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Ordförande har ordet...

Våren är här och med den det efterlängtade vaccinet. Man ser
ljuset i tunneln och man kan inte låta bli att imponeras av den
snabbhet med vilken vetenskapsmännen och läkemedelsindustrin tagit fram vaccinet.
Även på Notholmen har imponerande
arbetsinsatser genomförts under vintern.
Vår avloppspump har renoverats av Fastighetssektionen, tillfälligt förstärkt av Ulf Andersson som projektledare och Christer
Lindqvist, som har ställt upp med sin grävmaskin. Arbetet beskrivs i separat artikel i
detta nummer av Wikingnytt. Ett tack till
dem, liksom till Lennart Jacobsson och
Stephan Rampeltin för arbetet med utrymme för issegling i källaren, samme
Lennart med flera för förstärkningar och
förbättringar av B-bryggan och Ingegerd
Hilding, Fred Skarstedt med Ungdomssektionen som sett till att klubblokalen fått
en ansiktslyftning i form av en myshörna.
Mera i tysthet har det allra största
jobbet utförts och då tänker jag på arbetet
med vårt medlemsregister och därtill
knutet faktureringssystem. Vi har en ganska komplicerad flora av avgifter och
under flera år har det jobbats hårt med att
få de enskilda fakturorna rätt redan från
början. Arbetet börjar ge resultat. Av 225
utskickade fakturor har i år endast en
handfull behövt korrigeras i efterhand och
detta är en betydande förbättring och den
i sin tur beror på en enorm mängd arbete

Wikingnytt

Westerviks Segelsällskap
Wikingarnas medlemstidning,
utkommer två gånger om året.

ÅRGÅNG: 31 nummer 1-2021
ANSVARIG UTGIVARE:
Westerviks Segelsällskap Wikingarna
ADRESS:
Notholmsv. 8, 593 38 Västervik
BANKGIRO: 810-0901

som lagts ned av kassören och hans medarbetare i Ekonomisektionen. Stort tack
till dem! Det är naturligtvis irriterande att
få en felaktig faktura, men den som drabbas bör tänka på att vi inte är ett kommersiellt serviceföretag utan en ideell
förening. Hela verksamheten bygger på
ideellt arbete och att alla tar ansvar. Vi har
alltså en felprocent i fakturorna på mindre
än 5%, vilket kan jämföras med att 10%
inte har betalat sina avgifter i tid. För att travestera ett uttalande av en känd president:”
Fråga inte vad klubben kan göra för dej
– fråga vad du kan göra för klubben.”
Reglerna gällande hanteringen och
användandet av biocidhaltiga bottenfärger
är ett problem som vi alla måste förhålla
oss till. Styrelsen har lagt ut riktlinjer på
hemsidan. Styrelsen kommer inte att
agera polis på Notholmen utan det faller
på den enskilde båtägaren att ansvara för
att reglerna efterföljs. Kontroller från
kommunen kan inte uteslutas.
För övrigt kan man konstatera att pandemin lagt en betydande hämsko på klubbverksamheten under hösten och vintern.
Inga klubbaftnar, inga onsdagsträffar. Alla
längtar vi förstås efter en normalisering.

Även om sommaren troligen inte blir helt
som vanligt, har vi mycket att se fram
emot. Snart är det sjösättning, Onsdagscupen drar igång 12 maj och i augusti arrangerar vi, tillsammans med WSS, SM för
H-båt och C 55. Och så hoppas vi kunna
hålla årsmöte någon gång i sommar.
OLLE SVERNELL
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EKONOMISEKTIONEN

INFORMATION FRÅN
EKONOMISEKTIONEN
❯

Årets sammanställning av medlemsfakturorna
gick snabbare och blev mera korrekt direkt,
med vissa undantag. Detta bidrog i sin tur till
färre klagomål och att fler betalat i tid jämfört
med 2020, vilket är glädjande!
Genom att vi snabbat upp inrapporteringarna från berörda sektioner kunde vi
också skicka ut årets fakturor en månad
tidigare jämfört med förra året.
En stor eloge vill jag rikta till 90 % av
medlemmarna som betalade i tid. Tyvärr,
är det fortfarande den 11 april, 19 medlemmar som ännu inte betalat av någon
anledning och av dessa är det sju
bryggplatsägare, (vilket förvånar mig
mycket, är man inte mer rädd om att ha
kvar sin bryggplats mitt i staden). Totalt
handlar detta om ca 30 000 kr som saknas
på Wikingarnas bankkonto pga. dessa
försenade inbetalningar.
SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT TA FRAM
EN FAKTURA TILL OSS MEDLEMMAR

När ekonomisektionen tar fram en faktura, så har vi först fått in rapporter från
sektionsansvariga eller av denne utsedda
personer på vad du som enskild medlem
hyrt. Med denna information som bas gör
vi din faktura och sänder den till den
adress du angett, antingen via e-post eller
via vanligt brev. Adressen som vi använder är registrerad i ekonomiprogrammet
och den är den samma som var i Wikingnytt 2020-2, om ni inte meddelat medlemsansvarig om förändring av fakturadress
sedan dess. OBS! Att det är var och ens ansvar att förse medlemsansvarig med rätt
adress, detta skall ske med ett mail.
Om ekonomisektionen får in fel uppgifter avseende uthyrt material, såsom
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mast-, vinter- och bryggplats, skåp etc., så kommer
vi att göra en felaktig faktura till dig, kort och gott
kan man säga ” Skit in =
Skit ut”.
Visst kan vi göra fel i
ekonomisektionen, men i
de flesta fallen så baserar
sig misstaget på att vi fått
in felaktiga uppgifter från
er. Kanske ni inte klarlagt
förändringen till sektionsansvarig, ni har sagt upp
ett skåp, ni har masten på
ena året och nästa inte,
men att ni ändå vill betala
för mastplats eller inte, ni har
egna stöttor som ni inte märkt upp med ert
namn på ett tydligt sätt etc.
Kanske det är så att vi måste införa
nya rutiner för inrapportering, för att säkerhetsställa att detta funkar på ett bättre
sätt. För som det är nu, så måste vi på
ekonomisektionen göra massa extra
handpåläggning, för att kontrollera och
åter kontrollera att allt blir rätt innan vi
tillslut kan göra fakturan.
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Jag skulle vilja uppmana alla
medlemmar att i framtiden...

– Betala fakturorna via internet banken,
(en del betalar idag med Bankgiroblanketter och det försvårar hanteringen för oss).
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– Varje faktura skall märkas med OCR
numret, och inget annat, vissa skriver
inget alls.

Till slut vill jag säga att som sagt till 90%
funkar det bra, nu skall vi bara få till de
sista % också!
Ekonomisektionen önskar alla
en trevlig sommar.

TEXT JOHAN KNUTSON, KASSÖR

VÅRA NYA
MEDLEMMAR

STYRELSEN

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

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

KASSÖR
Johan Knutson
070-618 46 52
kassor@wikingarna.com

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

SEKRETERARE
Mona Åkerman
073-805 61 47
sekreterare@wikingarna.com

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

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

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

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

Vi har glädjen att hälsa
följande nya medlemmar
välkomna till WSSW:

Karl-Johan Molin, Linköping
Jan Lemar,Västervik
Niclas Hjort, Linköping
Ivan Ström,Västervik
Ulf Harzdorf,Vena
Oliver Falk, Gamleby
Anders Nilsson,Västervik
Anders Hellström,Västervik
Erling Lindgren,Vena

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

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

OLIVER FALK

Jag heter Oliver Falk och har
precis blivit medlem.

För 3 år sedan började jag bli
intresserad av segling och köpte
min första båt, en Vega. Den har
jag kvar och den kommer ligga
här på Notholmen i år.

Jag seglar även tillsammans med
Bosse i hans H-båt.

Mvh. Oliver Falk
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❯

PUMPSTATIONEN

PUMPSTATION BYGGS OM
LITEN HISTORIK
Westerviks Segelsällskap Wikingarna ligger på en ö, Notholmen, som numera har
fast förbindelse med fastlandet med en
bro. Nu är bron borta sedan länge och
sundet igenfyllt och bron har ersatts av en
vägtrumma.
Under de sista decennierna av nittonhundratalen kom båtbeståndet i Sverige att
öka dramatiskt. För WSSW blev detta
inget undantag. Medlemsantalet ökade
samtidigt kom kraven på bättre och flera
bryggplatser. Styrelsen hade brottats med
dom här frågorna under en längre tid och
insåg nu att något måste ske.
Då fanns det bara torrdass och vi hade
ett avtal med kommunen att under sommartid få kommunalt dricksvatten via en ledning efter vägen, således i dagen, vilket var
en ohållbar situation. Styrelsen tog i januari
1987 beslutet att bygga ut klubbhuset samt
att förse hela Notholmen med kommunalt
vatten och avlopp.
Under året byggdes klubbhuset till med
omklädningsrum för damer och herrar, två
toaletter samt bastu och dusch samt ny ventilation. WSSW ingick ett avtal med kommunen att få tillstånd att lägga två
ledningar i vattnet mellan Notvikshamnen
och klubbhuset på Notholmen. Två ledningar, den ena för dricksvatten och den
andra för avloppet för toaletter, kök m.m.
Avloppsvatten är grovt förenklat samlingsnamnet på badvatten, toalettvatten
samt allt vatten från kök och tvätt m.m.
Eftersom Notholmen ligger som den
ligger blev vi tvungna att pumpa allt avloppsvatten till kom-munens avloppsnät.
Det är därför vi har den där gröna baljan på
kullen vid husgaveln. I den tanken tar vi
emot allt avloppsvatten från toaletterna,
köket samt från vår båtlatrinstation vid
mastbryggan. Pumpen sitter i botten och
styrs av nivåvakter som startar pumpen respektive stannar den. Vattnet pumpas upp
till en avlämningspunkt vid Notviken där
kommunens huvudledningen ligger. Dricksvattnet kommer ifrån en brunn som också
ligger vid Notviken. I denna brunn sitter
WSSW:s vattenmätare som mäter allt vatten som vi förbrukar.
Vad som är viktigt här är att vi ansvarar
för ledningarna som är WSSW:s egendom,
både för vatten och avlopp. Detta medför
6

Projektledaren Ulf Andersson samtalar med Tommy Larsson från firman TFL.

att vi har ett underhållsansvar för ledningarna. Numera är det straffbelagt att släppa
ut orenat avloppsvatten i sjön om ledningen skulle gå sönder. Vad gäller dricksvattnet är det vår skyldighet att se till att
inga vattenläckor finns på vägen till Notholmen. Vid ev vattenläcka på avlopp och
vatten skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten i Västervik utan dröjsmål annars
kan åtal väckas framförallt om det handlar
om avloppsvatten.

VARFÖR BYGGDE VI OM PUMPSTATIONEN PÅ NOTHOLMEN?
Under hösten upptäckte vi att ett rör hade
brustit inne i pumpstationen. Röret måste
omedelbart lagas därför att allt vatten som
pumpas från pumpen går igenom röret. Vid
en närmare besiktning upptäckte vi också
att hela rörsystemet inne i stationen var rostigt och i akut behov av upprustning.

Undertecknad fick uppdraget att se till
att det blev gjort. Firma TFL i Verkebäck
anlitades att utföra jobbet. Vi blev också
tvungna att gräva upp intill stationen för att
komma åt ledningen. I samband med själva
rörreparationen skulle vi se till att anläggningen fick ett bättre styrsystem. Nya start
och stop-panordningar monterades samt en
räknare som ska registrera flöde, dvs hur
mycket avloppsvatten vi pumpar ut till
kommunens nät.
Nu är hela projektet nästan färdigt.
Grävning och montage av rörsystem är
klart. Det återstår vid skri-vandets stund
arbete med styrsystemet som skall utföras av medlemmar. Vi har ännu inte fått
alla komponenter men anordningen fungerar på det gamla än så länge. Detta blir
klart under april.

LITE EFTERTANKE!
Nu har jag inofficiellt haft ett vakande öga
på stationen och hela anläggningen sedan
tillkomsten 1987. Det vore önskvärt med
tanke på de hårda krav på utsläpp till vatten
som numera gäller och inte minst för att
minska dricksvattenförbrukningen att fastighetssektionen för hela anläggningen.
Allt detta, inklusive båtar på land och i
vatten m.m, är ju en miljöfråga och skall
tas på största allvar.
TEXT ULF ANDERSSON
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ƉƌĞĐŝƐƐŽŵƉĊŇǇŐĞƚ͘

ϳϮϱ͗Ͳ

ϵϳϱ͗Ͳ

+(
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&ƂƌǀĞŵƐŽŵŚĞůƐƚ

&ƂƌĚĞŶŵĞĚǀĂƩĞŶƐŬŽƚĞƌ

&ƂƌĚĞŶŵĞĚŵĊŶŐĂƉƌǇůĂƌ

>ĞŐĞŶĚϭϲϱͲ ƌĞƚƐŶǇŚĞƚ͕ĞŶŇǇƚǀćƐƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͕ŵĞĚƉĂƚƌŽŶĞŶ
ƉůĂĐĞƌĂĚƵŶĚĞƌďǇƐƚĞŶ͘

^ƟŶŐĞƌͲ ƌĞƚƐŶǇŚĞƚ͕ĞŶŇǇƚǀćƐƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͕ŵĞĚƉĂƚƌŽŶĞŶ
ƉůĂĐĞƌĂĚƵŶĚĞƌďǇƐƚĞŶ͘

ϭϰϳϱ͗Ͳ

ϳϵϱ͗Ͳ

ĚǀĞŶƚƵƌĞͲdƌĞĮĐŬŽƌĨƌĂŵŵĞĚ
ĚƌĂŐŬĞĚũĂŽĐŚƚǀĊŶćƞŝĐŬŽƌƉĊ
ƌǇŐŐĞŶ͘DƵůƟĨćƐƚĞƉĊĞŶĂĂǆĞůŶ͘
ZĞŇĞǆƉĊĂǆůĂƌŶĂ͘

&ƌĊŶϳϵϱ͗Ͳ

&ƂƌĚĞŶƐŽŵćƌůŝƚĞŵŝŶĚƌĞ

&ƂƌŵũƵŬĂďĂƌŶ

&ƂƌĚĞŶƐŽŵƚƌŝǀƐŵĞĚŇǇƚǀćƐƚĞŶƉĊ

ŽŵƉĂĐƚͲ ƌĞƚƐŶǇŚĞƚ͕ĞŶŇǇƚǀćƐƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͕ŵĞĚƉĂƚƌŽŶĞŶ
ƉůĂĐĞƌĂĚƵŶĚĞƌďǇƐƚĞŶ͘

^ƵƉĞƌ^ŽŌ//Ͳ ƌĞƚƐŶǇŚĞƚ͕ĞŶŇǇƚǀćƐƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͕ŵĞĚƉĂƚƌŽŶĞŶ
ƉůĂĐĞƌĂĚƵŶĚĞƌďǇƐƚĞŶ͘

^ĂŶĚŚĂŵŶͲ ƌĞƚƐŶǇŚĞƚ͕ĞŶŇǇƚǀćƐƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͕ŵĞĚƉĂƚƌŽŶĞŶ
ƉůĂĐĞƌĂĚƵŶĚĞƌďǇƐƚĞŶ͘

ϭϮϳϱ͗Ͳ

ϴϰϱ͗Ͳ

ϭϰϱϬ͗Ͳ

&ƂƌĚĞŶƐŽŵćƌůŝƚĞƐƚƂƌƌĞ

&ƂƌĚŝŶďćƐƚĂǀćŶ

&ƂƌĚĞŶĨƌƵƐŶĞ

>ĞŐĞŶĚϯϬϱͲ ƌĞƚƐŶǇŚĞƚ͕ĞŶŇǇƚǀćƐƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͕ŵĞĚƉĂƚƌŽŶĞŶ
ƉůĂĐĞƌĂĚƵŶĚĞƌďǇƐƚĞŶ͘

DĂƐĐŽƚͲ ƌĞƚƐŶǇŚĞƚ͕ĞŶŇǇƚǀćƐƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͕ŵĞĚƉĂƚƌŽŶĞŶ
ƉůĂĐĞƌĂĚƵŶĚĞƌďǇƐƚĞŶ͘

WŽůĂƌŝƐͲ,ĞůƚǀŝŶĚͲŽĐŚǀĂƩĞŶƚćƚ͘
DĊŶŐĂĮĐŬŽƌ͘,ćŶŐƐůĞŶĨƂƌďćƐƚĂ
ƉĂƐƐĨŽƌŵ͘

ϭϱϵϱ͗Ͳ

&ƌĊŶϮϴϱ͗Ͳ

Ϯϴϱϱ͗Ͳ

KŵŶƂĚĞŶŬƌćǀĞƌǀĂũĞƌŬĂƉŶŝŶŐ

KŵŶƂĚĞŶŬƌćǀĞƌǀĂũĞƌŬĂƉŶŝŶŐ

KŵĚĞƚďƂƌũĂƌĂƩďƌŝŶŶĂ

<E/WytŝƌĞͲŽĐŚŬĂďĞůƐĂǆ͕ϭϲŵŵͲ
>ĊŐǀŝŬƚ͕ŽƉƟŵĂůƵƚǀćǆůŝŶŐ͕ĮŶŶƐŝ
ŵŝŶĚƌĞƐƚŽƌůĞŬĂƌ͘

<E/WytŝƌĞͲŽĐŚŬĂďĞůƐĂǆ͕ϭϲŵŵͲ
>ĊŐǀŝŬƚ͕ŽƉƟŵĂůƵƚǀćǆůŝŶŐ͕ĮŶŶƐŝ
ŵŝŶĚƌĞƐƚŽƌůĞŬĂƌ͘

ϭŬŐƉƵůǀĞƌƐćĐŬĂƌĞͲǀćůĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌĂƩ
ƐůćĐŬĂĂůůĂƚǇƉĞƌĂǀŵŝŶĚƌĞďƌćŶĚĞƌƐŽŵ
ŬĂŶƵƉƉŬŽŵŵĂŝƚĞǆďĊƚ͘

ϰϰϱϬ͗Ͳ

ϵϴϱ͗Ͳ

Ϯϰϵ͗Ͳ

EćƌĚƵďĞŚƂǀĞƌĞƩƉůĊƐƚĞƌ

EćƌĚĞƚŝŶƚĞŚĂƌŐĊƩƐŽŵĚƵƚćŶŬƚĚŝŐ

sĊƌĞŐŶĂĨƂƌƐƚĂŚũćůƉĞŶǀćƐŬĂͲ^ƉĞĐŝĞůůƚ
ĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌĚŝŐƐŽŵƌƂƌĚŝŐƵƚĞŝ
ƐŬćƌŐĊƌĚƐŵŝůũƂ͘

E^&ƌŝƟĚƐďĊƚƐĂƚƐͲĞƐƚĊƌĂǀϮƐƚƌƂĚĂ
ŚĂŶĚďůŽƐƐŽĐŚϭƐƚƌƂĚĨĂůůƐŬćƌŵƐƌĂŬĞƚ͘

ŝŶƵƉƉďůĊƐďĂƌĂƌćĚĚŶŝŶŐƐǀćƐƚƐŬĂůůŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƐĞůůĞƌ
ůćŵŶĂƐŝŶĨƂƌƐĞƌǀŝĐĞĊƌůŝŐĞŶ͘ĞƐƐƵƚŽŵƐŬĂůůĐĂƉƐƵůĞĞůůĞƌ
ĐĂƌƚƌŝĚŐĞďǇƚĂƐǀĂƌƚƌĞĚũĞĊƌ͘

ϵϵϱ͗Ͳ

ϲϳϱ͗Ͳ

^ĞƌǀŝĐĞĂǀƵƉƉďůĊƐďĂƌĂŇǇƚǀćƐƚĂƌ

&ƵůůƐƚćŶĚŝŐƐĞƌǀŝĐĞŵĞĚƉƌŽǀƚƌǇĐŬŶŝŶŐ͗
ǇƚĞĂǀƉĂƚƌŽŶŽĐŚĐĂƌƚƌŝĚŐĞ͗ 

ϯϳϱ͗Ͳ
Ϯϳϱ͗Ͳ

ΎWƌŝƐǀĂƌŝĞƌĂƌŵĞĚŽůŝŬĂŇǇƚǀćƐƚŵŽĚĞůůĞƌ͘WƌŝƐŽǀĂŶŐćůůĞƌĂůƟĐ
>ĞŐĞŶĚ͕ŽŵƉĂĐƚ͕ƚŚĞŶĂŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞ͘

ATT BYGGA EN ANKARBOX OCH
HÅLLARE FÖR ANKARET
❯ ANKARBOX - AV BJÖRN OLSSON

När jag ska göra en förändring, så föregås de alltid av en lång tids
tankeverksamhet. Det gäller att vrida och vända på alla tänkbara
lösningar på alla ideer som poppar upp. Skisser både med penna
och dator samt i form av modeller i bl a papp.

Jag gjorde också en skiss i papp på hur ankarboxen skulle kunna se ut.
Med en pappmodell så kan man prova lite mer verklighetsnära.

1

Jag började med att markera var
luckan bäst och mest effektivt skulle
sitta. Maskeringstape på vilken
formen ritades upp.

Min idéskiss gjord i datorn på montage av
ankaret samt placering av ankarboxen.

2

För att veta var sågsnittet skulle
komma så borrade jag med ett 2,5 mm
borr. Sedan var det bara att sätta multiverktyget och sticksågen i däcket.

5

Efter en hel del korrigeringar på luckan och hålet i skrovet, så monterades gångjärn. Men för att luckan skulle ligga jämnt med däcket så monterades en liten
rostfri metallbit, i samma skruvar som höll gångjärnen på plats, som avlastare.
På de andra tre sidorna monterades en armerad polyesterskiva, som limmades
och skruvades dit, som avbärare.

8

Ubalken är inpassad och en litet jack
är gjort för att schacklet ska häkta fast
ankaret i ubalken. Detta som en säkerhetsåtgärd när man tar upp ankaret,
man kan släppa det när det är uppdraget utan att det åker tillbaka.

8

9

Hållaren för ankaret är nu i stort sett
klar. Ett transporthål där en sprint ska
sitta för att säkra ankaret när det inte
används.

3

Det var viktigt att såga sakta för att få
en så jämn sågyta som möjligt.

4

Luckan är utsågad. Nu gäller det att
täppa till alla sågsnitt och jämna till
alla kanter.

6

7

En första test där rullen är skruvad
och svetsad på peken.

En ubalk som ankarets hals skulle
ligga passas in.

10

Eftersom det närmast ankaret kommer en kortlänkad kätting och för att
den inte ska nöta på ployestern, så har
jag trätt på en slang som nötskydd.

11

Nu är det i stort sett klart, det är bara
trädetaljerna på bl a peken som ska
putsas till och lackas med Epifanes
klarlack, den har ett bra uv-skydd.

Här ligger hon Offcourse och mår ganska bra. Alla är nöjda med
ankarboxen och fästet för ankaret. En reflektion över utfört arbete:
I huvudet , mina tankar, var det ett jobb som inte skulle ta så lång
tid! Trodde jag tidsoptimisten. Så många moment som tillkom
under arbetets gång, trodde jag inte var möjligt. Men nu är det
gjort och jag delar gärna med mig av mina erfarenheter...

Björn Olsson Balladen Offcourse 1347

TEXT BJÖRN OLSSON

12

Skottet längst fram har ju en öppning
som gör att man kan stuva in lite prylar. Detta skott måste jag ju byta för
att ankarboxen ska bli vattentät.

16

Mattorna som var beklädnad av
skrovsidan, var i så dåligt skick att
dom måste bytas. Sagt och gjort, bara
att inhandla ett tåligt material som
limmades med mattlim, blöt i blöt.

13

Skottet borttaget och problemet med
vattenpåfylllning nåste lösas. Jag vill
inte ha en genomföring längst ner i
skottet, så genomföringen måste sitta
långt upp i skottet.

17

En smyglist sågades, hyvlades och
putsades tlll och skruvades dit för
att få ett snyggare blickfång.

14

Det nya skottet börjar ta form och
genomföringen hamnar högt upp
på skottet, för att vi ska känna oss
säkrare för vattengenomträngning.

18

Slangar och div. kopplingar mättes
till rätt längder och applicerades med
rostfria slangklämmor. Det blev ca.
2 meter slang för att få genomföringen så högt placerad som möjligt.

15

Det blev en hel del pyssel med slangarna till vattenpåfyllningen. Ett antal
90-graders vinklar, en genomföring
och ett antal rostfria slangkopplingar
samt ca 2 meter slang för att få ihop
en vattenpåfyllning som fungerar bra.

19

Här visas slangens dragning från den
ordinarie vattenpåfyllningen till genomföringar i skottet. Givetvis så har
jag borrat ett hål på varje sida av stäven, för dränering, fungerar jättebra.
9

❯

KORVETTEN HMS

Korvetten HMS Karlstad gästar Västervik 3-4 maj
2019. FM m.fl. inbjöds på studiebesök.

Marinen fyller 500 år
Under 2022 fyller marinen 500 år. Femhundra år tidigare,
år 1522, föddes den svenska flottan. Anledningen var havets
och sjövägarnas avgörande betydelse i en orolig tid.

Marinens närvaro har genom seklen, såväl
i orostider som under lugnare perioder,
varit viktig för Sveriges utveckling och
självständighet. Femhundra år senare är
betydelsen av havet och den svenska marinen minst lika stor, som när den bildades.
Var med och fira marinen och alla de människor som under seklen gått till sjöss för
Sveriges bästa! Firandet kommer att uppmärksammas på olika sätt och på olika
platser runt om i Sverige under hela året.

MARINENS FÖDELSE
Under 1500-talet skedde förändringar,
som påverkade den marina arenan i östersjöområdet. Handeln och sjöfarten ökade
och sjöröveri var ett utbrett problem. Det
land som hade kontroll och makt över
Östersjön, var det land, som hade kontroll
över handeln. Den danske kungen Kristian II erövrade Stockholm med sin flotta
1520 för att stärka sin position och kunna
kontrollera handeln. Det krävdes en egen
svensk flotta för att kunna befria Stockholm och därmed minska danskarnas dominans i Östersjön.
Gustav Vasa köpte tio bestyckade fartyg
från Lübeck, som levererades den 7 juni
1522 vid Slätbaken utanför Söderköping
och den svenska marinen var därmed född.
10

500 ÅR AV HAV MÄNNISKOR
OCH KONFLIKTER
Sjöfarten och handeln har länge varit en
viktig grundsten för Sverige. Redan på
1350-talet infördes förbud mot att fälla ek,
virket behövdes till skeppsbyggnad.
Ekarnas betydelse för skeppsbyggnad var
viktigt och en prioriterad fråga ända fram
till mitten av 1800-talet. 1832 planterades 300 000 ekar på Visingsö i Vättern
för att kunna tillgodoses marinens framtida behov för skeppsbygge. 1975 fick
Försvarsmakten besked, att ekarna var
klara för leverans.
Utvecklingen har gått framåt och
ekarna på Visingsö har aldrig behövt avverkas för fartygsbyggen. Däremot kvarstår behovet av fartyg och marin närvaro i
vårt närområde. Historien förändras, tekniken utvecklas och nya behov uppkommer, efter hur omvärldsläget skiftar. Det,
som inte har förändrats, är, att havet är en
naturlig del av Sverige och att vi är beroende av vårt sjöterritorium. Sveriges
kustlinje är en av Europas längsta och har
alltid varit en självklar plats för olika aktörer genom handel, sjöfart och säkerhet.
Vår närvaro till sjöss och vår förmåga att
följa rörelser i Östersjön och vårt närområde har alltid varit viktigt. Marinen ver-

TEXT & BILD TONY WÄRDIG

kar med fartyg och enheter över hela vårt
sjöterritorium, från det öppna havet in till
hamnområdet.
Till dags dato är följande evenemang
beslutade till tid och plats:

27-29 MAJ: Örlogsbesök Lübeck med
skonerterna för att symboliskt lämna
över köpeskillingen, som enligt sägnen
aldrig överlämnades.

3-7 JUNI, STOCKHOLM: Utländska
örlogsbesök, Open ship, Rodd Vasaorden, "Möt din Marin" (utställningar
workshops musik) m.m.
Avtäckning av minnesmonument i området kring Slätbaken och i Stockholm.

13-15 AUG, KARLSKRONA: Marinens dag, utställningar Vasakjulskonsert, avtäckning minnesmonument m.m.
26-28 AUG, GÖTEBORG: Open ship,
"Möt din Marin" (utställningar workshops musik) m.m. Avtäckning av minnesmonument.

Under maj månad kommer mindre event
att hållas i Kalmar respektive Härnösand
(exakta datum ej fastställda) och jubileumsårets sista officiella evenemang sker i
Malmö under september månad (exakt
datum ej fastställt).

Välkommen till
Maxibryggan Båtförmedling!
Nytt eller begagnat?
Med 49 års erfarenhet, är vi specialister på båtmarknaden i Sverige.
Vi slutar med tillbehör och säljer ut det vi har kvar.
Ring oss idag, så hjälper vi Dig att sälja Din båt
eller att köpa din drömbåt.

Välkommen! Stefan Haraldsson
Tel: 070 512 37 82

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

www.vasterviksbatvarv.se
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❯

BYXELKROKEN 2020

TILL OCH FRÅN BYXELKROK
MED SEGLARSKOLAN

TEXT EMIL TOMOV

Anderssons besättning är laddad för den stora revanschen. Under året jobbade vi för att förbättra våra kunskaper inom seglingen och teamarbetet på båten, med
tveksamt resultat och inga bra placeringar. Alltså, detta
var vår sista chans att bevisa vad vi går för.
Dagen närmar sig, i år har vi en bättre utrustad båt, Sealia med stor segelgarderob
och vi har även Herr Albinsson med oss
som Navigatör och Instruktör. Vår skep-

skulle lära oss att segla utan vind eller
mycket litet vind på vägen dit. Vi hade laddat med vårt hemliga vapen, ...spinnaker
för lätt vind.

Härlig spinnakergång. Från höger till vänster, Susanne Kinell på spinnskot, Eric Gemeryd, Imre Fejes,
Tjalle spanar bakåt och Emil Tomow.

pare Susanne är längre borta från bommen, som i år är fördäckare. Vid rodret
har vi Erik och Imre som är keybord och
vinsch tillsammans med Ingel som också
skotar spinnaker.
Jag är positionerad som mastman och
har en extra viktigt roll, att hålla alla
glada och mätta med varm korv och bröd.
I år kunde man även välja Tjalles ’favorit’,
fiberrikt bröd med mangoraja sås.
Förra året fick vi lära oss hur man seglar i oväder, detta år är det tvärtom. Vi

12

SPINNAKER START
Vid starten är det trångt, massa båtar
kämpar med att få lite vind i sina spinnakrar. Vi tappar drift två minuter vid
starten, sedan hissar vi vårt hemliga
vapen och med full koncentration, försöker vi att ta den efterlängtade revanschen.
I skärgården går det alldeles utmärkt
för oss, häftig bra bild bakom oss, med
ca. 40 båtar med sina spinnakrar.
Vi har en riktigt bra stämning på båten
och fint väder över havet, allt detta fort-

sätter med samma kraft. Några beställningar på korv med fiberrik bröt och
mangoraja sås kommer också.
Vi når Byxelkrok, sitter i båten och
spekulerar över vilken plats vi har i år.
Endast Erik är så modig att han vågar
säga, att vi är i ’topp 10’.
Vid prisutdelningen väntar vi med småbarns otålighet. Vi får inget pris i vår grupp.
Jag ställer mig bredvid listan med placeringar, där står vi och tittar, tillsammans
med ett par andra seglare och plötsligt händer det! En av dem säger, med överraskning i rösten –’Seglarskolan är innan oss’.
Vi är på 10:e platsen! Naturligtvis är
vi väldig glada och Herr Albinsson väldigt stolt över årets prestation.
På kvällen är vi trötta, men vi firar vår
prestation och Ingels födelsedag. Kvällen
går inte utan välmenande skämtande med
nummer 16 i dagens tävling.

REVANSCH
Som vanligt är vädret på söndagen helt
annat, det blåser ganska ordentlig. Men vi
är ändå fullt laddade för att behålla vår prestation från gårdagen.
Vid startlinjen är Seglarskolan den enda
båten med hårdvindsspinnaker. Senare
hissar vi Genua 2 och efter en kort stund
byter vi till Genua 1. Alla är på kanten
och vi skär vågorna som en kniv på väg
mot skärgården.
I skärgården seglar vi med vår 75%
spinnaker. Även nu kommer beställningar
på några korvar med bröd och enstaka med
mangoraja sås. På väg in i Västervik är det
ganska tätt med båtar. Lite spänt då och då
och vi passerar mållinjen.
Vi får sammanlagt en 11:e plats i år.
En riktigt bra revansch för Segelskolan
och Anderssons besättning.
Detta var en kort berättelse från mastmannen Emil Tomov.

❯

BYXELKROKEN 2020

Anderssons besättning är laddade för den
stora revanschen. På bilden från vänster:
Imre, Tjalle, Eric och Ingel.
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❯ WIKING RACE

WikingRace 2020

Starten går fredag kväll och två besättningar är sammanslagna till en.
Havskappseglarskolan skall deltaga på Wiking Race. Gotland Runt inställt
på grund av pandemin och vi behöver havskappsegla.
Wiking Race blir en lösning och en mix av
besättningarna från Sealia och Anderssons
Båt deltar. Från Sealia, Martin, Daniel,
Anders och Johan samt från Anderssons
Båt, Emil.
Starten går från Notholmen och vi har
nästan sträckbog ut genom Blockholmshålet, kryss över Lucernafjärden och
genom Idösund. Strax därefter måste det
första strategiska beslutet tas.
Vi ser att alla andra fortsätter ner i
skärgården på vår AIS. Men vi som sitter
i en Scampi vars adelsmärke är kryss i
havssjö och dessutom är deltagare i en
Havskappseglarskola, väljer att gå ut vid
Idö Stickskär.
Vi har kryss ner i mot Kalmarsund där
vi återförenas med övriga båtar, strax
söder om Vinö Bredhäll. De ligger före,
men det känns ändå på beräknad tid att vi
hittills gått riktigt bra.
Runt Blå Jungfrun och medvind hem.
Då beräknar jag att vi kommer bara att förlora 0.3 knop på att inte hissa spinnaker.
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Då vi väljer att köra med spirade segel
och inte köra sönder något, rätt eller fel,
men det finns alltid en kostnad i allt.
Allt fungerar ombord, vi har bytt försegel under natten flertalet gånger, mat
har serverats och någon har bara blivit

Full koll på navigationen.

korttidsjösjuk, gick över på 10 min, efter
vissa gåvor till Havsguden.
Vi går i mål vid Notholmen på lördag
förmiddag och alla är med hem och båten
är hel. Sammanfattningsvis en jättetrevlig

Anders sover.

segling, med bra väder och vind.
Denna segling valde jag att i princip
hela seglingen, sitta nere vid navigationsbordet och ha koll från alla mina instrument och bara försöka ge tips till
besättningen, när jag kände det behövdes.
Det var svårt att styra på natten för
några, så en del 360 fick vi vara med om.
Det var också svårt att känna rätt kryssvinkel och maximal båtfart, men får man inte
börja ta ansvar, växer man inte, tror jag.
Vi tar det hela tiden i små steg, resultat är inte det viktigast just nu, men det
blir jättestora kliv framåt för varje gång
vi är med och deltager. Båda besättningarna blir bättre och bättre, men att kurvan
är lång är många gånger svårt att förstå.
Vi som varit med i både 10, 20 eller t.o.m
40 år vet att vi blir aldrig fullärda.
TEXT MIKAEL ”TJALLE” ALBINSSON
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❯

ISSEGLING

Vid depån på Siljan, Rättvik.

Issegling 2021

Nu tänker jag berätta hur jag har haft det med DNsegling, med
pandemin och jakt på seglingsbara isar denna vinter. DN Sweden
ställde in alla rankingtävlingar samt SM i år på grund av pandemin.
Likaledes gick det med de planerade EM samt VMseglingarna.

Nu vidare till hur jag har tacklat och försökt hantera seglandet från min sida. Som
tur är så DNsegling en aktivitet som sker
utomhus och kan utövas, trots pandemin,
på ett säkert sätt. Man är ju ensam i jakten när man seglar och kan hålla distans.
Men hur var det med isarna kan man ju
undra? Som brukligt är så är det spaning i
närgeografin samt att ha koll på israpporter
och att analysera väderprognoser runt om i
landet som gäller.

PREMIÄR SEGLINGEN
Första segling för säsongen blev på Kisängsfjärden i Sörmland i mitten av januari. Kvännaren seglade vi på i slutet av
januari innan snökanonen kom och det
var slutseglat där. Gamlebyviken vid
Gundelholmen/Hammarsbadet var seglingsbar första helgen i februari. Men
sedan var det dags för snökanonen igen
och slutseglat även där. Bråviken bjöd
därefter på perfekta förhållanden några
helger. Man kan säga att det var folkvandring på isen. Skridskoåkare samt
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pimpelfiskare och soldyrkare. Efter det
var det Siljan som bjöd på segling i slutet
av februari fram till mitten av mars. Där

WSSW isjakt hörna.

fick jag årets häftigaste segling, Rättvik
till Mora och åter till Rättvik.

Så sammanfattningsvis kan man säga att
med lite åkande så har säsongen varit hyfsad med ungefär tjugo seglingstillfällen.

PROVA PÅ ISJAKT HOS WSSW
Så till läget i WSSW när det gäller issegling. Klubben har fått bidrag från Smålandsidrotten till inköp av en bandslip för
att vässa medarna med samt för inköp av
en isjakt av typen Malinjakt. Utöver det
så har vi till låns en dubbeljakt typ DN
från Svenska Isseglarförbundet som är
perfekt för ”prova på verksamhet”. Ett utrymme i vår källare har iordningställts för
isseglingens utrustning.
Så inför kommande säsonger så är vi
välrustade och hoppas kunna erbjuda prova
på segling.
Men det skall nämnas att isseglingen
är beroendeframkallande.
I WSSW så är det vi som är aktiva,
Lennart Jacobsson och Stefan Jonsson
samt Mats Ferner och undertecknad.
TEXT MICHAEL ALAMAA

Siljan på väg mot Mora 2021
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Vinterns händelser
❯

HÄNT PÅ NOTHOLMEN

Varken vinter eller pågående pandemi
kan hindra engagerade Wikingar. Det
har både seglats och jobbats hårt i sällskapet under vintern. På Notholmen
har det hänt en massa tack vare flitiga
medlemmar.

Styrelsen har fortsatt att hålla styrelsemöten varje månad,
men per telefon. Dock fick vi ställa in den årliga planeringskonferensen.

VINTERSEGLING
Ett gäng entusiaster kunde inte avhålla sig från segling trots
kyla och regn. Under Ulf Johanssons ledning sjösattes C55orna och man seglade på Skeppsbrofjärden ända in i december.
Läs också om Michael Alamaas isseglingar på annan
plats i detta nummer av Wikingnytt.

LUSTHUSET/STARTKUREN
Lusthuset är omtyckt av både medlemmar, båtgäster och
andra som besöker Notholmen. Där är det skönt att smita in
med sin grillade mat eller fika när det blåser. Eller man kan
bara sitta där en stund och njuta av utsikten. Det gäller såväl
på sommaren som på vintern. Man kan också ta en promenad ut till Notholmen på julafton och ta med sig glögg och
pepparkakor. Det gjorde jag och Lennart tillsammans med
Uffe och Birgitta Andersson.
Nu har lusthuset tack vare en Hjärtegåva från Sparbanksstiftelsen och medlemsarbete fått ett rejält ansiktslyft
på insidan. Thomas Carlén har sågat och snickrat panel och
lister i alla vinklar och vrår. Håkan Sällberg och Björn Liffner målat samt Michael Alamaa fixat elen.

MYSHÖRNA I KLUBBHUSET
Smålands Seglarförbund gav klubben ett bidrag för att
kunna inreda en myshörna för ungdomarna i klubbhuset.
Klubbmästeriet och Seglarskolan har med förenade krafter
sett till att de 20 000 kronorna räckte till så mycket som möjligt och att resultatet blev mer än bra.
Det var Fred Skarstedt, Ingegerd Hilding, Tjalle Albinsson
Emma Kron och Ellie Jordan som stod för den största arbetsinsatsen. Emma gjorde först en skiss på hur det skulle bli.
Sedan jagade de tillsammans möbler och material till en så låg
kostnad som möjligt, utan att ge avkall på hur det skulle se ut.
I mellandagarna lade Fred och Ingegerd in ett nytt golv, fixade
gardiner och draperier mm. Förstärkta med undertecknad och
dennas make skruvade gruppen sedan ihop alla möbler och
satte dem på plats. Och i trettonhelgen var allt klart. Eller inte
– det fattades gardinomtag. Björn Olsson ryckte in, och inte
bara splitsade, utan lärde också ut denna sköna konst.
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Vinterseglarna utbyter erfarenheter från dagens seglingar. På bilden från
vänster Ulf Johansson (med ryggen mot kameran), Håkan Sällberg (skymd),
Jan Olsson, Martin Lindved och Andreas Gran.

❯

HÄNT PÅ NOTHOLMEN

Nu kan alla, såväl gammal som ung, sitta
ner och njuta av hur fint det blev.

FÖRVARING AV ISJAKTER I KÄLLAREN
Utrymmet i källaren på klubbhuset har
disponerats om. Ett förråd för klubbens
isjakter med tillhörande utrustning har
iordningsställts.
För att skapa det utrymme som behövdes startades arbetet med en rejäl röjning
och städning i källaren. Jan Tideman stod
för den. Sedan behövde ett antal skåp
utmed den södra väggen flyttas. Den alltid
pålitlige och arbetsvillige Stephan Rampeltin gjorde det tillsammans med Lennart
Jacobsson. Håkan Sällberg deltog också i
arbetet. De satte upp en skiljevägg, upphängningsanordningar för isjakterna och en
maskin för att vässa medar med.
B-BRYGGAN
B-bryggan har ju flyttat på sig vid ofördelaktiga och starka vindar. För att förhindra
detta har förankringarna av B-bryggan har

förstärkts. Nya tyngre bojstenar har lagts ut
samtidigt som fästena i bryggan har förstärkts. Lennart Jacobsson, Anders Fredriksson, Per Strid, Göran Heinevi och Jan
Sjunnesson har jobbat med det.
För att få en jämnare belastning på
bryggan har en omfördelning av bryggplatserna gjorts. Några av bommarna har också
förlängts.

AVLOPPSBRUNNEN
Ja, och så har det grävts i kullen utanför
klubbhuset. Under vintern har avloppsbrunnen reparerats och förbättrats.
Se särskild artikel i detta nummer av
Wikingnytt.
TEXT MONA ÅKERMAN

Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler
Försäljning av möbeltyger
$OPYLN*UDQOXQGD9lVWHUYLN, tel: 070-7207611
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SM H-BÅT OCH C55 - 2021

SM-TÄVLING I VÄSTERVIK

FOTO: MAX LARSSON

❯

Årets händelse på seglingsfronten i Västervik är Svenska Mästerskapen för klasserna
H-båt och C55. Mästerskapen kommer att äga rum 27-29 augusti.
Segelsällskapen Westerviks segelsällskap
Wikingarna och Westerviks Segelsällskap
har fått äran att arrangera SM-seglingarna för H-båtar och C55:or. Vi ser med
glädje fram emot att få arrangera dessa
mästerskap.
Basområdet för mästerskapen kommer
att vara förlagt till den nyanlagda och cen-

mer ske där. Valet av basområdet är för att
skapa, dels en intim närhet till staden,
samt dels för att göra det mer lättillgängligt för media och allmänhet.
Tävlingarna kommer vara förlagda ute
på den närbelägna Lusernafjärden, dit båtarna seglar till starten. Det kommer att
finnas personal vid kansliet i Slottshol-

FOTO: LÅNAT AV C55 FÖRBUNDET

tralt belägna Slottsholmens Gästhamn inne
i Västervik. Där kommer tävlingskansliet
vara beläget, samt de tävlande båtarnas förtöjningsplatser, då de inte tävlar. Likaså
avslutningarna med prisutdelning kom-
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mens flytande gästhamnskontor, även
dagtid då tävlingarna pågår.
Under hösten och vintern har en arbetsgrupp arbetat med förberedelserna, för att få
ett professionellt genomfört mästerskap.

Fortfarande finns en del detaljer att ordna
och före semesteruppehållet kommer hela
agendan för mästerskapen att vara klar.
Vi har en planerad Corona-anpassning
för evenemanget i sin helhet.
TEXT BO HOFFSTEN

Bilden ägs av och är godkänd av Slottsholmen hotell & restaurang - Slottsholmen On Water

Tävlingsledare för mästerskapen
Jan Furemo, tel. 0490-34535
eller 070-5608480.

SEGELSERVICE I VÄSTERVIK
• Försäljning Hamel Sails
• Segelservice och repara"oner
• Kapellservice
• Riggservice
• Splitsning och byte av fall
• Splitsning dynemahäckstag ”kaskad”
• Tillverkning av soschackels och
loopar eer önskemål

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.
RUTGERSSON ‐ Skotsystem och block.

SOFTSCHACKELS
& LOOPAR

Välkommen! Peter Salomonsson
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❯

BILDER FRÅN FÖRR

Wikingsnäckor vid bryggan på Notholmen 50-talet.

Carina och Monika Andersson 1962. På väg ut från
bryggan ses Eric Hoffsten i sin Drake.

Erik ”Affa” Karlsson
och Walter Liffner.

Optimistjollar
vid seglarläger
vid Gudingenäs
70-talet.
Wikingsnäckor på väg till KSSS 125-årsjubileum.

Martin Lindved, Mikael Albinsson samt Kristina Hellberg.
Klubbmästare i Soling 1996.

Anders ”Hogge” Hogman i sin folkbåt.

Har ni bilder som ni vill dela med er av? – Hör av er till Thorbjörn Andersson mobil: 073-181 78 69.
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Ett komplett
grafiskt hus
– med miljön i centrum

100% klimatneutrala trycksaker!
Lenanders ligger i framkant inom miljövänligt tryck och producerar 100 %
klimatneutrala trycksaker.
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www.lenanders.se
0480-44 48 00
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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

FOTO: ÅKE ANDERSSON

SEGLINGSPROGRAM
2021

Onsdagscup
12 maj, 26 maj, 9 juni, 16 juni,
11 augusti, 18 augusti, 25 augusti,
1 september. (WSSW)
Wiking Race
28-29 maj. (WSSW)
Lilla Wiking Race
29 maj. (WSSW)

Visbyseglingen
6-8 augusti. (Bo Djerf)

SM C55 2021
27-29 augusti. (WSS och WSSW)
SM H-båt 2021
27-29 augusti. (WSS och WSSW)

Tack till Ann-Cathrine och Per!

Styrelsen vill på denna plats framföra ett stort och varmt tack till Per och Ann-Cathrine
Andersson som skänkt sin Scampi till WSSW. Vi vill också tacka för de år Seglarskolan
redan fått disponera båten. Naturligtvis är familjen välkommen att använda båten fortsättningsvis all den tid den inte används av Seglarskolan.

VM/KM 2021
4 september. (WSS)

Byxelkroken
18-19 september. (WSS)

Solo, singelhanded race
Datum meddelas senare
(Bengt Jannsen)

Samtliga seglingar arrangeras
gemensamt av klubbarna,
men huvudansvarig/samordnare är
den klubb eller person som anges
inom parentes.

Trevlig läsning

6NUlSHW¿QQV|YHUDOOW±LVWDGHQLQDWXUHQRFKLKDYHW
'LWWELGUDJEHK|YVI|UDWWKnOOD6YHULJHUHQW
3ORFNDHWWVNUlSRPGDJHQ
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3OXV*LUR

www.hållsverigerent.se

Nu hoppas jag att alla får en bra
sommar och att vi alla kan njuta
av varandras sällskap.
Dokumentera gärna vad ni gör
under sommaren, stort som smått,
– så kan vi kanske presentera det i
nästa nummer av Wikingnytt.
Ha en trevlig läsning
och en skön sommar.

Therése Jonsson
Redaktör m.m.

