrelsen lade fram ett förslag om höjda
avgifter, vilket också, efter lång diskussion
och smärre justeringar, antogs av mötet. En
ytterligare anledning till avgiftshöjningen
är att vi haft något lägre avgifter än övriga
båtklubbar i Västervik. Vi ligger nu i paritet med dessa och fortfarande långt under
de kommersiella varvens avgifter.
På den sportsliga sidan kan noteras att
Bengt Jannsen lyckades komma 4:a på Express-SM och den prestationen och några
lyckade resultat i andra seglingar gjorde att
Pokalkomittén tilldelade honom klubbens finaste sportsliga utmärkelse, Pompepokalen.
Deltagandet i våra egna kappseglingar
har varit bra under årets säsong. 29 båtar
har startat minst en segling i Onsdagscupen. Solo har blivit en uppskattad tävlingsform. Per Larsson blev Västerviksmästare
och tillika klubbmästare i WSSW när
WM/KM avgjordes och 19 båtar deltog.
Samarbetet i den med WSS gemensamma
seglingssektionen har fungerat mycket
bra och bl a som ett resultat därav kommer vi att arrangera SM i C55 och H-båt
i augusti 2021.
När det gäller Onsdagscupen har vi i år
provat olika former av gruppindelning, vilket inte har varit helt lyckat. Till nästa år
hoppas vi att vi hittar en bra lösning på
detta. SRS 2 som länge varit den stora
gruppen har de senaste åren minskat i storlek och många i den gruppen tycks vilja
starta i SRS 1 istället. Av såväl säkerhets-

mässiga som sportsliga skäl finns det
dock anledning att
ha två grupper. En
lösning kan vara att
sätta alla kölbåtar i
SRS 1 och låta SRS
2 vara en ren jollegrupp. Vi har ju tillgång till ett stort antal 2-kronor och det
vore ju kul att få ut fler av dom på banan
på onsdagarna. Dom behöver ju inte nödvändigtvis bemannas av enbart seglarskoleelever, en äldre och mer erfaren
seglare ihop med en elev i varje båt kanske skulle vara en bra idé.
Den som har synpunkter och förslag i
denna fråga är välkommen att kontakta
seglingssektionen.
Avslutningsvis kan vi konstatera att vår
seglarskoleverksamhet, också gemensam
med WSS, utför ett lysande arbete. Nytt deltagarrekord i år. Ett varmt och stort tack till
Tjalle och alla hans duktiga medarbetare.
Det är ni som bygger klubbens framtid.
En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag alla funktionärer, medlemmar
och andra läsare.
OLLE SVERNELL

❯ SID 4 RAPPORT FRÅN HÖSTMÖTET
❯ SID 5 STYRELSEN, SEKTIONER,
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

SID 7
SID 8
SID 12
SID 16
SID 17
SID 18
SID 20
SID 22
SID 25
SID 32

FUNKTIONÄRER
INSTRUKTÖRSLÄGER
ÅRETS SEGLINGAR
AMANDAS ÄVENTYR DEL 2
SKANSHOLMSLÄGER
BARNSEGLARSKOLAN
GÅSASEGLING
H-BÅT SM
VISBYSEGLING
MEDLEMSMATRIKEL
BOKTIPS, M.M

REDAKTIONEN
Mona Åkerman, Björn Olsson, Therése Jonsson
Thorbjörn Andersson, Lasse Johansson, Bo Hoffsten.
REDAKTÖR/LAYOUT/ORIGINAL
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OMSLAGSBILD
KM på Skeppsbrofjärden. Foto: Kajsa Albinsson.

MEDARBETARE I DETTA NUMMER
Kajsa Albinsson, Bo Hofsten, Sören Christensen,
Ulf Andersson, Hampus Juhlin, Susanne Kinell, Eric Gemryd,
Tony Wärdig samt styrelsen.
TRYCKERI
Lenanders Grafiska AB
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❯ INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Referat från höstmötet 2020

Sedan förra numret av Wikingnytt landade i era brevlådor har vi i sällskapet haft både
årsmöte och höstmöte. Årsmötet refererar vi inte i tidningen denna gång. Protokollet
finns att läsa på vår hemsida.

För att utan trängsel och minimerad
smittrisk, möjliggöra för maximalt antal
medlemmar att medverka hölls detta
höstmöte i Arenan på Lysingsbadet. Det
var dock bara 22 medlemmar varav åtta
från styrelsen som hörsammade kallelsen.
Under 2020 har Wikingarna genomfört
en rad stora och kostsamma projekt. Bytet
av taket på klubbhuset och nya jollebryggan var de största. Det innebär att en stor
del av det kapital som sällskapet samlat på
sig under ett antal år förbrukats. Samtidigt
finns det ett fortsatt underhållsbehov på
klubbhuset och B-bryggan kommer att behöva bytas ut så småningom. Mest akut
just nu är en översyn av avloppsanläggningen och fästena på B-bryggan.

MOTIONER
Till mötet hade det inkommit tre motioner. Två av dessa antogs av mötet vilket
resulterade i beslut om arvode till styrelsen och inköp av en funktionärsbåt.
Den största frågan vid höstmötet blev
de avgiftshöjningar som styrelsen föreslog (mot bakgrund av ovanstående och
minskade intäkter). Mötet accepterade
4

Bengt Jannsen, Per Larsson och Peter Salomonsson.

merparten av styrelsens förslag. En sammanställning av samtliga avgifter 2021
finns på annan plats i detta nummer av
Wikingnytt.

PRISUTDELNING
Mötet avslutades med utdelning av Pompepokalen och priser till vinnarna i Onsdagscupens två klasser. Vilka som seglat

mest framgångsrikt under året kan ni läsa
om i Ulf Anderssons sammanställning.
Å mina och styrelsens vägnar önskar
jag alla en skön höst och vinter utan
smittsamma sjukdomar.
Mona Åkerman

VÅRA NYA
MEDLEMMAR

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
Olle Svernell
070-587 97 43
osvernell@hotmail.com

SEKRETERARE
Mona Åkerman
073-805 61 47
sekreterare@wikingarna.com
KASSÖR
Johan Knutson
070-618 46 52
kassor@wikingarna.com

VARVSSEKTIONEN
Lennart Jacobsson
076-818 50 84
jacoblennart@gmail.com

FASTIGHETSSEKTIONEN
Thomas Thorngren
tel. 072-234 80 67
tthorngren60@gmail.com

SEGLINGSSEKTIONEN
Johan Alkstedt
070-264 60 04
Jalkstedt@gmail.com

UNGDOMSSEKTIONEN
Tjalle Albinsson
073-818 97 96
ungdom@wikingarna.com

1:E SUPPLEANT/KLUBBMÄSTARE
Ingegerd Hilding
070-650 35 62
ingegerd.hilding@gmail.com

2:E SUPPLEANT/UTBILDNINGSANS.
Peter Salomonsson
070-433 87 92
segelsportvvik@gmail.com

SEKTIONER & ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
UNGDOMSSEKTIONEN
Ordf. Michael Albinsson 073-818 97 96
Bengt Jannsen
070-686 89 45
Viktor Kinell
070 556 69 62
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
Olle Svernell
Ulrik Brandin
Fredrik Kronvall
VARVSSEKTIONEN
Ordf. Lennart Jacobsson
Göran Andersson
Martin Avander
Håkan Sällberg

070-264 60 04
070-587 97 43
070-259 18 84
070-673 42 46
076-818 50 84
070-675 07 86
070-590 70 20
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

Westerviks Segelsällskap
Wikingarna hälsar följande
nya medlemmar välkomna.

Christina Lublin
Omid Sotoudeh
Anders Hällmar
Ann-Marie Hällmar
Jacob Sjöholm
Roger Axmon
Ove Karlsson
Eva Boberg
Gert Petersson
Christian Tingström
Eva Martinsson

EKONOMISEKTIONEN
Ordf. Johan Knutson
070-618 46 52
Ingemar Arvidsson
073-418 28 22
Eva Gustavsson
073-043 50 12

REVISORER
Yngvar Skoog
Jan Sjunnesson
Suppl. Robert Pettersson
Supp.l Ingemar Olovsson

VALBEREDNING
Anders Fredriksson
Jan Löttiger
Göran Heinevi

POKALKOMMITTÉN
Ulf Andersson

070-597 65 29
070-633 98 40
070-638 51 19
070-318 38 85

070-866 13 75
073-092 14 82
070-531 76 88
070-331 82 66

UTBILDNINGSANSVARIG
Peter Salomonsson
070-433 87 92
WEBBANSVARIG
Björn Olsson

070-815 55 86

KLUBBMÄSTARE
Ingegerd Hilding

070-650 35 62

MEDLEMSANSVARIG
Eva Gustavsson
PRESSANSVARIG
Bo Hoffsten

073-043 50 12

076-398 58 82

Alexander Bascom
Nils-Erik Ringlander
Mikael Ravelius
Carina Bewernick
Kerstin Ahlinder
Hugo Berg Pantzarfelt
Sixten Frodlund
Molly McKechnie
Leia Pedin
Karl-Johan Molin
Jan Lemar
Niclas Hjort
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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

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.
NYA MANTÅG ‐ inklusive pressning av ändstycken.
Vajer utan plastöverdrag.

Välkommen! Peter Salomonsson

❯

INSTRUKTÖRSLÄGER
Uppifrån vänster:
Ellie, Theo, Nils, Hampus
Jacob, Adrian, Kacper, Emma
Viktor, Andrew, Erik, Lucas
Gustav, Adam, Anton, Kajsa
Saknad på bild: Linnea

LYCKAT INSTRUKTÖRSLÄGER
PÅ SKANSHOLMEN
4-6 september, då det skulle varit weekendläger
enligt planen, hade vi istället ett instruktörsläger.

På grund av att för få barn anmält sig
till Weekendlägret gjorde vi om det
till ett läger för utveckling av våra instruktörer. Uppslutningen blev 17 instruktörer.
Vi samlades på fredagen för att
umgås på Skansholmen och gick
igenom helgens aktiviteter.
Lördagen bestod i att vi deltog i
KM på Skeppsbrofjärden, då inte
alla våra instruktörer är bekanta med
kappsegling hade vi först en genomgång och sedan satte vi segel för att
göra vårt bästa.
Trots lite incidenter på lördagen
gick det ändå väldigt bra för oss och

det viktigaste var ju att instruktörerna hade roligt.
Efter vi var klara med seglingen
spelade vi lite volleyboll, vilket är en
tradition under lägren och sedan grillade vi lite mat.
Söndagen bestod också av segling av klassisk slag och gipp träning, lite intern kappsegling samt
spinnaker för vissa C55:or. Vi avslutade lägret söndag eftermiddag och
det var verkligen en lyckad helg.

TEXT KAJSA ALBINSSON
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❯

ÅRETS SEGLINGAR 2020

SEGLARÅRET SOM GICK

Hur blev det i skuggan av Coronapandemin året 2020? Vi hörde om detta elände i en ”liten stad”
långt borta i Kina med ”bara” 11 miljoner invånare strax före jul. Inte kunde vi då tänka oss en
pandemi som skulle drabba hela världen?!! Vi lever fortfarande under hotet av att drabbas av viruset, ung som gammal, och det blev totalt urtråkigt!!!

Västervik drabbades också av restriktioner, rekommendationer och i vår lilla
värld, segelsällskapet WSSW kom heller
inte undan. Vår populära kamratträff på
onsdagar ställdes in med omedelbar verkan, årsmötet i maj flyttades fram till den
30 augusti och förhandlingarna fick
hållas utomhus på verandan med ”Coronaavstånd” mellan medlemmarna. Det
blev ett snabbt möte med enbart viktiga
val revisionsberättelser m.m. Men inga
tänkvärda motioner, inga roliga debatter,
inget fika... Ja kära läsare, urtråkigt men
nödvändigt.
Hur skulle det då bli med tävlandet i
sommar? Den frågan ställde sig säkert
många av våra duktiga kappseglare i början
av säsongen. Seglingsprogrammet låg ju
spikat och skulle genomföras? Men allt
löste sig. Däremot så uteblev skepparmö8

ten och prisceremonier m.m.
Nöden är uppfinningarnas moder lyder
ordspråket. Om Bengt Jannsen tänkte så
vet jag inte, men han tog upp den gamla
seglingen Single handed race och i Coronatider fick den namnet Västerviks Solo.
Allt, anmälan, bana, seglingsföreskrifter
m.m skedde på nätet (Facebook) genom en
egen grupp som fick namnet Västerviks
Solo. En fullträff!!! skulle det visa sig. Det
blev inte bara en segling, utan två race med
några veckors mellanrum, på en enkel bana
runt Idö. Jag är övertygad att den formen
av segling är här för att stanna och bör läggas in som en ordinarie segling i programmet för nästa säsong. Vi får se vad
Seglingssektionen tycker om det.
Jag sammanfattar säsongen varje år i
detta forum och så också i år. Några av våra
seglare trotsade fruktan för viruset och gav

❯❯❯
KM OCH VÄSTERVIKSMÄSTERSKAPET

Västerviksmästerskapet genomfördes i år av Wikingarna.
Det blev ett som vanlig ett lyckat arrangemang där båtarna
samtidigt seglade om klubbmästerskapet i respektive sällskap.
Västerviksmästare blev Per Larsson och således tillika WSSW:s
klubbmästare. Mästerskapet genomfördes på Skeppsbrofjärden
med en kryss-länsbana.

TEXT ULF ANDERSSON

sig också ut på främmande banor. Bengt Jannsen seglade SM
i Express, Bosse Hoffsten gav sig iväg till Västkusten och var
på startlinjen i årets SM i H båt.
En av våra medlemmars Smaragd fick en renässans då
Jonas Claesson blev ägare till Berylla. Uppdaterad i toppskick
stod ekipaget på startlinjen i årets SM arrangerad av Vikingarna i Stockholm. Banan var förlagd till Saxarfjärdens klassiska seglarvatten. Om det var första gången som Claesson
seglade SM med en Smaragd så är resultatet en fjärde plats
värt att berömma.
Expresseglarnas mästerskap avgjordes på Trälhavet i
Åkersberga norr om Stockholm. Bengt Jannsen med sin
Express var med på den tajta startlinjen och när bataljen var
över efter några dagar placerade han sig som 5:a.
H-båtarna en stor klass vars SM gick av stapeln i Stenungsund på Västkusten. Vi som har tävlingsseglat därstädes
vet att det är helt andra vatten jämfört med ostkusten, strömt
och helt andra vågperioder. Nåväl, Bosse Hoffsten deltog och
seglade in som 11:a.
Arkö runt, med nästan 45 båtar!!!! på startlinjen i Oxelösund lockade både Bosse Djerf och Björn Liffner att delta.
Banan är förlagd med start i Oxelösund, därefter rundas
Arkö och mål i Oxelösund. Lennart Jacobsson summerade
intrycken ”svårseglat det gällde att ligga på rätt kant upp
till Arkö”.
Tydligen gjorde ingen av Wikingarna som deltog detta, då
Djerfs placering blev 19:e och Björn Liffner 21:a.

Per Larsson KM och Västerviksmästare 2020.

Resultat KM & WM 2020
(Totalt 16 båtar i KM+WM)
KM-WSSW
1. Per Larsson
2. Gunnar Söderberg
3. Bosse Hoffsten
4. Kaj Heed
5. Martin Lindved
6.Tomas Ragnarsson
7. Gert Fasting
8. Jan Källmark
9. Stefan Jonsson
10. Daniel Nordenskjöld
11. Andrew Morrison
12. Jakob Sjöholm
13. Bengt Knutsson
14. Hampus Juhlin
15. Mikael Alamaa
16. Nils Axmon

Västerviksmästare
Per Larsson, WSSW

BB10
606
H-båt
Mustang jr
MD35
Arcona 32
Sirena 38
S30
Rival 22
J24
C55
C55
IF
606
S30
606

WSSW
WSS
WSSW
WSSW
WSSW
WSS
WSS
WSS
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSS
WSSW
WSSW

Klubbmästare WSSW
Per Larsson, WSSW

Vinnare i klassen Ensamseglare
Bo Hoffsten, WSSW
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❯

ÅRETS SEGLINGAR 2020

WIKING RACE OCH VISBYSEGLINGEN
– Två arrangemang som lever vidare trots dåligt med tävlande båtar.
WIKING RACE

Wiking Race är ju uppdelad i två arrangemang. Stora Wiking race
med en bana för större båtar. Starten går på fredagskvällen varefter man seglar ner genom Kalmarsund, rundar Blå Jungfrun
och tillbaka till start och mållinjen vid Notholmen. Ni fattar, en
nattsegling. Lilla Wiking Race går på en inomskärsbana söderut
genom skärgården, en farledsprick för rundning sedan tillbaka
till Notholmen.
Nattseglingen vanns av Bengt Jannsen i sin Albin Express
medan Per Larsson BB10M tog hem segern i skärgårdsseglingen.

VISBYSEGLINGEN

Till Visbyseglingen kom 7 båtar till start för att enligt namnet på
seglingen, segla över till Visby på fredagskvällen med målgång
på lördagsmorgonen. Det brukar bli en segling med friska vindar
framförallt tillbaka till målet i Västervik på söndagen. Nu blev
det en underbar segling över Östersjön på natten till Visby. Båtarna kom tidigt i mål och det blev en fin lördag med aktiviteter
i medeltidsstaden. På söndagen hade vinden tydligen andra planer för deltagarna. Den hade falnat, dvs fanns inte alls, och seglingen hem fick annulleras.
Tävlingsledaren Bosse Djerf fick bara ett race och således bara
en resultatlista. Eftersom han blev bästa båt till Visby fick detta
gälla som slutresultat.

Resultat Wiking Race 2020
1. Bengt Jansen
2. Bo Djerf
3. Ingemar Olofsson

Express
Eloge 38
Contrast 362

WSSW
WSSW
WSSW

1. Per Larsson
2. Bo Hoffsten
3. Gunnar Söderberg

BB10 M
H-Båt
606

WSSW
WSSW
WSS

Resultat Lilla Wiking Race 2020

Resultat Visbyseglingen 2020
1. Bo Djerf
2. Arne Bernström
3. Björn Liffner
4. Bosse Fransson
5. Stefan Jonsson
6. Mikael Alaama
7. Seglarskolan

Eloge 38
Crown 39
Omega 30
Dynamic
Rival 22
S30
Scampi.

WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW

ONSDAGSCUPEN

Det var tajt ända in till målsnöret på sista delseglingen
mellan två båtar. I de båda klasserna, SRS 1 och SRS 2
skiljde det bara en poäng. Således kom den sista åttonde
deltävlingen att avgöra vem som skulle vinna respektive klass. Det var Bo Hoffsten, H-båt och Per Larsson,
BB10 M båda WSSW respektive Kaj Heed och Peter
Salomonsson WSSW och Gunnar Söderberg WSS som
kämpade om segern i de båda klasserna.
Per Larsson och Peter Salomonsson drog det längsta strået och vann var sin klass.

Topp fem i onsdagscupen 2020
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SRS 1 - klassen
1. Per Larsson
2. Bosse Hoffsten
3. Stefan Jonsson

Båt
BB10 M
H-båt
Rival 22

Klubb
WSSW
WSSW
WSSW

SRS 2- klassen
1. Peter Salomonsson
2. Kaj Heed
3. Gunnar Söderberg

Båt
C 55
Mustang junior
606

Klubb
WSSW
WSSW
WSS

VÄSTERVIKS SOLO

På lördagen i juni, trots att vindarna var friska kunde man genomföra
seglingen med 17 deltagande båtar. Succé!!
”Vi kör ett race till lite längre fram”, tyckte seglarna och så blev det.
Med samma bana och upplägg, seglade 20 båtar!! Solo 2 i vackert sensommarväder. Solo 1 segrade Per Larsson, BB10 M och i Solo 2 vanns
av Bengt Jannsen, Express.
Vinnare Solo 1 (Totalt 17 båtar)
Per Larsson

Vinnare Solo 2 (Totalt 20 båtar)
Bengt Jannsen

BB10 M

WSSW

Express

WSSW

BYXELKROKSEGLINGEN

Segelsällskapens klassiker och jag vet
inte hur många år den har på nacken.
Men en referens har jag,1972 seglade jag och Roger Thillson
hans Folkbåt ner till Kroken. Det kunde väl ha varit ca tio
båtar och kallt var det, minns jag. Seglingen gick sent på hösten i oktober.
I årets upplaga deltog 44 båtar och glädjande var att 18 av
dessa kom från andra orter och klubbar. Vindarna var lugna
och jämna både till och från Byxelkrok. Det blev ett lyckat arrangemang trots oket från Coronapandemin.
Vann gjorde Rolf Erixons Wisby One off. Jag vet inte vilken gång i ordningen han fick krama den vackra bronsdamen.
2:a kom Bengt Jannsen WSSW i Express och på bronsplats
kom Tore Källmark A22 WSS. Alla resultat kan du hämta på
WSSW:s fina hemsida.
Resultat totalt Byxelkroken 2020
(Totalt 44 båtar anmälda)
1. Rolf Erixons
3. Bengt Jannsen
3. Tore Källmark

One off
Express
A 22

Wisby SS
WSSW
WSS

En av årets överraskningar är vår Seglarskola som vi driver
tillsammans med WSS för ungdomar och vuxna. Intresset för
denna ädla och miljövänliga sport har ökat tack vare duktiga
och intresserade ledare. På annan plats i Wikingnytt kan du
läsa om vad de båda segelsällskapen har att erbjuda nya seglare gammal som ung.
Jag har sagt det alla gånger i denna återblick och återupprepar det här: Ta inte illa upp om jag har missat något väsentligt som hände under året i vår seglingsvärld. Skriv några rader
till redaktionen och berätta vad du eller ni har varit med. Om
du också har bilder är det ännu bättre.

Nu har jag tagit i mål seglingsåret 2020, målskottet har gått.
Vi ses nästa år på banorna!!

Ulf Andersson
11
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Atlantseglingen

Vi lämnade Västervik på nyårsdagen 1992 och flög till Kanarieöarna. Det var jag
(Sören Christensen), min fru Ingrid och barnen Carolina 8 år och Daniel 10 år samt
Magnus Eriksson. Oj, jag glömde, med var också vår skeppshund Chipp!

Vi anlände till hamnen Poerto Rico den
2 januari. Fulla av förväntan såg vi att
Amanda var väl omhändertagen av killarna på marinan. Vi bjöd dem på en god
middag på kvällen. De kom med sina
fruar och barn så vi var cirka 30 personer.
Det blev en härlig början på vårt äventyr.
Nästa dag blev det full fart med att
tvätta båten, fylla på bränsle och vatten
mm. Vi köpte mat, bröd, vatten i dunkar
mm så taxin från affären tillbaka till båten
var fullastad. Gasoltuber byttes ut och
monterades fast i båtens förliga ankarbox.
Siktet var att komma i väg den 8 januari.
Vi tog fram förliga segel, monterade dem
på sina rullar och provade noga att det
gick att rulla ut och in utan problem.
Vi provade vidare att sätta spirbommen på masten och i rullfocken. Bommen
var teleskopisk och det fungerade att rulla
in focken helt in till masten med bommen
monterad, vilket visade sig vara en superbra lösning i hårt väder. Storseglet sat12

tes på storbommen och surrades fast. Vi
räknade med att vi skulle få undanvind
till Karibien. Motorn testades liksom radarn och övriga instrument ombord.
Vindpiloten monterades fast i akten.
– Ja, så var vi färdiga med allt ombord.
En sista bit mat i marinan.

FRÅN KANARIEÖARNA
TILL CAPE VERDE
Klockan 8 på morgonen den 8 januari
släppte vi förtöjningarna och vinkade av
båtvännerna i hamnen. Vinden blåste stadigt mot Cape Verdeöarna. Vi lade ut en
kurs mot Mindelo och Baia de Porte
Grande. Vi hade cirka 7-8 sekundmeter
akterlig vind. Det tog flera timmar att
ställa in vår Sailomat vindpilot och segel
så vi fick fart och en trygg kurs.
Vår skeppshund var en rackare på att
stå på egna ben i alla väder. Rasen var
från Holland och användes som råttfångare på deras segelfartyg förr i tiden.

Nu var det tid att laga mat till hela besättningen, spagetti och köttfärssås. Jag
hade lagat en del mat före avseglingen
och först lagt i frysen på en restaurang i
hamnen och sedan flyttat över till vår kyl
och frys i båten.
Det var en härlig stämning ombord. Vi
delade in oss i vakter med tre timmar på
och sex timmar av. Barnen var också med
på ett hörn både natt och dag. Nu var vi
ute på öppet vatten och vi mötte en hel
del fartyg på vägen. Vi förde även samtal
med några om väder och vind via VHFradion. Delfiner, som dök upp samma tid
varje dag, blev våra vänner. Vi såg även
en stor val. Varje morgon och kväll körde
vi motorn 1,3 timmar då vi även körde
kylen på max.
Dag tre den 11 januari önskade jag besättningen god morgon med frukost i
sittbrunnen. Det luktade kaffe i hela
båten. Jag och Daniel hade vakten till kl
10. Det var det dags att ta solhöjden och
att läsa av GPS:en mm. Vi lyssnade också
av väderinformationen på SSB-radion
som vi fick dagligen från en kanadensare.
Honom gav vi dagligen vår position.
På kvällen vid 8-tiden kom det svarta
moln på himlen. Kvickt rullade vi in genuan och focken. 10 minuter senare
blåste det 15 sekundmeter. Men efter 30
minuter var det lugnt igen. Trade Wind,
även kallad passadvinden, blåser stadigt
från Kanarieöarna mot Karibien från januari och sex månader framåt. Natten
blev en fin upplevelse med fartygslanternor som gled förbi i mörkret, gott kaffe i
handen och vi talade om hur det kunde
vara på Cape Verde när vi skulle komma
dit ett par dagar senare. Klockan 22 hade
vi vaktbyte och Ingrid och Carolina tog
över. Vi rapporterade vad vi sett under vår
vakt. Oj, så gott det var att krypa in under
täcket. Jag somnade som en stock.
Kapten blev väckt med kaffe på sängen
av Magnus och var snart på benen. Jag servade motorn, kollade olja och vatten dagligen. Vi kollade även segel och rigg noga
med kikaren och allt var OK. Nu siktade vi
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stora fiskebåtar på väg mot oss så vi lade
om kursen litet så att vi kunde möte dem
på styrbords sida. Det var två spanska båtar
som trålade. Vi hejade på dem och fick
vinkningar till svar.
Dagarna rann kvickt iväg. Kl 16 siktade vi Cape Verde. Vi lade om kursen
litet så att vi rakt på vår hamn i Mindelo.
Efter tre timmar var vi framme i bukten
Baia. Vi körde runt litet för motor och letade efter en bra ankarplats. Vi ankrade
på 8 meters djup med 30 meter kätting
och backade fast ankaret med några ryck.
Nu var vi tryggt i hamn! Det blev full
fart med att rulla segel och sätta upp soltältet över bommen och sittbrunnen. Barnen och Magnus pumpade upp jollen och
på med motorn. Vi tog ett bad i havet och
sedan satte vi av mot stranden där det
fanns flera matställen. En kille på stranden vaktade vår gummibåt. Vi träffade på
en dansk familj som var på väg jorden
runt. Senare mötte vi en kille som kunde
litet engelska. Vi bestämde träff dagen
därpå eftersom vi ville se mera av ön.
CAPE VERDE
Nästa dag vaknade vi och såg att vi fått en
granne från England, ett par med en dotter.
Vi frågade dem om de ville följa med på en
rundtur på ön. Det vill de. Vi körde i land
och talade med fixaren/ guiden om han
kunde ordna en bill till nästa dag. Det
kunde han, en liten lastbil med träsäten på
flaket som var öns taxi. Vi frågade också
om vi kunde köpa hummer av en fiskare
nästa morgon. Vi ville ha 15 stycken.
Klockan 6 nästa morgon var vi på stranden och köpte 15 stora humrar som kostade
200 kr i deras valuta. Klockan 11 kom vår
taxi. Vi lastade på grill och det vi köpt på

Carolina i Wenezuela Islas Margaritas.

morgonen, dricka mm. Våra två familjer
hoppade upp på bilen. Guiden var med och
vi fick se mycket av ön. Vid en liten by
stannade vi vid en härlig strand, startade
grillen, badade med barnen i härligt klart
vatten som var salt som bara den.
När vi började grilla kom hela byn ner
till oss. En av gubbarna kunde tala
svenska. Han hade arbetat på ett svenskt
fartyg. Vi åt och delade med oss av maten
till byborna och deras barn. Våra barn badade i två timmar tills bilen kom och
plockade upp oss igen. Vi kramade om
hela byns invånare. Vi var de första som
besökt byn på många år.
Vi betalde cirka 100 kr för bilen och
ytterligare en slant till guiden. När vi åter
var ombord tog vi upp gummibåten,

Bananer på Cabo Verde.

packade ner den i säcken och surrade fast
den på rufftaket.
Dagen för avfärd körde vi en livbåtsövning för att alla skulle veta noga vad
de skulle göra ombord.

FRÅN CAPE VERDE TILL BARBADOS
Den 18 januari halade vi ankaret och
sjöstuvade allt ombord innan vi satte
segel. Vinden låg med en stadig riktning
mot Karibien när vi kom ut på öppet vatten. Vi satte kurs mot Karibien, Barbados
och Bridgetown som ligger på läsidan av
ön. Den beräknade seglingstiden var
cirka 18 dagar. Med spirad fock och
genua och vind från styrbord gjorde vi en
härlig fart med cirka 8 knop. Vindrodret
styrde som en riktig sjöman. Vi plottade
på kortet var tredje timma. Vi prövade att ta
middagssolhöjden 20 minuter före maximal solhöjd, låste sextanten och väntade
tills solen var nere till samma höjd, lästa av
tiden, halverade tiden och fick då maximal
13
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solhöjd och kunde på ett enkelt sätt läsa av
i tabellerna. Men detta tog två timmar att
reda ut.
Nästa morgon var det frisk vind, något
ökande. Vi loggade 8,5 knop och flög
fram i vågorna.
Den tredje dagen släppte vi ut en krok
på en tunn vajer. Efter tre timmar tog vi tag
i linan och Oj! En stor fisk hade bitit i den.
Vi slutade med fisket då vi inte ville få en
haj in i båten. Vi mötte en stor tankbåt som
vi anropade på VHF:en. Båten var engelsk
på väg till Tyskland. Vi fick deras GPSkoordinator och kunde därmed stämma av
att vår position var OK.
Den 22 januari fick vi frisk vind
på kvällen. Daniel och jag hade vakten till kl. 3 på natten. Vi väckte alla
ombord genom att ropa ”Alla man på
med flytvästarna och ut ur båten”. Nu
var det allvar! Vi berättade att båten
läckte och att vi kört på något i havet.
Jag var ansvarig för motorn och länspumparna. Ingrid och Magnus ansvarade för livflotten. Det blev aldrig
någon större oro. Alla visste vad de
skulle göra. Jag slog på och gjorde SSBradion och VHF:en klara för nödanrop.
När alla var på plats ropade jag att övningen var över. Alla var glada och nöjda
med sin insats. Te och godis delades ut.
Också hunden var med och smakade.
Hunden utförde sina behov på durken
i sittbrunnen. Sedan var det bara att spola
av med sjövattenslangen.
Den 28 januari på eftermiddagen seglade vi för byig, hård akterlig vind. Vågorna var cirka 7 meter höga så båten
rörde sig mera. Det var en härlig upplevelse att se Allegron i sitt rätta element,
stabil och bekväm.
Oj, jag har glömt att berätta att vi
köpte ett hagelgevär med magasin för 6
patroner. Geväret köptes för utförsel ur
landet och det behövdes därför ingen licens. Anledningen var att många skrämt
oss med berättelser om att rån och mord
var vanliga i Karibien och Sydamerika.
Så här efteråt måste jag säga att vi inte
såg något som var farligt. Vi lämnade
sedan kvar geväret i tullen i Karibien.
Mörkret kom fort. Klockan 9 på kvällen blev det helt svart. En fotogenlampa
hängde i sittbrunnen och gjorde det mysigt på kvällarna. Som vanligt navigerade
vi, plottade på kortet och förde loggbok.
Nästa morgon var det ett häftigt regn
och byig vid som varade i två timmar.
Efter frukost gjorde vi som vanligt vår
dagliga kontrollrutin. Nu hade vi seglat i
14

Wenezuela vi ska plocka
musslor i Mochima park.

11 dagar och var spända på att se om vi
var på rätt kurs och kunde hitta Barbados.
Några dagar senare hörde vi på morgonens radiostund att en tysk båt bakom
oss hade tappat sin mast och drev. De
hade inte bränsle för att ta sig till Barbados. Men vi kunde inte vända på grund
av vågor och vind. Senare hörde vi att en
lastbåt tagit ombord besättningen och
sänkt båten på plats. Slarv med riggen var
trolig orsak till att masten brakat ner.
Morgonkvist har guld i mun. Enligt
vår plottning hade vi bara cirka 2 dagar
kvar till Barbados. Det blev en härlig
känsla i hela båten. Vi firade med att baka
en sockerkaka (pulver). Vi var värda
kaka, kaffe och läsk efter vårt arbete.
Nästa dag var det städning på programmet. Alla golv mm torkades noga. Resten
av dagen var vi lata. Ingrid läste en bok
för barnen. Barnen studerade cirka 3 timmar varje dag. Ingrid var skolfröken.
Nästa dag var den sista på Atlanten.

ANGÖRING AV BARBADOS
Denna soliga morgon vakande jag med
glädje, spänning och förväntan. Jag väckte
besättningen och dukade fram frukost.
Sedan läste vi av GPS:en och plottade på
kortet. Till vår förvåning hade vi bara cirka
7 timmars segling kvar till Barbados.
Dagen flög i väg fort. Snart såg vi öns
konturer. Det var fantastiskt att komma så
rätt efter 2 600 sjömils segling. Nu var

det tid att ta ner seglen och att hitta en bra
ankarplats utanför Bridgetown. Där fick
vi sällskap av cirka 40 andra segelbåtar.
Med 40 meter kätting ute fick vi ett bra
tag i botten. Känslan att vara framme var
obeskrivlig. Vi firade med kallt bubbelvin och tapas som vi sparat i frysen.
Vi låg kvar i två veckor. Sedan var det
besök på Saint Lucia där vi lade upp
båten på varv över sommaren. Sedan
kom vi tillbaka i september och seglade
till många av öarna o Karibien. Det var
ett härligt klimat hela tiden med vind och
bra segling.
Två år senare seglade vi till Sydamerika och Wenesuela där vi stannade i 2 år.
Efter 6 år seglade jag ensam till Wenesuela och gjorde även ett besök vid gränsen till Colombia.
TEXT SÖREN CHRISTENSEN
BEARBETAD AV MONA ÅKERMAN

Äntligen i Västervik.
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SKANSHOLMSLÄGRET

SKANSHOLMSLÄGRET 2020

I början av året 2020 när Skansholmslägret planerades väcktes självklart frågan om vi
skulle kunna genomföra lägret vecka 25 på grund av Covid-19 pandemin som bara blev
större och större. Planeringen fortsatte som vanligt i hopp om att desto närmare vi kom
startdatum så skulle pandemin lugna ner sig.

En orolighet vi även hade var att reseförbudet fortfarande var aktivt till mitten av
juni vilket skulle vara tråkigt för de ungdomar som hade anmält sig utanför Västervik. Men tillslut tog vi beslutet att köra
lägret och införa riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetes rekommendationer.
Åtgärder som togs var att, handsprit fanns
i gemensamma utrymmen, besättning
fick inte bytas under veckan, i matsalen
satt vi med avstånd från varandra och fler
åtgärder togs. Trots pandemin fick vi ihop
10 elever och 14 instruktörer samt fyra
personer i köket som hjälpte till. 2020 var
året som vi fick otroligt bra väder och
fina vindar då alla elever kunde segla
varje dag. Optimisterna lärde sig grunderna i segling, 2-krona nybörjare förfinade sin kunskaper inom segling och
2-krona fortsättare satsade på att lära sig
konsten av kappsegling. Under onsdagen
åkte vi på eskader till Spårö i
vanlig ordning, tradition. Vi
käkade lunch, badade och gick
upp till båken som vi gör varje
år. Torsdagen var vår sista dag
tillsammans under Skansholmslägret och föräldrarna
fick komma ut och kolla på
barnen när de seglade och fick
se vad vi hade gjort under
veckan. Vi bjöd föräldrarna på
lunch och sedan började packa
ihop Skansholmslägret 2020.
Elton håller ordning på

kommunikationsutrustningen.

DUKTIGA INSTRUKTÖRER
Jag vill ta tillfället i akt och berömma våra
instruktörer som är med i seglarskolan och
seglarlägren. Utan dessa ungdomar skulle
vi inte kunna ha den seglarverksamhet för
barn som vi har byggt upp tills idag. Deras
engagemang är så stort och deras intresse i
segling och barn har gjort att alla har otroligt roligt när vi är tillsammans är ett bevis
på att vi har skapat en gemenskap som är
betydande. Jag önskar i och med detta att
alla medlemmar i seglingsverksamheterna
själva känner den tacksamhet som jag gör
åt våra instruktörer.
16

TEXT KAJSA ALBINSSON

Seglarskolan ungdom
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2020 håller på att lida mot
sitt slut och därmed även
segelsäsongen.

BARNSEGLARSKOLAN

ren. Det har även gjort det möjligt för oss
ordinarie instruktörer att få en slant för
den verksamhet vi annars bedriver helt
ideellt.
Just varför allt blev så mycket bättre
just detta år är svårt att säga. Kanske
beror det på ett högt intresse hos feriepraktikanterna, kanske har vi instruktörer
blivit mer vana att ta hjälp av nytt folk,
eller kanske beror det på den gemenskap
som snabbt skapades mellan instruktörer
och feriepraktikanter. Många av feriepraktikanterna stannade även kvar under
höstens seglarskola och utgör idag en
viktig del av seglarskolan. Ett stort tack
till alla feriepraktikanter för ett bra år och
förhoppningsvis flera ännu bättre år framöver.

Seglarskolan har även den fått ett avslut,
även om den med årets omständigheter
har fungerat lite annorlunda. Fördelen
med segling till skillnad från många
andra sporter är att den bedrivs redan så
mycket utomhus vilket gjorde övergången relativt smärtfri. Likt tidigare år
har vi bedrivit verksamhet under vår och
höst samt seglarläger under sommarlovet.
Det som jag ser som den största skillnaden och förbättringen är hos våra feriepraktikanter från kommunen. Vi har
använt oss av feriepraktiken under det senaste 6 åren för att underlätta seglarläg-

TEXT HAMPUS JUHLIN

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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GÅSASEGLINGEN

6. Genomförand

Gåsaseglingen,
Limhamn

Optimist - enkel
innerloop, start-14-1-2-3-5-mål
Laser - dubbel ytte
rloop, start-1-2-3
-2-3-2-3-5-mål
Finnjolle - dubbel
ytterloop, start-12-3-2-3-2-3-5-m
SRS-Sportbåt –
ål
enkel innerloop
+ dubbel ytterloo
p, start-1-4-1-2-3
-2-3-2-3-5-mål

Regnet slår mot taket i den lilla campingstugan och det ljusnar så
sakteliga vid horisonten. I grådagern beger vi oss till årets sista
insats i Seglarskolan, bankappsegling i Öresund utanför Limhamn.

Efter ankomst till småbåtshamnen riggar
vi den J24, som vi har till låns från J24
förbundet för dagen. När skepparmötet är
klart tilltar regnet och vi kastar loss för
att hinna bekanta oss både med båten och
med våra positioner. Uppställningen blev
något annorlunda pga sjukdomsbortfall
några dagar innan och medföljande
chaufför fick ställa upp trots att han inte
varit med tidigare.
Med vår coach Tjalle vid rodret, Eric
och Ingel som vinschare, Susanne på fördäck och nykomlingen Greger vid
mast/keyboard tar vi oss an uppgiften.
För dagen byig vind 8-14 sekundmeter sv
till v och med strömmen norrifrån på 2
knop, bjuder oss en sjö med varierande
vågor. Banan är en kryss-läns med inneroch ytterloop och 4 heat ska avverkas.
Vi är lite efter i första starten, men får
på så vis utrymme och kan se hur de
18
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6.1 Alla kappse
glingar är planera
de att genomföra
6.2 Fyra segling
s utan mellanligg
ar är
ande insegling.
6.3 Båttyper anm planerade
älda fler än fyra
kommer räknas
som klass.

andra lägger kurs. I gruppen finns ytterligare 2 J24:or och det är främst dem vi
tävlar mot.

Tiden mellan heaten är kort och vi hinner lagom dricka lite vatten innan det är
dags för nästa. Vinden friskar i och under
andra heatet lyckas vi inte fullt ut med
spinnakern.
Till tredje rundan är startfältet tätt och
hetsigt. Tjalle för rutinerat rodret och vi
kommer iväg bra. Nu är även besättningen mer trimmad och manövrar går
allt bättre. Ett par stora vågor får dock
båten att luta betänkligt och plötsligt far
Eric över relingen, men får tag i vinschen
och kan dra sig upp. Även fjärde heatet
är tight, men vinden lugnar sig något och
spinnakersättningarna går galant.
Efter cirka fem timmar på sjön är vi
trötta och en aning rådbråkade, men glada.
Och resultatet? 8:e av 9 deltagare i de
två första heaten och 5:e av 9 i de andra
heaten och tvåa totalt av J24:orna. Vi blev
verkligen bättre, efter varje heat, tänk om
det hade varit 2 heat till.
Inte så illa, eller hur!?
TEXT SUSANNE KINELL

Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler
Försäljning av möbeltyger
$OPYLN*UDQOXQGD9lVWHUYLN, tel: 070-7207611

Välkommen till
Maxibryggan Båtförmedling!
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.

Välkommen! Stefan Haraldsson
Tel: 0490-326 20
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H-BÅT SM

Carina gillade att ta en öl
på berget när vi kommit
iland och förtöjt. Här med
långsidan mot berget.

“VI SEGLAR!”

Året så här långt, har varit händelserikt och omtumlande
med både sorg och glädje. Vid slutet av 2019 byggde jag
en betongkassett som senare skulle användas till sjösättningsrampen.
TEXT BO HOFFSTEN

Tiden för projektet var inte så bra, då min
fru Carina Andersson Sarge var sjuk i cancer. Allra bäst hade varit om vi fått tiden tillsammans. Jag hade visserligen gått i pension 1:a september, så vi skulle få vara
tillsammans lite mer. Fram på vårkanten
fortsatte byggandet och rampen kunde
under våren tas i bruk.
Carina som blev allt sämre peppade
mig genom hela projektet trots att jag var
ytterst tveksam. Hon tyckte helt enkelt
att jag behövde ha något som skingrade
mina tankar. Vilken otrolig styrka av
henne. Eftersom Carina älskade att segla
och det började kännas bråttom, sjösatte
jag och riggade min Lady Helmsman före
den ordinarie sjösättningen. Under våren
och försommaren kunde vi sedan fara ut
på sjön vid flera tillfällen. De första turerna för motor.
Carina var så lycklig över att få komma
ut på sjön, även om det bara var dagsturer.
Den sista gången låg vi vid Spåröfyren i soligt och fint väder. Jag lagade som vanligt
maten, som vi åt ute i sittbrunnen. Hon njöt
i fulla drag. När jag ville att vi skulle hemåt, bad hon att vi skulle stanna en stund
till. Jag var lite tveksam, men eftersom
jag anade att det kanske skulle bli sista
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gången, stannade vi kvar. Då vi senare lättade, gick vi för motor ut till Lindödjupet,
där jag hissade storen och rullade ut focken
och föll av in mot Skjutarholmen. Stilla
gled vi genom Katsholmsflagen i kvällssolen och Carina utropade med entusiastisk
röst "Vi seglar!".
Vid Skansholmen dog vinden och solen
skulle strax gå ner bakom horisonten.

Carina och jag vid en av våra många utflykter.

Jag tog ner seglen och vi gick för motor in
till klubben eftersom det var svalt och
Carina blivit kall, trots varma kläder och
flera filtar runt kroppen.
Hon hade svårt att lyfta på fötterna och
när vi skulle gå iland blev det problem, så
jag fick åka hem och hämta rullstolen.

Nu gick det lite bättre och vi lyckades ta
oss av båten. Sådan var hon Carina, inget
var omöjligt, envis, glad och så entusiastisk. Vilken otroligt positiv människa!
– Verkligen något att tänka på när det
känns motigt i livet.
Det hon också gladdes mycket över, var
min H-båtssegling. När det dessutom gick
bra på kappseglingarna var hon extra glad
för min och för mina medseglares skull.
Den sista tiden i Carinas liv blev svår
för oss. Trots det var hon så tacksam
för minsta sak jag gjorde för henne, och
jag kände mig så otillräcklig, vad jag än
gjorde. Det är svårt att beskriva.
Carina ville vara hemma och hon somnade in på förmiddagen 2 juni, med sin
bror Thorbjörn Andersson och mig vid
sin sida. Vi fick hjälp dygnet runt av två
fina tjejer från Hemtjänsten och en Kommunsjuksköterska. De gjorde alla ett
mycket fint och värdigt arbete.
Tiden efter blev konstig och svår. Samtidigt som så mycket skulle göras, hade
jag min sorg. Jag fick ovärderlig hjälp
från olika håll, och bland många andra var
mina klubbkamrater så fina mot mig när
jag var ledsen. Tack alla ni som stöttade
mig när sorgen var som tyngst. "Tiden
läker alla sår" har jag fått till mig många
gånger i mitt liv och det kan väl hända att
det är så i många fall, men när ens livskamrat avlider alldeles för tidigt, känns
uttrycket väldigt fel.

DEBUT FÖR SM I H-BÅT
Nu i skrivande stund har det hunnit bli
höst och jag har börjat se ljusare på tillvaron. Jag är också tillbaka på min gamla
arbetsplats. Livet måste trots allt få fortsätta och jag ser framåt igen. Förutom
seglingar på hemmvatten har vi i H-båten
intresse av att gästa andra platser med andra betingelser. Vi har två gånger deltagit
i Tjörn Runt. En rolig händelse i år var att
vi ville segla SM i H-båt, som i år skulle
seglas i Stenungsund. Problemet var att vi
inte hade någon som kunde dra båten.
Någon med BE-körkort för tungt släp. Jag
frågade ganska många om de visste någon
som hade tid, lust och rätt körkort. Napp
fick jag när jag frågade Michael Alamaa,
som hade BE-kort.
Efter att han kollat sin agenda kunde vi
börja planera mer intensivt. "Wildnebba"
skulle gås igenom och lastas på sin trailer.
Jag gav henne också ett nytt lager teflonfärg i botten. Fredagen 21 augusti kunde
vi koppla på och köra till västkusten. Med
ombord var Oscar Linde som seglar fördäck, Michael Ahlamaa som seglat med

Oscar sätter upp
spinnakerbommen.

FOTO: STEFAN HOFFSTEN LÖWENADLER

på ett par onsdagsseglingar och fått känna
lite på grejerna och jag, Bosse Hoffsten
som rorsman.
Vi kom fram ganska sent på fredagskvällen och för att spara tid sjösatte vi och
mastade på direkt vid ankomsten.
Boendet kunde lösa sig tack vare att min
son Stefan och hans fru Anna lånade ut sin
segelbåt, en First 371:a som låg vid Almösund på Tjörn, alldeles nedanför där de bor.
Lördagen bjöd på hårda vindar. Detta
var vårt första SM med H-båten, så lite
osäkert kändes det att ge sig in i "getingboet". Det var inlagt fyra race per dag. 15
båtar kom till start. Första dagen fegade vi
i starterna, vilket resulterade i 11:a, 11:a,
10:a och 10:a. Kanske inte som vi hoppats,

FOTO: STEFAN HOFFSTEN LÖWENADLER

då vi hade ambitioner att åtminstone få
mittenplaceringar, men vi var många erfarenheter rikare och ganska trötta efter fyra
seglingar i hårda vindar. Vi var trots allt oerfarna av entypssegling.
På lördagskvällen hade vi en härlig skaldjursafton hemma hos Stefan, Anna, Ebba

och Wilma i trevlig samvaro. Det var
också roligt att få träffa Ebba och Wilma
som jag inte sett sedan förra sommaren då
de var i Västervik.
Söndagen bjöd på något friskare vindar
på 12-15 meter per sekund. Nu hade vi bestämt att tuffa till oss i starterna. Dags att ta
plats. Första seglingen kom vi in som 10:a,
igen. Andra 7:a. Det var där vår ambition
låg inför helgen. Vi visste hur hård konkurrensen var.

BOMMEN I HUVUDET...
Inför tredje seglingen hade vinden friskat
och det kom svarta regnmoln med mycket
vind emellanåt. Vi höll oss där vi legat tidigare. På sista länsen in mot mål kom en

På väg mot kryssmärket. Vi i mitten.

rejäl körare och vi hade spinnakern för
långt ut åt lovart. Båten började krängas
över mot lovart av spinnakern. Jag försökte
styra oss tillbaka, men hon vreds mer och
mer mot lä. Allt gick ganska fort och plötsligt fick vi en häftig slängjipp, så Oscar
och Michael fick bommen i huvudet.

I samma stund tappade jag balansen och
lobbades ur båten mot styrbord. I sista sekunden fick jag tag i en spinnakergaj som
jag krampaktigt höll mig i. Jag försvann ner
under vattnet och glasögonen spolades av
mig. Efter en liten stund kom gastarna till
undsättning och kunde hjälpa mig ombord.
Nu gällde det att få fart på båten igen så vi
kunde ta oss i mål och inte förlora vår position 10:a igen.
Efter vår vurpa bestämdes att vi inte
seglar sista seglingen. Vi visste hur vi låg
och vi hade lärt oss massor under de två
dagarna. Efter att ha seglat ett stycke in
mot Stenungsund kom resten av båtarna.
Sista seglingen blev avblåst. Inte så konstigt med tanke på den kraftiga vinden.
Totalt kom vi på 11:e plats. Ingen höjdare,
men det går fler tåg. Eftersom vi hade
ganska långt att köra, skyndade vi oss att
fälla masten och lasta båten på trailern för
att rulla mot Västervik.
Det tre första båtarna blev i nämnd ordning, Henrik Edman, Michael Collberg och
Bengt Ramne. Vill du se övriga resultat
finns de på H-båtsförbundets hemsida.
Under sommaren har vi ställt upp i flera
seglingar hemma. Vi är nöjda med de resultaten, utan att nämna några detaljer.
Lyckligen fick jag beskedet att 2021 års SM
i H-båt kommer att gå hemma i Västervik.
Första mötet om det är 9/11. Eftersom jag
tidigare erbjudit mig att vara med i förberedelserna kommer jag att vara där och förhoppningsvis kunna bidra med en del. Jag
tror att vi kan få till ett bra evenemang.
Det finns goda förutsättningar för det, eftersom vi har en lång tradition av lyckade
seglingsevenemang.
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❯ VISBYSEGLING

Motorsegling över ett
algblommande hav.

Karatesegling med
Martin Avander i Visby.

Havskappsegelskolans
Visbysegling

TEXT ERIC GEMRYD

Fredagen den 7:e augusti 2020, klockan 16:30 gick starten för årets
Visbysegling. Segelskolan representerades av en blandad besättning av 7 man från segelskolans två båtar i havskappseglingskursen,
i båten Sealia (Albin Scampi 30).

Starten, som var planerad till 16:00, blev
uppskjuten med 30 minuter straxt innan
start, för att ge lite extra marginal till besättningarna att iordningställa sig för start
efter avslutade dagsarbeten. Med frisk
nordostlig vind blev det dock en fin krysstart utanför Skansholmen. Med täta slag
mellan kobbarna och fint samarbete ombord gjorde vi i segelskolan en utmärkt
start och hamnade i täten. Straxt efter
start bjöd sig öppet hav med fin och jämn
vind för styrbords halsar med sikte mot
Visby hamn. En bessättning på sju man
var en fördel för att ge motvikt i båten.
Med lägst SRS-tal förlorade vi dock
snabbt sikten om täten innan mörkret föll.
Natten bjöd på klar himmel med stjärnfall och till mestadels jämna vindar.
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Fokus ombord låg stenhårt på kompassen, vindvinkeln och på det optimala
segeltrimmet. Frågan om hur tidigt man
egentligen kunde se Gotland diskuterades
även friskt ombord. Med ett vindhål och
vridvind en bit innan målgång fick vi ta
3 stycken slag in i hamn där vi gick i mål,
trötta och nöjda vid halv tretiden i Visby
hamn som sistabåt.

KARATESEGLING
Den heta lördagen spenderades av besättningen med att strosa bland murarna, frekventa bad och glassfrossa under den
gassande solen. På kvällen stod den traditionsenliga hästskokastningen på schemat,
där Tjalle, den mest erfarna hästskokastaren i besättningen, förrådde besättningen

i segelskolan genom att tävla för en av
rivalbesättningarna. Trots det blev det en
trevlig middag med karatesegling och
god stämning för att avsluta kvällen.

STILTJE OCH ALGBLOMNING
Söndagens hemsegling bjöd på en surrealistisk upplevelse. Med ett kortare försök till kappsegling, bröts tävlingen
snabbt då det var näst intill stiltje över
Östersjön. Det blev istället en motorsegling hem över ett spegelblankt hav, med
stekande sol och algblomning som gav
intrycket av ett utomjordiskt landskap.
Väl hemma i hamn var vi i besättningen från seglarskolan mycket nöjda
med helgens lärorika segling, trots dålig
tävlingsplacering, och diskussionerna
inom havskappsegelkolan går fortsatt
kring vilken vindvinkel som egentligen
är den optimala, och när det är dags att
bara nöja sig med segeltrimmet.
Eric, Imre, Tjalle, Emil,
Martin, Johan, Daniel

En vacker solnedgång fredag kvä̈ll på väg
till Visby. Med på båten var Eric, Imre,
Tjalle, Emil, Martin, Johan och Daniel.

"M
M
U

VOEFS

FU
U

U
B
L


.B
S
J
OFM
FL
U
S
POJ
L

4
FS
W
J
D
F
*
OT
U
B
M
M
B
U
J
PO

Ì
S

J

CS
B
OT
D
IFO

#S
B

QS
J
T
FS

.B
S
J
O
J
OS
FEOJ
OH

.PCJ
M
U
FM
FG
POJ

9lONRPPHQWLOOYnUEXWLNSn%DUODVWJDWDQL9lVWHUYLN
+lUNDQYLI|UXWRPEXWLNHUEMXGDHQPRQWHULQJVKDOOVHUYLFHYHUNVWDG
RFKHJHQEU\JJSODWVI|UGLJVRPNRPPHUPHGEnW
9LKDUPHUlQnUVHUIDUHQKHWDYPDULQHOHNWURQLNRFK
PRELOWHOHIRQLRFKlUPHGYnUNXQVNDSHWWWU\JJWYDOI|UGLJVRPNXQG
9LVDPDUEHWDUPHGHWWIOHUWDODYGHPHVWVWDELODYDUXPlUNHQD
VRPVWnUI|UNYDOLWpRFKVRPYLNlQQHUI|UWURHQGHI|U
VRPVWnUI|UNYDOLWpRFKVRPYLNlQQHUI|UWURHQGHI|



Q
P
I
T
C
F
X

S
Ì
W

B
O
S
HÊ
ÚL
#FT
F
T

FM
U
VT
K
U
XXX

7HO0DLOVWDU#WMXVWHOVH

24

❯ AVGIFTER I KLUBBEN

WSSW avgifter 2021
MEDLEMSAVGIFTER

Senior och pensionärer med
båt hos WSSW inkl familjeavgift

600 kr

Pensionär (65 år)

300 kr

Aktiv junior (20 år)
Hedersmedlem

Dubbelansluten WSS

FAMILJEAVGIFTER
Pensionär (65 år)

Hedersmedlem

BRYGGPLATSAVGIFTER

Båt vid plats med bommar/dm
(båtens bredd)

Båt vid plats med boj/dm
(båtens bredd)

Serviceavgift vid tillträde av
Y-bomsplats.

Serviceavgift vid tillträde av bojplats

Avgift för båt som, i överenskommelse
med varv, ligger kvar på bredare plats än
vad som behövs p.g.a båtens bredd
debiteras båtplatsens bredd -0,5 m.

VINTERPLATSAVGIFTER

Vinterförvaring båt Båtens längd x bredd/kvm
Mast i mastskjul

Mast i mastskjul som ensamtar upp en hylla

30

200 kr
0 kr

200 kr
50 kr
50 kr

85 kr

59 kr

3.000 kr

1.000 kr

STÖTTOR PER STÖTTA
Mini

150 kr

Långa

200 kr

Medel
ÖVRIGA AVGIFTER
Skåp i källaren

100 kr

Administrationsavgift vid
fullständigt personnummer

300 kr

Depositionsavgift nycklar
Påminnelseavgift faktura

Avgift per vecka för vagn och/eller vagga
som inte avlägsnats från Notholmen enligt
Miljö-, trivsel och säkerhetsregler

200 kr

400 kr

500 kr
500 kr

200 kr

Lokalhyra medlem

2.000 kr

Avser medlem med brygg eller
varvsplats som ej fullgjort fastställd
aktivitet eller arbetsinsats

300 kr/h

Lokal

3.000 kr

AKTIVITETSPLIKT 10 TIMMAR/BÅT

UTHYRNING TILL ICKE MEDLEMMAR

35 kr

175 kr

Mastkran

Tvättmaskin

Besökshamn/dygn

100 kr

30 kr

200 kr

Ett kom
mplett
grafiskt hus
g
– med miljön
ö i centrum
100% klimatneuttrala trycksaker!
Lenanders ligger i framkan
r
t inom miljövänligt tryck och pr
p oducerar 100 %
klimatneutralla trycksaker..

TM

0%

KER

K L I M AT N E
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w w w.lena
anders.se
0480-44 48 00
Kalmar

LA TRY

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

Sjöfärder i Österled

En nyutkommen bok för långfärdsseglaren!

Min gode vän Hans Norman, historieprofessoremeritus och erfaren långfärdsseglare som gästat WSSW gästhamn, ringde
och berättade att han skrivit färdigt sin historiska guidebok för sjöfarare. Han sände
mig ett exemplar av boken. Jag fastnade direkt för dess innehåll och jag vill härmed
informera Wikingnytts läsare om denna
fantastiskt intressanta och välskrivna bok.
Boken i sig är en rekommendation att ta
sig sjövägen öster ut från den svenska kusten och att söka hamnar på öar och kuster
där historiens vingslag kan höras. Sjöfärder i Österled är en guide till ett par hundra
besöksmål i Sverige, Finland, Estland och
Lettland. Därtill kommer S.t Petersburg,
varifrån färden kan fortsätta längs floden
Neva den korta sträckan uppströms till Europas största insjö, Ladoga.
Ända sedan vikingatidens handels- och
krigsfärder band östvästliga vattenleder

ihop det som senare blev det svenska riket.
Sveariket expanderade från Mälarregionen
österut, först till Åland och södra Finland.
I konkurrens med danska, tyska och ryska
intressen utvidgades riket till Baltikum.
I boken kan läsaren följa med på medeltidens färder från Arholma till Lemböte
kapell på Åland och till den fängslande
övärlden i Åbolands skärgårdar. Vi får ta
del av känslan av att nalkas Sveaborgs vallar, Tallins medeltida stad och dess tornspiror eller tsar Peters stora byggnadsprojekt S.t Petersburg. Med inlevelse kan
seglaren närma sig Krysserort och förstå
dramatiken vid den svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken, liksom betydelsen av segern vid Svensksund.
Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen utgörs av en historisk bakgrundsbeskrivning för att läsarna kronologiskt
ska kunna placera in de platser och före-

KLUBBAFTON

Observera!

PÅ NOTHOLMEN
VÅREN 2021

Kanalbåt i England
Föreläsare Lars Gigård m.fl.
Datum: 11 Januari

Akutsjukvård till sjöss

Olle Svernell m.fl.
Datum: 10 Februari

Tjust Fågelklubb

Här får vi lära oss mer om fåglar.
Datum: 17 mars
Håll utkik på vår hemsida
www.wikingarna.com
där vi annonserar exakta tider
för klubbaftnarna!
Välkomna!

Inga gasolflaskor
får förvaras i
källaren.
De ska förvaras
i väl venilerat
utrymme i båten.
Gasolflaskan ska vara
frånkopplad och ventilen stängd.
Ingen bensin får
förvaras i klubbhusets källare!

Detta gäller
oavsett om det
är i lös tank
eller i tank på utombordsmotor.

teelser de sedan möter. Framförallt behandlas segelsjöfartens tid.
I den andra delen, huvudavsnittet, tas
alla undersökta platser och företeelser upp
med betoning på det som gör dessa kulturhistoriskt intressanta. I avsnittet finns ett
antal faktarutor som ger fördjupande inblickar i frågor och sammanhang.
I bokens tredje del finns ett kortare avsnitt om marina förutsättningar sedan medeltiden och utvecklingen av de civila och
militära flottorna, bland annat den svenska
skärgårdsflottan.

Lev och segla väl – Tony Wärdig
Boken kan
beställas från
SXK:s kansli,
Balkong
Förlag AB
och Nätbokhandeln.
Pris 350 kr.
ISBN 978-9187553-42-4.

Avskildhet

Nu hoppas man att nästa sommar
blir mycket bättre när det gäller
att få umgås i större grupp,
– För det ena efter andra har fått
skjutas på framtiden... 50-årsfester har blivit inställda, Visfestivalen, bowlingtävlingar o.s.v.
Men vi hade tur med vädret.
Så lite segling och bad blev det
även i år, en tur i kanot också!

Ni får ha en trevlig
läsning och en bra
jul med lite god
mat och glögg.

Therése Jonsson
Redaktör m.m.

