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Solna
Bagartorpsringen

 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Stalandshuset

 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18

Sickla
Sickla Köpkvarter

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

Haninge
YAMAHA CENTER Stockholm

 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-15

Västervik
G:a Pappersbruket

 Vardagar 10-18

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15

Webbshop

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

- Se vårt sortiment, aktuella  
 kampanjer eller bläddra  
 i vår katalog på  
 www.erlandsonsbrygga.se
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Sveriges mesta prispressare på båttillbehör sedan 1992-Allt i lager  
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Det nya verksamhetsårets styrelse har i
stort sett samma besättning som 2021.
Tack Olle för dina år vid rodret. Nu får
du vila att tag innan det är dags att ta
över igen. Ny i styrelsen som andre 
suppleant och utbildningsansvarig är
Mikael Ravelius. Tyvärr gör hans nya
jobbschema att han inte kan delta i våra
styrelsemöten.

Sammanfattningsvis har seglings -
säsongen 2021 varit bra med många 
deltagare på onsdagsseglingarna vilket 
är glädjande. Segrare i SRS 1 blev Håkan
Sällberg och i SRS 2 Isak Salomonsson.
Den nya gruppindelningen fungerade ut-
märkt med 11 båtar i varje grupp. 

Några wikingar har även deltagit på
SM i Express. Bengt Jannsen med be-
sättningen Thomas Ragnarsson, Hans
Lundberg och Ulrik Brandin kom
femma vilket är en bra prestation i
denna tuffa klass. Grattis!

Årets höjdpunkt i Västervik var
SM:et i C-55 och H-båt.  Våra delta-
gande wikingar presterade bra med en
andraplats i C-55 för Ulf Johansson och
Fredrik Eriksson och en sjätteplats i 
H-båt för Bosse Hoffsten, Oscar Linde
och Oliver Falk.  Bra seglat!! Ett mycket
lyckat arrangemang tack vare god plane-
ring och en fantastisk väl fungerande

bas vid Slottsholmen. Funktionärsstaben
gjorde ett jättebra jobb.

Tyvärr måste vi hyra in vissa funktioner
för att kunna arrangera ett SM.  Själv
körde jag säkerhetsbåt och fick göra
några hastiga ingripanden. Ett mastbrott
på en C-55:a, en gast hängde i akterspe-
geln och släpade efter en C-55 mitt
under startproceduren, en H-båt gick på
Skansholmsgrundet mellan två seglingar
och två gastar for i sjön.  Ytterligare en
gast på en H-båt fick en axel ur led. 
Segling är alltså inte helt ofarligt.

SSF arrangerar kurser för alla möjliga
funktioner och skall vi fortsätta att arran-
gera lite större kappseglingar behöver vi
utbildade funktionärer. Titta in på
ssf.se/utbildning för att hitta kurser. Det är
både roligt och lärorikt, även för egen
kappsegling, att gå kurser. Om du vill gå
någon funktionärsutbildning kan du söka
bidrag till kursavgiften hos styrelsen.

Under vintern kommer vi själva att
ordna utbildningar. Bengt Janssen skall
hålla i en förarintygsutbildning och Olle
Svernell fortsätter med genomgång av
kappseglingsreglerna. Alla som inte
ännu har gått den utbildningen bör göra
det. Regelkunskap är en förutsättning
för att kunna segla offensivt och prestera
bra på kappseglingsbanorna.                                                           

Vi kommer att fortsätta att ordna
klubbaftnar under vintern. Efter nyåret
blir det bla Båtelektronik med föreläsare
från Star Elektronik och besök av Tjust
fågelklubb. Vi tar gärna emot tips på 
ytterligare två träffar under våren.

Jag vill också tacka alla medlemmar
för den gångna säsongen 2021 och 
öskar all en God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt 2022! 

PETER SALOMONSSON
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Ordförande har ordet...
Nu är det höst igen.  Tänk att vi aldrig slipper den.
Och jag har fått äran att leda vår segelskuta ett år igen.
Tack för förtroendet!
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Han nämnde särskilt SM-seglingar i C55
och H-båt som framgångsrikt, trots hårda
vindar, genomfördes sista helgen i augusti
och de placeringar som wikingar tog. Läs
mer om det på annan plats i detta nummer
av Wikingnytt. Han tog också upp vårens
stora projekt med renoveringen av av-
loppspumpen.

30 medlemmar, varav 7 från styrelsen,
mötte upp för att förrätta val av klubbens
funktionärer, besluta om verksamhetsplan
och budget 2021. Det senare blev ju mera
en formell fråga då mer än halva verksam-
hetsåret gått och merparten av verksamhe-
ten redan genomförts.

tomträtt
Olle Svernell informerade på mötet om
Wikingarnas tomträtt på Notholmen som
gäller sedan 1994. Tomträtt innebär inte
äganderätt med rättigheterna ligger väldigt
nära. Tomträtten löper i avtalsperioder, i
vårt fall 20 år. Avgälden är för närvarande
15 000 kr per år men höjs inom kort till 
25 000 kr. Olle har undersökt möjlighe-
terna att friköpa tomten. Den möjligheten
finns dock inte eftersom kommunen beslu-
tat att området tillhör de som inte får säljas
inom kommunen. Samtidigt säger kom-
munens företrädare att vi sitter väldigt 

säkert och att tomten inte kommer att 
säljas till någon entreprenör.

Fråga om vart man kan vända sig för att
tvätta sin båtbotten väcktes och diskute-
rades av mötet. Det resulterade i slutsat-
sen att det för närvarande inte finns
möjligheter att tvätta båtbottnar med gift-
färg inom Västervik där spillvattnet sam-
las upp och renas.

Det beslutades att försäkringsdeklara-
tionen och miljödeklarationen skall skiljas
åt. I sammanhanget diskuterades efterlev-
naden och effekten av klubbens riktlinjer
och användningen av miljödeklarationen. 

NY ordföraNde
Olle Svernell som varit sällskapets ord-
förande sedan 2017 lämnade nu över ord-
förandeskapet till Peter Salomonsson.
Med blommor och applåder fick Olle ett
stort tack för väl utfört arbete för sällskapet.
Den avgående valberedningen avtack-
ades också med blommor. 

Mona Åkerman
Sekreterare

� iNformatioN frÅN Årsmötet 2021

Årsmötet hölls sex 
månader för sent med
anledning av Corona-
epidemin och därför
också utomhus på 
klubbhusets altan. Efter
att, i strålande solsken, 
ha hälsat alla välkomna 
summerade ordförande
Olle Svernell kort 
säsongens verksamhet.

Försenat årsmöte fick hållas på
klubbhusets altan

Peter Salomonsson blir ny ordförande efter Olle Svernell.

Den avgående valberedningen bestående av Göran Heinevi och Anders Fredriksson 
avtackades med blommor.
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ordföraNde
Peter Salomonsson
070-433 87 92
segelsportvvik@gmail.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

STYRELSEN

SEKTIONER & ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
uNgdomssektioNeN
Ordf. Michael Albinsson 073-818 97 96
Bengt Jannsen 070-686 89 45
Wilma Albinsson
Torbjörn Karlsson 070-282 30 70
iNformatioNssektioNeN
Ordf. Mona Åkerman 073-805 61 47 
Thorbjörn Andersson 073-181 78 69
Therese Jonsson 070-217 75 51
Björn Olsson 070-815 55 86
Lars Johansson 070-566 98 79
segLiNgssektioNeN
Ordf. Johan Alkstedt 070-264 60 04
Olle Svernell 070-587 97 43
Ulrik Brandin 070-259 18 84
Michael Alamaa 070-863 07 12 
varvssektioNeN
Ordf. Lennart Jacobsson 076-818 50 84
Göran Andersson 070-675 07 86
Martin Avander 070-590 70 20
Håkan Sällberg 070-255 01 37
fastigHetssektioNeN
Ordf. Thomas Thorngren 072-234 80 67
Anders Fredriksson 070-866 13 75
Arne Bernström 070-605 80 41
Björn Liffner 073-947 65 05
ekoNomisektioNeN
Ordf. Johan Knutson 070-618 46 52
Ingemar Arvidsson 073-418 28 22
Eva Gustavsson 073-043 50 12
Benny Bergstedt 070-287 46 97

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

revisorer
Yngvar Skoog 070-597 65 29
Jan Sjunnesson 070-633 98 40
Suppl. Robert Pettersson 070-638 51 19
Supp.l Ingemar Olovsson 070-318 38 85
vaLberedNiNg
Vakant
medLemsaNsvarig
Eva Gustavsson 073-043 50 12
PokaLkommittéN
Ulf Andersson 070-331 82 66
utbiLdNiNgsaNsvarig
Mikael Ravelius 076-045 40 17
kLubbmästare
Ingegerd Hilding 070-650 35 62
NYckLar kLubbHus 
Kenneth Avenström 070-341 94 80
kraNNYckLar
Håkan Sällberg 070-255 01 37
försäkriNgsaNsvarig 
Benny Bergstedt 070-287 46 97
WebbaNsvarig
Björn Olsson 070-815 55 86

Per aNderssoN 
NY HedersmedLem
Genom beslut av årsmötet får person
på förslag av styrelsen kallas till heders-
medlem i Sällskapet. Till hedersmedlem
kan väljas medlem som fyllt 50 år och
som under minst 15 år på ett förtjänst-
fullt sätt verkat för sällskapet och som
fortfarande är aktiv i Sällskapet.
Som ett erkännande för det mång-

åriga arbete som han utfört åt Wiking-
arna valdes Per Andersson till
hedersmedlem. Det var vidare Per 
Andersson som ordnade så att klubben
fick avloppspumpen och fläkten på
taket till låg eller ingen kostnad alls. 
Han har dessutom under flera år ställt
sin Scampi till Seglarskolans förfogande
och nu i år skänkt den till sällskapet.

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

• anders Hellström
• erling Lindgren
• mikael Hofsten
• göran tejler
• joy christensen
• anders fellenius, mary Wester-

mark, barnen teodor, carmina
• bo bengtsson
• klas svensson
• Lotta bäckström svensson
• fredrik eriksson

2:e suPPLeaNt/
utbiLdNiNgsaNs.
Mikael Ravelius
076-045 40 17
mikaelravelius@hotmail.com



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

loopar e�er önskemål

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

Välkommen! Peter Salomonsson
Licensierad mätman SRS

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
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� reParatioN av 2.4mr-bÅtar

Det var Hans Eriksson och Jan Olsson som skrapade, slipade,
spacklade målade, putsade, skruvade, riggade – ja kort sagt
gjorde allt som behövde fixas till.

Båtarna används framförallt vid det årliga paralägret för
funktionsvarierade. Förra året fick lägret ställas in på grund av
pandemin, men i år var det full fart igen. Vecka 32 fylldes
klubbhuset av glada seglingssugna lägerdeltagare. Många har
deltagit i många år men några var nya för året.

Hans och Jan gjorde, tillsammans med Seglarskolans in-
struktörer, det möjligt.  

Under våren utfördes omfattande 
reparationsarbete på klubbens två
2.4mR-båtar (mini-tolvor).

TEXT  MONA ÅKERMAN

PARALÄGER
Reparation av 2.4mR- båtarna 

Hans Eriksson



� Årets segLiNgar 2021
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ÅRETS SEGLINGAR

Segelsporten blev som många andra spor-
ter också drabbade, ingen undantogs. 
De flesta arrangemangen genomfördes
trots allt men med så lite närkontakt som
möjligt. Årets seglingsprogram genomför-
des i sin helhet i enlighet med Svenska 
Seglarförbundets rekommendationer. Inga
skepparmöten eller prisutdelningar tilläts,
ett ovanligt år kan man säga. Nu i dagarna
hör jag på nyheterna man sammanställer
pandemins verkningar och frågan om 
idrottsliga arrangemang och då visade det
sig att sportsliga utomhusaktiviteterna
ökade och där ligger nu segelsporten i
framkant lite kul!!

Men trots detta så fanns det klubb-
medlemmar som var ute på främmande
banor och spände sina segel mot andra
konkurrenter. Det jag har fått in till re-
daktionen skall jag här försöka redovisa
för er, resultat och kommentarer m.m.

Segelsällskapen i Västervik hade ett
SM arrangemang nämligen SM för H-båt
och C55:or. Jag kommer bara redovisa re-

sultaten, ett särskild reportage om jag får
tro redaktionen kommer på annan plats i
detta nummer. Även seglarskolan har
seglat några seglingar t.ex Gotland Runt
och detta kommer också att redovisas på
annan plats.

Nu till årets seglingar! Vi tar det från
början och presenterar seglingsprogram-
met 2021. 

• Onsdagscupen 8 delseglingar
• Wiking Race 
• Lilla Wiking Race
• SM C55 och H-båt 
• Klubbmästerskapet
• Västerviksmästerskapet
• Byxelkroken
• Soloseglingen

Kan vi tro på att pandemin är över? Dessa år är de värsta jag har varit med om
med allt som varit nedsläckt. Inga idrottsevenemang med publik tilläts, oj vad 
tråkigt det var.  Vi är nog lite rädda fortfarande att vi ska få tillbaka eländet men i
skrivande stund ser det ljust ut.

TEXT  ULF ANDERSSON
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km ocH västerviksmästerskaPet 
Lördagen den 4 september seglade  WSSW och WSS klubbmästerskap och
Västerviksmästerskapen. Banan var lagd på Lucernafjärden och ca. 5m lång.
Sexton båtar kom till start i ett alldeles
strålande sensommarväder med laber
bris på ca. 5 m/s. Efter seglingarna bjöds
på kaffe och fralla efter målgång på
Skansholmen, vilket är populärt bland
seglarna. Vandringspriser delades ut till
klubbmästarna  och Västerviksmästaren i
de båda sällskapen.  Martin Lindved i sin
MD 35 vann seglingen totalt och blev så-
ledes Västerviksmästare och eftersom
han seglar för WSSW också klubbmäs-
tare. KM för WSS vanns av Gunnar Sö-
derberg i sin 606:a.

Resultat KM & WM 2021
(Totalt 16 båtar i KM+WM)

1. Martin Lindved WSSW
2. Kaj Heed WSSW
3. Lennart Jacobsson WSSW
4. Gunnar Söderberg WSS
5. Mikael Alamaa WSSW
6. Per Larsson WSSW

Västerviksmästare
Martin Lindved, WSSW
Klubbmästare WSSW
Martin Lindved, WSSW
Klubbmästare WSS
Gunnar Söderberg, WSS

västerviks soLo
Seglingen är av namnet en enmanssegling för kölbåtar, denna form av
segling har blivit populär bland seglarna i Västervik. Det kan bero på
att seglingen är enkel, inga spinnakrar eller andra konstigheter tillåts.
Båten skall seglas av endast en person som vid starten och vid mål-
gången av seglingen tar sin egen tid. Sedan räknar man om så att den
bästa tiden på banan vinner. Seglingen avgörs på en distansbana med
start vid Notholmen, därefter rundas Idö, sedan kommer några plikt portar
på vägen innan målgången vid Notholmen.

Fjorton båtar var anmälda. Alla fullföljde seglingen söndagen den 
13 juni, som bjöd på idealväder med lagom med vind som passade alla
båtar, således ett underbart seglingsväder.

Enligt omräknat resultat så tog Per Larsson hem segern i sin BB10 M.

Resultat onsdagscupen 2021

SRS 1 - klassen Båt Klubb

1. Håkan Sällberg Omega 28 WSSW
2. Arne Bernström Crown 39 WSSW
3. Martin Avander Seglarskolan WSSW

SRS 2- klassen Båt Klubb
1. Peter Salomonsson WSSW
2.Wilma Albinsson WSSW
3.Yngvar Skoogh WSSW

Vinnare Solo 2021

1. Per Larsson BB10M WSSW
2. Gunnar Söderberg 606 WSS
3. Björn Liffner Omega 30 WSSW
4. Thomas Sjöholm Esperanza WSSW
5. Tomas Ragnarsson Arcona 32 WSS
6. Håkan Sällberg Omega 28 WSSW

oNsdagscuPeN
I år planerades 8 delseglingar  på två banor på Skepps-
brofjärden och Lucernafjärden. Jag som har följt
denna segling sedan den startade ser med tillfredstäl-
lelse intresset bland seglarna för denna form av seg-
ling. Vid mötet med kommunen om den tänkta planen
för Notholmen och Notviken framhölls av planarki-
tekterna vikten av att vi finns på Notholmen och att
Skeppsbrofjärden används som seglingsvatten såle-
des är ett inslag i stadsbilden.

Som vanligt seglades cupen i två klasser. Stora
båtar och småbåtar samsades på banan utan några in-
cidenter eller kollisioner.

Martin Lindved KM och
Västerviksmästare 2021.

Resultat Lilla Wiking Race 2021

1. Bo Hoffsten H Båt WSSW
2. Björn Liffner      Omega 30 WSSW
3. Mikael Alamaa S30 WSSW

WikiNg race ocH LiLLa WikiNg race
Dessa två seglingar verkar inte vara lika populära!!?? 
Till Wiking Race som går på en havsbana med rundning av Blå Jungfrun
har det varit glest med anmälningar och så också i år då seglingen ställdes
in. Skall vi ha den kvar? Det frågan är berättigad! Inte heller Lilla Wiking
Race, som enligt seglarnas begäran seglas på en bana inomskärs, för de små
båtarna verkar vara så populär. Det var få deltagare i år som klart moti verar
en annullering av hela racet. Men seglingsledningen framhärdade och 
genomförde densamma med följande resultat.

� Årets segLiNgar 2021
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� Årets segLiNgar 2021

Resultat H-båt

1. Henrik Edman MSS
2. Bengt Ramne GKSS
3. Björn Olsson MSS
4. Gunnar Sedén GKSS
5.Torgil Falck MSS
6. Bo Hoffsten WSSW

Endast en båt från Västervik (WSSW) deltog

sm H-bÅt ocH c55
Grattis till Ulf Johansson som tog silver i C55-SM!
WSSW tillsammans med WSS arrangerade SM för
H-båt samt C55. Det var tre båtar från Västervik som
ställde upp. I H-båt deltog Bo Hoffsten, WSSW och i
C55 var det två båtar, Ulf Johansson WSSW och 
Thomas Ragnarsson WSS.

Resultat C55

1. Oscar Johansson Skanörs BK
2. Ulf Johansson WSSW
3. Andreas Emmot SS Vikingarna 
4. Mattias Gustafsson OXSS
5. Erik Svensson Mönsterår SK
6. David Nordbom HJBK

Två båtar från Västervik var anmälda 
Ulf Johansson WSSW och Thomas Ragnarsson WSS.

visbYsegLiNgeN
Jag erkänner att några resultat har jag inte kunnat
hitta jag tror att man annullerat hela seglingen p.g.a
dåligt väder med hårda vindar.

bYxeLkroksegLiNgeN
Förra årets upplaga av den anrika seglingen till
Byxelkrok blev en blåsig historia med hårda
vindar och många som då beslutade att bryta.  

Resultat totalt Byxelkroken 2021
1.Tore Källmark A22 WSS
2. Jan Källmark S 30 WSS
3 .Niklas Landin Rival 22 Nyss
4. Per Larsson BB10 WSSW
5. Mattias Knutsson Express Norrköping
6. Stefan Jonsson Rival 22 WSSW
7 .Rolf Erixon One off Visby SS
8. Lars Billström Pronavia 38 WSSW
9. Martin Lindved MD 35 WSSW
10. Thomas Ragnarsson Arcona 32 WSS

Årets upplaga visade sig vara en repris av fjolåret, men nu med ännu
hårdare vindar. Seglingsbanan är den gamla vanliga med start  i Väs-
tervik och målgång i Byxelkrok. En övernattning på Öland och segla
tillbaka på söndagen till målet i Västervik. Som vanligt är det segel-
sällskapen i Västervik WSSW och WSS som är arrangörer. I veckan
före såg seglingsvädret enligt meterologerna bra ut och arrangörerna
kunde räkna in 52 anmälda båtar varav 14 från andra segelsällskap.

Det blev givetvis ett manfall då fredagen bjöd på hårda vindar och de
flesta seglande gästerna skulle segla till starten i Västervik på lördagen.

När startskottet avfyrades på lördagen vid Skansholmen var det 
8 båtar som inte kom till start och i Byxelkrok på söndagsmorgonen var
det några som stannade kvar i Byxelkrok och således bröt seglingen.

Hur gick det nu? Totalsegrare blev Tore Källmark WSS med sonen 
Johan som gast. De seglade en A22:a, en smäcker mahognydam. Silver-
 platsen knep hans bror Jan Källmark WSS i sin S30:a och bronset togs av
Niklas Landin Nyköping  som seglade en Rival 22:a.

VT;s seglingskunniga läsare kan se att det var upplagt för långsmala
båtar. På hemvägen från Byxelkrok blev det en riktig hårdvindsegling
då Simpevarps mätstation uppmätte 16m/s i byarna på morgonen vilket
egentligen är alldeles för mycket för att segla i. Men fältet som gav sig
iväg klarade detta galant utan olyckor med personskador, bara smärre
haverier på en del båtar med skörade segel m.m. Detta kan tolkas som
att det var erfarna seglare som kunde sina båtar som gjorde att årets
upplaga kunde genomföras.
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WikiNgar PÅ främmaNde baNor
Som ett inslag i årets seglarkrönika ingår att berätta om de medlemmar som ger
sig ut i landet och mäter sina och båtens prestanda med andra seglare. 
Vi har några som har varit ute och seglat
SM, Tjörn Runt, Sea pilot. Det är alltid ett
letande ute på nätet att hitta resultaten och
varje år infinner sig osäkerheten om jag har
glömt någon eller några seglare i min års-
sammanställning. Men det jag har hittat om
deras äventyr redovisar jag här . Det är ju
inte alla förunnat att vinna tävlingar där
kanske konkurrensen är stenhård. Men att
delta i dessa regattor runt om i Sverige det
tror jag är seglingens mening. Vi är ju trots
allt olika individer och det redskap vi
handskas med, båten, har både bra och då-
liga egenskaper. Den kan vi påverka men
naturens lagar kan vi ju inte göra något åt,
i det fallet beror allt på skicklighet och lite
tur. OK!! Jag behöver inte sitta här vid da-
torn och göra några idrottspsykologiska
analyser, ni vet vad det handlar om. Nåväl
en liten sammanställning.

tjörN ruNt
Den gamla klassikern behöver inte någon
närmare presentation. Det är inte lika
många båtar som på den gamla goda
tiden, men tillräckligt för att göra den till
en av Sveriges största regattor.

I år seglade faktiskt Jonas Claesson i
sin Smaragd som enda båt från WSSW in
på en sjätteplats i sin klass.

sm segLiNgar
Expresseglaren Bengt Jannsen, flitig är
han! Förutom alla våra lokala seglingar
seglar han alltid SM. Som om detta inte
skulle vara nog körde han upp till Stock-
holm och  Baggensfjärden och seglade
Vårcup och vann. Där fick han frågan om
vad båtens namn betyder? Kul fråga,
tyckte Bengt!! ”Base XS står för ett ar-

tärblodprov som används inom intensiv-
vården”. Bengt är ju narkosläkare.

SM för Express genomfördes i Karls-
hamn och enligt mina papper kom han
5:a. Starkt jobbat.

sNiPe sm
Uffe Johansson deltog, förutom i SM i
C55 i Västervik, även i Snipe SM som
genomfördes i Motala .Och där placerade
han sig på fjärde plats i ett starkt fällt.

Nu Wikingnyttläsare stänger vi seglings-
fönstret för detta året och jag önskar alla
duktiga seglare ett gott slut på året. Nu
gäller det att ladda om batterierna till
nästa seglingssäsong. 

� Årets segLiNgar 2021

viNNare av PomPePokaLeN
Ulf Johansson har av pokal kommittén 
tilldelats Pompe pokalen för år 2021.
Priset är numera det enda pris som utdelas av WssW:s pokalkommitté.  
donatorernas mening med Pompepokalen, som är ett vandringspris, är att
den skall tilldelas den bästa seglaren för året inom sällskapet. Priset tilldelas
oberoende av klasser och båttyper. meriterande är seglingar såsom vm, sm,
dm och andra regattor som av Pokalkommittén bedöms likvärdiga.

Pokalkommittén består av ordförande i WssW, seglingssektionens ord-
förande samt Pokalkommiténs ordförande.

motiveringen till priset för år 2021 är följande:
ulf johansson har deltagit i sm-seglingar i snipe samt sm-seglingar i c55 och
har med framgång placerat sig högt i prislistorna. Han placerade sig på andra
plats i sm i c55 och på fjärde plats i sm i snipe.

För WSSW
Ulf Andersson, Ordförande i Pokalkommittén 
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� WikiNgbÅteN

Det var allt ifrån riggade roddbåtar med
sump i och ”ökor” till mer för segling
lämpliga båtar.  Sumparna satte man kork
i och länsade, det var inte så noga med
typen av båt, det viktigaste var glädjen att
få segla.  Så småningom började man dock
skissa på en båt som skulle vara mera
lämplig för kappsegling.  Båtarna indela-
des i fyra klasser allt efter storleken på
båten. I början hade man sprisegel med
toppsegel och fock, sedan kom gaffel-
riggen med högt spirad gaffel, och slut-
ligen bermudariggen. Totalt fanns det ca 20
Wikingbåtar i fyra olika klasser.

sista WikiNgbÅteN
Med tiden försvann wikingbåtarna en efter
en från kappseglingsbanorna. Den sista 
riggade wikingbåten som fanns kvar i

klubben var Valter Liffners fjärdeklassare
”Framåt”. Det finns ett foto från wiking-
arnas jubileumssegling 1956 där Wiking-
båten ”Framåt” deltar tillsammans med

wikingsnäckor, skärgårdskryssare, drake
och C-lådor. Sista Wikingbåten som fanns
kvar i klubben var Erik ”Affa” Karlssons
”Kickan” som var en första-klassare som
han redan i slutet av 40-talet hade riggat av
och konverterat till motorbåt. Någon gång
på 80-talet köpte Ingvar Ulvbane båten av
”Affa”. Den blev stående ute på Vituddens
båtvarv tills för några år sedan då Ingvar
började renovera den.

uNg bÅtbYggare
Ingvar är en båtbyggare av den ”gamla
stammen” och när det handlar om träbåtar
och träarbeten är hans  kunskaper svår-
slagna. Ingvar byggde sin första båt när
han var åtta år och som 14-åring började
han jobba på Bröderna Erixons varv.  Där-
efter följde jobb på Egon Nilssons nystar-

I början av förra seklet togs Wikingbåten fram för klubbens räkning. En båt som fått
sin särprägel av skärgårdsbornas arbetsbåtar i Västerviks skärgård. Det var dessa 
arbetsbåtar som man även kappseglade med i början när klubben hade bildats.

Den sista Wikingbåten

Wikingbåten ”kickan” på Luzernafjärden. 

Ingvar Ulvbane, Vituddens båtvarv.
Efter många timmars hängivet arbete
så är ”Kickan” som i nyskick.
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tade varv, Västerviks varv, och Ragnar
Janssons varv på Solbergsudde som bland
annat byggde Wikingbåtarna åt klubben.

startade egeN firma
Ingvar startade egen firma på Stenhamra,
i stenhuggeriets gamla lokaler. Båtför va-
ring, rustningsarbeten, reparationer och
motorinstallationer var en del av tjänsterna
han erbjöd.  Ingvar har även haft varvs-
verksamhet vid Tre Bröder och Lögar-
 bergen. 1971 tog han över verksamheten på
Vituddens Båtvarv och verksamheten har
under årens lopp expan derat och utveck-
lats. Idag är det en fullserviceanläggning med
allt från bryggplatser, vinterförvaring, för-
säljning av nya och begagnade båtar, mo-
torer, tillbehör mm samt en verkstad som kla-
rar det mesta inklusive plast- och träarbeten.

utstäLLNiNgsHaLL
I en nybyggd utställningshall på Vitudden
finns idag fem äldre träbåtar som han har 
renoverat. En av båtarna är den gamla 
Wikingbåten ”Kickan” som nu är total-

reno verad in i minsta detalj. Från början
hade Ingvar en idé om att tillsammans
med wikingarna återställa ”Kickan” till

en riktig wikingbåt igen, med ny rigg och
nya segel och att den sedan skulle ha sin
plats på Wikingarna.  Projektet ansågs dock
bli för kostsamt och gick därför i stöpet.

Ingvar beslutade då att behålla den som
motorbåt och efter många timmars hän-
givet arbete så är ”Kickan” som i  nyskick.

Även om det inte blev en riggad Wiking-
båt igen, så blev slutresultatet en fantastiskt
vacker båt, och en sann fröjd för ögat. 

TEXT & BILD THORBJÖRN ANDERSSON  
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Från sommarjobb till SM

Tidigare hade jag ingen aning om att rep
inom båtvärlden kallas för tamp och att
inom loppet av bara några månader har
jag inte bara lärt mig det utan även delta-
git i SM och tävlat mot proffs från flera
av världens länder. Det har verkligen
varit ett riktigt äventyr.

Allt började när jag sökte sommarjobb
för att tjäna lite extra pengar under sommar-
lovet. Till slut hamnade jag på WSSW:s
och WSS:s Seglarskola som kommun-
praktikant. Här fick jag lära mig seglings-
grunderna både teoretiskt och praktiskt
tillsammans med de andra instruktörerna
under ett instruktörsläger. Det dröjde inte
lång tid innan sommarjobbet drog igång
och det var dags att träffa barnen vi till-
sammans skulle ta hand om och lära mer
om segling, under de följande veckorna,
även om min roll i det hela mer blev att
hålla koll på allting, räkna in barnen och
köra en hel del motorbåt. Första och mest
krävande veckan var en lägervecka då vi
alla bodde tillsammans på en ö. Dagrarna
bestod av segling, grillning och volley-

boll och under kvällarna satt vi framför
lägerelden och umgicks. En mycket spe-

ciell och rolig upplevelse som gjorde att
jag visste att jag villa stanna och lära mig
mer. Sommarjobbet bestod av ytterligare

två veckor med dagläger inne vid fast-
landet, vilket även de var spännande och
lärorikt. Efter dessa 3 veckor av jobb
hade jag helt fastnat för denna spännande
sport och tvekande inte en sekund när er-
bjudandet om J24 SM kom på tal. Vi
hann träna ett fåtal gånger innan vi gav
oss av till Malmö med hela två besätt-
ningar. Vi vann visserligen inte och en del
kollisioner blev en del av upplevelsen,
men trots detta ångrar jag inte att jag
följde med. Efter detta började skolan och
vi kom tillbaka till rutinerna och jag fort-
satte att hjälpa till under terminsseglingen
en gång i veckan, men denna gång som
instruktör. Jag blev faktiskt förvånad över
hur ett jobb på en seglarskola kan vara så
här ansträngande, men samtidigt så otro-
ligt roligt. 

Att gå från att inte veta något om seg-
ling till att tävla i SM under en mycket
kort tidsperiod har varit en omtumlande
resa. Allt jag fått göra, uppleva och lära
mig under denna korta tid är jag otroligt
tacksam över och inget hade varit möjligt
om jag inte hade råkat få ett sommarjobb
på seglarskolan. 

Sommaren 2021 har varit allt annat än lugn och tråkig.
En helt ny värld har öppnat sig framför mina ögon och
framför allt ett nytt intresse. 

Vätskepaus under J24-SM inifrån och ut: 
Lovisa Lejonqvist, Linnea Wallberg, Adam Ekeflod
och Kacper Uminski.

TEXT LOVISA LEJONQVIST

� j24 sm 

Snart på väg till J24-SM i xx från vänster till höger: Lucas Hyunh, Lovisa Lejonqvist,
Linnea Wallberg, Wilma Albinsson, Adam Ekeflod, Gustav Nilsson, Adrian Eklöv och
Kacper Uminski. På bilden saknas de båda rorsmännen Mikael ”Tjalle” Albinsson
och Martin Lindved.
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Välkommen till 
Maxibryggan Båtförmedling! 

Välkommen! Stefan Haraldsson 
Tel: 070 512 37 82

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. 

VÄSTERVIKS BÅTVARV AB
0490-21796

REPARATIONER   FÖRSÄKRINGSSKADOR
SOMMAR- & VINTERPLATSER

www.vasterviksbatvarv.se

Vi erbjuder:
Båtplatser vid Solbergsudde med eluttag och färskvatten.

Vinterförvaring av båtar utomhus.
Isättning och upptagning av din båt.

Reparation och underhåll. 

Båtplatser i sjön  •  Båtplatser på land 
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� segLarskoLaN - vuxNa

Tyvärr fick vi i våras beskedet att pandemiläget hade
en ökande trend av smitta i regionen så Seglarskolan
Vuxen fick tyvärr skjutas upp på framtiden.

Den 1a juni kom dock nya besked från Regeringen
om att rekommendationen om distansundervisning för
utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av
sådan utbildning kan ske på plats.

Äntligen kunde vi sätta igång med att göra ordning
våra båtar 606 och C55.

Vi lärde ut knopar, segelsätt och båtvett och hann
segla tre gånger innan sommaruppehållet den 17 juni. 

Vi startade hösten tidigare än planerat den 19 augusti
och höll på tills kvällarna blev för mörka. Avslutningen
var den 30 september där vi verkligen sattes på prov
med starka västliga vindbyar. Två båtar revade seglen
och klarade av att segla in i hamn och två båtar tog ner
seglen helt och väntade ut den hårda vinden. Här fick vi
ledare ett bevis på att vi lärt dem att segla då de agerade
precis som vi lärt ut.

Vi sätter igång i vår igen med samma grupp som
kompensation för uteblivna seglingar samtidigt som vi
sätter igång en ny grupp blivande seglare.  

Instruktörer: Torbjörn Karlsson och Bengt Knutsson

Seglarskolan Vuxen startade torsdagen den 25 Mars och 16 segelintresserade perso-
ner mötte upp. Det har varit mycket populärt att segla med oss vilket är mycket viktigt
att bidra med föryngringen av medlemmarna i våra fina segelsällskap WSS och WSSW.

MÅNGA VILL SEGLA TEXT TORBJÖRN KARLSSON 

Seglarskolan Vuxen 
i en av våra 606.

Tre av våra fyra båtar C55
och 606 i september
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Vi har en nybörjargrupp som seglar Opti-
mist där målet är att få eleverna att tycka
segling är kul och att de vill utvecklas. 
Det finns också en fortsättningsgrupp där
målet är att börja sikta på tävlingsmo-
ment, däremot är svårigheten att träna på
dessa utan någon att segla mot inom
gruppen men det hoppas vi löser sig
under våren. De kämpar på och vi tycker
det är väldigt kul att se deras utveckling!

2-kronorna är en lite större grupp med
äldre barn. Det är ett sammansvetsat gäng
i fortsättargruppen som har seglat tillsam-
mans under ett par år. De har börjat träna
på tävlingsmoment men vi behöver bli
bättre på att motivera gruppen och få dem
att förstå att träna på att tävla är nästa 
moment där deras kunskaper också sätts
på prov. Nybörjargruppen i 2-krona har
också utvecklats bra där nästa mål är att
de ska bli mer självständiga i sin segling.

Våra dagläger under v.26 och v.27 har
varit mycket uppskattade i år. Ett stort
antal barn, många båtar ute på vattnet

samtidigt och ett enormt grymt jobb av
våra instruktörer. Sommarlägren bjöd
både på bra och lite sämre väder men
med backup planer för de dagar då blås-

ten satte stopp så lyckades vi ändå fixa
till bra aktiviteter för att hålla de stora
barngrupperna sysselsatta.

Jag vill verkligen lyfta upp hela in-
struktörsgänget för deras jobb under både
seglarskolan på måndagar men framförallt
för deras slit under sommaren. Majoriteten
av instruktörerna kommer från kommun-
praktiken vilket innebär att vissa av dem
har fått ta stort ansvar trots att de kom till
seglarskolan år 2020 och aldrig hade sut-
tit i en båt. De har alltså lärt sig segla, lärt
sig köra motorbåtarna samt allt runt
omkring såsom övrigt material, upplägg
av lektioner etc. Ett exempel är när en av
de nya instruktörerna för 2021 sitter
under första veckan på Skansholmslägret
och nöter knopar vid minsta lediga till-
fälle. Utan dessa ungdomar så hade vi
aldrig kunnat ha den stora lägerverksam-
het som vi faktiskt har och de ska hyllas
tusen gånger om!

Jag vill också passa på att tipsa er 
om att Västerviks Seglarskola finns på
både Instagram och Facebook, med 180  
respektive 148 följare. På Instagram upp-
daterar vi för varje aktivitet. så in och
häng med på vad vi gör!  

Seglarskolan för barn och ungdomar fortsätter att rulla på i vanlig
ordning med segling på måndagar under vår- och hösttermin. Vi
har en liten elevgrupp men det möjliggör en mer individualiserad
träning för både stora och små.

� segLarskoLaN, barN & uNgdomar

Seglarskolan för 
barn och ungdomar 

TEXT WILMA ALBINSSON
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Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler

Försäljning av möbeltyger
, tel: 070-7207611

NYH
ET

Sjösäkerhetspro�sen är din lokala 
sjösäkerhetsleverantör. Vår företagsidé är att 
erbjuda sjösäkerhetsprodukter genom 
personlig service. 

Är du osäker på vilken flytväst som passar dig 
bäst?  Vår största styrka är personlig service, 
så tveka inte att kontakta oss för tips och råd. 

Använd rabattkoden WIKING2022 när du 
handlar i vår webbshop så får du ytterligare 
10% rabatt.

E-post: service@sjopro.se 
Telefon: 070-444 60 00.
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� skaNsHoLmsLägret 2021

Sociala medier ska inte underskattas då
det arbetet som vi har gjort sedan 2015
med hemsidan, Facebook och Instagram
har gett resultat. Skansholmslägret 2021
hade 19 elever som kom från Stockholm
till Malmö i olika åldrar. Redan i januari
började de första anmälningarna komma
in till lägret och sista anmälningen fick vi
vecka 24.

Vi hade även 20 stycken instruktörer
som var med under hela veckan. Årets
upplaga av Skansholmslägret visade sig
bli roligt men också utmanande i och med
att det var så mycket folk på plats under
hela veckan. Det var härligt med så
mycket aktivitet och mycket båtar som
var ute på vattnet i princip varje dag.
Vädret var strålande under veckan, något
för varmt vissa dagar dock. Vi hade med
hjälp av Intersport fått vattenflaskor till
både elever och instruktörer som vi såg
till att hela tiden vara påfyllda och att det
dracks av även på vattnet. Vissa dagar var
30 grader varmt och ingen vind, vilket
gjorde solen påtaglig. Annars under
veckan blev det mycket bad, segling,
lekar, mat och så vidare.

UTMANINGAR SOM VI STÖTTE PÅ under
veckan var framförallt att vi inte hade
någon husmor/husfar som hade hand om
köket, vilket gjorde att instruktörerna fick
gå i skift och laga mat. Vissa av er som

läser detta är säkert bekanta med att in-
struktörerna är indelade i grupper som
sköter vatten, sopor och andra transpor-
ter ut till och från Skansholmen samt att
de dukar och diskar i vanliga fall. Men
med årets upplägg blev det en aning

mycket då alla fick hjälpa till med logis-
tik och även hålla koll på barnen för sä-
kerheten. Därför om du som läser detta
vill vara med på Skansholmen och laga
mat nästa år 2022 så hör av dig till seg-
larskolan så är du mer än välkommen! 

Jag vill återigen som jag har gjort varje
år visa min uppskattning till instruktö-
rerna i seglarskolan för deras deltagande. 

De flesta av oss har varit med tidigare men
vid varje Skansholmsläger de senaste åren
har vi fått tillskott av feriepraktikanter
från kommunen och i år var de otroligt
bra. Drivna och tar egna initiativ samt det
bästa, de passar in i gruppen som handen

Då var det dags för den återkommande artikeln om
Skansholmslägret för att summera upp hur veckan gick.

skaNsHoLmsLägret
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TEXT KAJSA ALBINSSON

i handsken, därför är det roligt att de har fortsatt även
till hösten och andra aktiviteter som seglarskolan 
anordnar för instruktörerna. Även de återkommande
instruktörerna kämpade i år och försökte sitt bästa
att göra det bästa av det vi hade, för vi vet hur kul vi
tycker det är när det är som bäst.

För mig som lägerchef var årets upplaga de mest
utmanande året och därför vill jag tacka även 
Mikael “Tjalle” Albinsson för stödet jag behövde när
frågor uppstod.

AVSLUTNINGSVIS TILL ER INSTRUKTÖRER som jag
hoppas läser detta. Det är ni som gör att jag åter-
vänder till Skansholmslägret och fortsätter med 
stafettpinnen som lägerchef. Det är er jag tänker på
en mörk höstdag och längtar efter att spendera en
vecka med i juni på grund av att vi har så roligt. Jag
försöker få fram till er under veckan vi träffas att jag
uppskattar er så mycket, att ni gör ett riktigt bra jobb.
Utan er finns inget Skansholmsläger, det är ni som
driver traditionen framåt och det är ni som sprider
glädje. Tack för att ni är ni! Vi ses 16 juni 2022. 

Sjöräddningssällskapet har 2000 frivilliga som övar i alla väder för att du ska känna dig trygg till 
sjöss. Som medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag 
– utan att det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Bli medlem på sjoraddning.se.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Processingenjör Susanna Dahl 
och högskolestudent Jim Liljefält.

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

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

� skaNsHoLmsLägret 2021
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� sm - västervik 2021

NÅGRA MASTADE PÅ medan båten stod
kvar på trailern, och några som inte hade
"gångjärn" vid mastfoten valde att masta
på vid mastkranen. Vi hälsade seglarna
välkomna och jag gladdes över att snart
skulle vi få tampas mot varandra. Ren
kappsegling på lika villkor.    

Efter flitig träning och intrimning av
båten under våren och sommaren kunde
vi äntligen segla ut mot Lusernafjärden,
där årets SM skulle seglas. Ombord i vår
båt var det Oscar Linde som seglat i hu-
vudsak fördäck på H-båten sedan 2016,
då jag köpte den och som blivit mycket
duktig på både fördäck, samt som segelt-
rimmare och taktiker. Brunnsgast var Oli-
ver Falk, som seglat med sedan hösten
2020. Oliver har utvecklats mycket under

sin första tid ombord, vilket är riktigt roligt
att se. Att vi kallar oss Team Snickarlådan
beror på att vi är tre byggnadssnickare.

Vädret var kanske inte det bästa på fre-
dagen, regn och blåst var det som vänta-
des. Prognosen hade vi följt under mer än
en vecka, med förhoppning om att få fina
seglingsförhållanden. 

Jag hade varit med i SM-kommite´n
där vi arbetat under vintern och våren för
att få till så bra arrangemang som möjligt.
En duktig stab med funktionärer och seg-
lingsledning hade satts samman, så att allt
skulle klaffa så klanderfritt som möjligt.

I H-båtsklassen var det från början 16
båtar anmälda, men när seglingarna bör-
jade kom det att ligga tio båtar på start-
linjen. De flesta välmeriterade och med

stor erfarenhet, så konkurrensen var hård.    
Innan själva SM-seglingarna började,

var det ett Tune up Race, där de tävlande
har möjlighet att testa sina trim, och inte
minst få känna på konkurrensen. 

Vi seglande en kryss-länsbana, där vi
avslutade med en läns och en kort slör före
målgång. Vi låg fyra eller femma före sista
rundningen, men där missade några båtar
att det faktiskt var målgång, även vi, men
Oscar uppmärksammade att vi var på väg
åt fel håll, så vi föll snabbt av mot mål och
kunde komma in som andra båt. Härligt!

VID FÖRSTA STARTEN för oss H-båtar
märktes den laddade stämningen då många
hade tänkt sig en snygg lovartstart. Fri från
trängsel. Det blev istället ett mindre kaos

Så blev det då äntligen dags för 2021 års största seglingsevenemang i Västervik. Svenska 
Mästerskapen för H-båtar och även för C55:or. När ekipagen kom på torsdagseftermiddagen och
kvällen, var Glenn Söderholm och jag, Bosse Hoffsten med och sjösatte H-båtarna. 

Sommarens höjdpunkt
SM i H-båt & C55 TEXT  BOSSE HOFFSTEN 
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SM-vinnarna, Team Edman. 
Foto: Jan Olsson.
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där vi i Team Snickarlådan, var inblan-
dade. Vi och Team Björnligan från
Malmö, drog de kortaste stråna och blev
trängda utanför startfartyget, som funge-
rade som styrbordsmärke vid starten.

Det var bara att segla runt och starta
efter de andra. Det kändes allt lite orutine-
rat. Jag vet ju att där ska man inte vara. Inte
en gång till på det sättet. I den friska vinden
slutade vi som 7:a. Inte bra. Skärpning!

ANDRA SEGLINGEN BJÖD PÅ ungefär
samma förhållanden som första. Nu gällde
det att inte klanta till det i starten, som är så
viktig. Nu försökte jag placera båten mitt
på linjen, men vi kom in lite för tidigt och
tvingades glida längs linjen bort mot ba-
bordsflaggan, vilket resulterade i att vi kom
iväg utan bra fart. Min Bror Roger, som var
ute och tittade på seglingarna, berättade ef-
teråt att vi krängde mycket mer än övriga.
Det visste jag, men inte att det var så på-
tagligt. Det resulterade i att vi tog hem
ännu mer i akterstaget och att gastarna för-
sökte hänga snyggt, vilket i H-båtsamman-
hang betyder att knävecken är vid relingen
och skinkorna nere mot bordläggningen.

Vår besättning är egentligen för lätt för

rådande vindar, men vi försöker kompen-
sera det med att skota rätt, slå på vind-
skiften och ha kul ombord. Så kul det går,
när benen och ryggen värker. I den andra
seglingen kom vi i mål som sjätte båt.
Med facit i hand fick vi senare räkna bort
de två första seglingarna. 

TREDJE OCH SISTA SEGLINGEN för dagen
var lika blåsig med vindar mellan 8 och 15
meter per sekund. Det var inte  lättseglat,
eftersom det var väldigt byigt med täta och
snabba vindskiften. Nu hade vi lite bättre
fart och började komma in i att segla under
dessa förhållanden, samt att den där första
osäkerhetskänslan började lägga sig. Vi
var tuffare i starten och även när det het-
tade till vid rundningarna. Efter en raff-
lande segling gick vi i mål som fyra, vilket
kändes bra inför lördagen och söndagen.
Nu kände vi att vi var med, och de mentala
spärrarna hade släppt. 

På fredagskvällen var det After Sail på
Slottsholmen, där bland annat dagens spik-
priser utdelades. I H-båtsklassen var Hen-
rik Edman med sin besättning suveräna.

Lördagen bjöd på samma hårda vindar
och mera regn. Det var aviserat fem del-
seglingar för dagen. Emellertid fick vi be-
sked om att det skulle bli ett längre
lunchuppehåll. Vi anade att det kanske
skulle fattas ett beslut om att ställa in de två
seglingarna på eftermiddagen, eftersom
vinden skulle tillta. Detta särskilt för C55-
seglarna, då de har 12 m/s som maxgräns,
eftersom båtarna inte är byggda för hårt
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väder. En mindre bra start gjorde att vi inte
kom iväg så snabbt som vi ville. Inga di-
rekta andra missar på banan. På fjärde seg-
lingen går vi in som sexa. Nu känner vi att
vi har bra båtfart, men måste skärpa upp
startförfarandet, samt segla vår segling och
vara mer observanta på vindskiften.

I FEMTE SEGLINGEN GJORDE VI en bra
start på mitten av linjen, men missade att
det kom en båt för styrbord när vi stagvänt.
Det blev lite tumult ombord eftersom jag
blev tvungen att blixtsnabbt slå tillbaka för
att undvika kollision. Nu var det kört,
trodde jag, men Oscar påpekade att "nu
kommer vi igen och seglar båten. Bara sköt
styrningen du!".  Efter hand kom vi upp så
vi hade tätbåtarna precis framför oss. Näm-
nas skall, att vi inför dag två, tog hem max-
imalt i häckstaget och jobbade mer med
storskotsvagnen än på fredagen. Även om
vi inte kunde väga upp båten lika snyggt
som flera av de andra H-båtsbesättning-
arna, märkte vi att vi hade bra båtfart.  Nu
gick vi i mål som femte båt. Bra? Njae. 

Segling nummer sex, och vi hade nu
gjort flera starter där vi kom uppifrån
styrbord om startfartyget. Vi seglade ner
och korsade de andra båtarnas kurs, då de
var på väg mot startlinjens styrbordsdel. Vi
gick en underbåge så vi kom upp mot mit-

ten av startlinjen, alldeles före start. Där
bromsade vi upp lite och några sekunder
före start föll vi av för fart och skar upp
över linjen när starten gick. Vi kom iväg

bra och kunde hålla oss kvar i tätklungan,
vilket kändes bra. Vi är ju med i toppen nu!
Vilken känsla! Sista spinnakerbogen var
tight med båtar runt oss. Här gällde det att
inte bli täckt, och att skaffa oss en ba-
bordsposition inför rundningen, Vi knep
två båtar av tätklungan och gick i mål som
fjärde båt. Nu var vi nöjda, och vi kände att
vad som helst kunde hända. Skulle dagens
två sista seglingar annulleras efter lunch-

uppehållet? Vid målgången signalerades
om hemsegling. Ett bra beslut tyckte vi, ef-
tersom det tog på krafterna att hålla oss
uppe bland tätbåtarna i den hårda vinden.

Mitt diskbråck höll sig skapligt i schack.
Mycket tack vare mina hemmafixade
snickarbyxor med insydda tjocka neop-
renplattor från knävecken till skinkorna.
Funkar jättebra :)

På lördagskvällen var det Regattamid-
dag på Slottsholmen. Bra uppslutning och
mycket diskuterande om hur seglingarna
hittills varit. Även efter lördagens seg-
lingar stod Team Edman med tre spikpri-
ser. Av de som höll anföranden under
kvällen, var Svenska H-båtsförbundets
ordförande Björn Olsson, tillika skeppare
hos Team Björnligan. Han meddelade
också att nästa års SM kommer att gå i
Ystad, samt att VM kommer att hållas i
Varnemynde, som ligger bredvid Rostock
i Tyskland.

INFÖR SÖNDAGEN HADE SMHI lovat
bättre väder både vad gällde regnet och
vinden. Dagen bjöd på regnfritt och vin-
dar mellan  5-10 m/s. Vi gjorde hyfsat bra
starter i både sjunde och åttonde seg-
lingen. I båda seglingarna fick vi place-
ringen 4:a. Vi tyckte då, att vi hade gjort
två relativt felfria race. Både med avse-
ende på starterna och annat på banan, ef-
tersom vi hade våra svåraste konkurrenter
alldeles framför oss. Nionde seglingen,
och vi hade nu fått känslan av att vi fak-
tiskt var med i täten och slogs. Vi gjorde
en jättefin start och efter några stagvänd-
ningar hade vi ledningen. Vad var det
som hände!? Nu jävlar fick vi inte dabba
oss. Jag hade svårt att hålla mig för både

� sm - västervik 2021

FOTO: FILIP SJÖHOLM

Vi är båten 554, kom 1:a i näst sista seglingen.
Båten med rödvitsvarta spinnakern är SM-
vinnarna, Team Edmans båt 591.

FOTO: FILIP SJÖHOLMFOTO: FILIP SJÖHOLM

En mycket långväga deltagare är båt 587 från
Östersund, där gasten Nils Axmon från Wiking-
arna är med och seglar.

Det var ganska svårseglat med hårda vindar. På bil-
den ses Göteborgsbåten 610 som har bekymmer
med vobbling.
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skratt och glädjegråt, men lyckades att
hålla koncentrationen på styrningen. Vi
hade hela fältet under oss, och både farten
och höjden var god. Bara segla på och be-
vaka, var vårt motto nu. Svårast var att
bevaka vår position på spinnakerbogarna.

VI LYCKADES HÅLLA AVSTÅNDET och
gick i mål som 1:a. Vilken otroligt härlig
känsla! Efter fem säsonger i H-båten,
med ett antal srs-seglingar och fjolårets
SM i bagaget, tänk att vi slog Team
Edman som är Världsmästare! 

Vi hoppades att detta skulle bli sista
racet, så vi kunde segla hem med en flott
avslutning, men eftersom de två sista seg-
lingarna på lördagen inte blev av, skulle
det bli en segling till. Vi hade vår strategi

klar nu, och kom iväg fint i starten. 
Fri vind och bra fart. Vi seglade på och
kom upp till ledning. Igen! 

Team Edman hade seglat in, eftersom
de ansåg sig klara för SM-guldet, men vi
hade flera svåra kvar på banan. Närmast
efter oss var 579, vilka vi flera gånger
haft närstrider med och som vi låg lika
med. Vi gick ut på en babordsbog på 
högerkanten med dem efter oss. Proble-
met var att det tidigare under dagen varit
fördel att gå på vänsterkanten av banan,
och där befann sig nu resten av fältet.
Skulle vi fortsätta att hålla 579 bakom oss
eller bevaka på bästa kanten? 

Vi gick över stag för styrbords bog och
efter ett stycke kom vi in i ett "vindhål".
Dumt nog fortsatte vi bort åt vänster, trots

att vinden skralnat. Vilket skit! När vi slog
tillbaka var det försent och 579 gick förbi
oss. Före rundningen vid kryssmärket gick
även Team Björnligan förbi och vi lyck-
ades inte ta oss förbi ner på länsen, utan
gick i mål som trea. Det var jäkligt tight
poängmässigt, från plats tre till plats sex i
resultatlistan, och vi kom på 6:e plats.

Efter seglingarna var det livliga aktivi-
teter vid kranen då båtarna skulle lyftas, för
hemtransport. Därefter blev det en mycket
trevlig prisutdelning på Slottsholmen.
Guld-, silver- och bronsplacketter delades
ut och vi fick gå fram och motta vårt spik-
pris för näst sista seglingen.

TOTALT VAR VI NÖJDA MED vårt SM,
och vi vet att vi har lärt oss massor, samt
att vi har haft väldigt roligt. Främst är
egentligen att vi är med i svärmen nu, vil-
ket är jättekul. 

Jag vill också tacka alla H-båtsseglarna
för fina kappseglingar, samt alla i organi-
sationen för ett utomordentligt väl genom-
fört Mästerskap. Inte minst den rutinerade
tävlingsledaren Janne Furmo, som är en
skön profil och veteran inom området.

Hur det gått på seglingarna kan ses i
den rutan för resultat.  

Bosse Hoffsten i 
H-båten Wildnebba, 

SWE 554.

Pos Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett

1 Edman SWE 591 MSS Henrik Edman
Peder Edman    
Hannes Edman   
Hanna Ström

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) (13.0 
DNS) 23.0 8.0

2 Garbo SWE 609 GKSS Bengt Ramne Martin Larsson      
Sam Fredriksson 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (8.0) (7.0) 4.0 34.0 19.0

3 Team Björnligan SWE 533 MSS Björn Olsson Peter Bårmann  
Pontus Edlund 4.0 (5.0) (5.0) 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 2.0 38.0 28.0

4 Team Emma SWE 610 GKSS Gunnar Seden Pär Fagberg             
Eric Sedén 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 (6.0) 3.0 (6.0) 5.0 41.0 29.0

5 Hedvig SWE 579 MSS Torgil Falck Rickard Werner 
Fredrik Larsson (6.0) 4.0 6.0 4.0 6.0 (9.0) 5.0 2.0 3.0 1.0 46.0 31.0

6 Team Snickarlådan SWE 554 WSSW Bosse Ho�sten Oscar Linde          
Oliver Falk (7.0) (6.0) 4.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0 3.0 44.0 31.0

7 GranstenSailing SWE 275 KSSS Johan Gransten Carina Göthberg  
Christian Udd

(13.0 
OCS) 8.0 (9.0) 7.0 9.0 6.0 7.0 7.0 5.0 6.0 77.0 55.0

8 Filur SWE 587 Storsjöns SS Niels Hedin Niklas Fröst             
Nils Axmon

(13.0 
OCS) (9.0) 7.0 8.0 7.0 7.0 9.0 6.0 9.0 7.0 82.0 60.0

9 Tecmar SWE 361 Gryts SS Martin Åkerblom Michael Alamaa 
Stefan Jonsson 8.0 (10.0) (10.0) 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 86.0 66.0

10 SWE 568 Sigtuna BK Tomas Movin Peter Ohlsén 5.0 7.0 8.0 (13.0 
DNS)

(13.0 
DNS)

13.0 
DNS

13.0 
DNS

13.0 
DNS

13.0 
DNS

13.0 
DNS 111.0 85.0

11 SWE 582 SS Sommen Jörgen Lantz (13.0 
DNC)

(13.0 
DNC)

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC 130.0 104.0

11 Team Fregata SWE 561 LBF Mattias Allroth (13.0 
DNC)

(13.0 
DNC)

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC

13.0 
DNC 130.0 104.0

resultat - sm 2021 - H-båt

Från vänster, Oscar Linde,
Bo Hoffsten och Oliver Falk.
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Vi hade kommit från Cala d’Or som ligger
på östra sidan av Mallorca och haft en skön
segling och med en brännande sol. Grann-
båten var en Maxi108 med ett par från
Schweiz ombord. Dom hade kommit från
den grekiska övärlden och var nu på väg
hem efter nästa tre år i Medelhavet. Men
det var inte detta jag skulle berätta om.
Maxi108:an kommer dock att figurera
längre fram i den här lilla berättelsen. 

TSUNAMIN!!?? Undrar nu säkert alla 
läsare! Jag kommer också till den lite 
senare men först en liten bakgrund om
varför vi är här och varför vi seglar en
amerikansk segelyacht.

Båten tillhörde en svensk som var bo-
satt någonstans i Värmland. Hans namn
och bakgrund lämnar jag utanför denna
berättelse (han var kund till Jan och Tore
Källmark på Royal Sails i Västervik).
Båten hade transporterats på egen köl
från Stockholm till Mallorca närmare 
bestämt till huvudstaden Palma och Cala

Novas hamn som ligger några mil utanför
Palma. Det var tre olika besättningar som
deltog i transporten, varav vi som nu be-
fann oss på Menorca. Vi hade lyckan att
få sträckan Travemunde till Trier, en liten
stad som är en av Tysklands äldsta städer
(dåvarande Västtyskland), med anor från
Romartiden på gränsen till Luxemburg
som ett etappmål.

Vi hade åkt på kanalerna och kommit ut
på Rhen, därefter upp på floden Mosel till
Trier. Kanalresan tog nästan tre veckor i
oktober 1988. Den resan har en alldeles
egen historia som går att berätta någon
gång någonstans. 

Nåväl! Det tredje gänget som mönst-
rade på i Trier och övertog transporten
hade uppgiften att förtöja i Marseille i
Frankrike, också det en kanalresa genom
Frankrike. Därefter tog ägaren över och
seglade över skutan till Mallorca.

NU TILL SAKEN! Som tack för den trans-
porten fick vi disponera Tayana gratis

Den amerikanska segelyachten Tayana hade för några timmar sedan anlänt till kajen i 
Ciutadelas hamn på Menorca, det är juli 1989. Besättningen bestod av fem personer, 
undertecknad, min hustru Birgitta, skepparen Jan, hans fru Anita och dottern Annika.

TSUNAMIN PÅ MENORCA TEXT ULF ANDERSSON
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Ulf Andersson på Menorca 1989.
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under 6 veckor i Medelhavet. Vi hade nu avverkat ca 2
av dessa 3 veckor som var avtalade för oss och nu återstod
bara Menorca och sedan att segla tillbaka till hemma-
hamnen Cala Nova. 

Vår plan var att hyra bil och se Mallorcas inland vilket
vi också gjorde. Det kan jag förresten varmt rekommen-
dera. Mallorca har underbart vackra höga berg där de små
byarna klänger sig fast vid bergsluttningarna. Där uppe
bodde en gång Chopin för att bota sin tuberkulos. 

En upplevelse är att åka museijärnvägen, en smalspå-
rig järnväg som då 1989 var 100 gammal, med en spår -
bredd av 914 mm – en engelsk yard vilket är ovanligt i
våra dagar. Tåget är det enda i sitt slag som ännu är i drift.
Sträckan är på 27 kilometer består av 13 tunnlar och tar
ca en timma. 

NU KÄRA LÄSARE ÄR VI ÅTER TILLBAKA i Ciutadelas
hamn. Vi sitter nu där och sträcker ut oss i sittbrunnen
tillsammans efter att ha varit upp i staden och ätit en bit
mat. När man går in i Ciutadellas hamn passerar man ett
smalt inlopp innan man kommer in i hamnbassängen.
Själva hamnen med dess bryggor, en del är av trä som
är förankrade i berget (se bilden). Det är en av dessa
som vi har förtöjt vid. Staden Ciutadela ligger på västra
sidan av Menorca. Det trånga inloppet och ogynn-
samma vindar kan ge upphov till det fenomen som jag
nu skall berätta om.

Under sena dagen hade vi hört åska på avstånd och
nu vid skymningen blir knallarna lite mer intensiva och
högljudda. Nåväl ett vackert skådespel uppvisas på
himlavalvet med ljungade blixtar kors och tvärs. Det
mullrar och brakar ute i havet. Tydligen har vädret sitt
centrum en bit ut från ön. Jag kan inte minnas att det
var någon oro bland båtfolket i hamnen. Alla båtarna

Ciutadelas hamn med sina träbryggor
som slingrar sig runt berget.

Museijärnvägen, över 100 årigt gammalt
tåg, som man fortfarande kan åka.
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låg ju bra skyddade i hamnbassängen.
Några droppar regn slår ner på sittbrunn-
skapellet och delar av besättningen har
redan kojat. Jan och jag sitter uppe en
stund och beundrar väderfenomenet. Här
känner vi oss trygga och lugna, trodde vi
och det trodde säkert alla.

Strax innan jag går ned i kajutan låter
jag blicken glida ut över hamnbassängen,
allt verkar lugnt. Vi är, förutom båtgran-
nen nästan ensamma i båtarna vid bryg-
gan. Ingen tycktes ha lagt märke till att
vattnet sjunkit med 30 till 40 cm bara på
ca. 15 minuter.

NÅVÄL, LUGN RÅDER i besättningen i 
kajutan då vi plötsligt hör en kraftig duns.
Jan och jag tittar på varandra – ”Vi står på
grund!”, utbrister han. Vi rusar upp och ser
bryggan över 2 meter upp! Vattnet har su-
gits ur hela hamnbassängen. Tayana, lik-
som Maxi108:an, börjar luta mot varandra.
Förtamparna är spända som fiolsträngar
och träbryggan börjar luta kraftigt. 

Det lugn som förut hade funnits bland
båtarna utbyts nu i högljudda skrik och
rop. Vad gör vi nu, tänker jag? Vi står ju
ordentligt på grund!! Och så kommer 
tsunamin. Allt vatten som hade sugits ur
hamnbassängen vill nu komma tillbaka!?

En flodvåg rusar in i bassängen. Vattnet
stiger på några sekunder långt över medel-

vatten. Jan startar motorn och vi kapar för-
töjningarna och sedan full back i maskin!!! 

Vi backar ut från bryggan eller det lilla
som finns kvar. Jag kapar också Maxins
förtöjningar och han backar ut. Hans för-
pulpit är helt förvriden, ser ut som ett mo-
dernt konstverk i rör.

Vi kommer ut i mitten av hamnbas-
sängen. Strömmen är urstark, vrakspillror
flyter omkring överallt. Vi tittar oss oroligt
omkring för att se om någon människa lig-
ger i vattnet och är i nöd. Det är svårt att
se, så mörkt som det kan bli här nere på
natten. ”Gudskelov” finns inga människor
i vattnet, varken döda eller skadade. 

Nu infinner sig ett kaos bland alla 
båtarna. Ambulanser, brandbilar på land,
polisbåtar med blåljus lyser upp i natten.
Bryggan vi var förtöjda vid för 3 minuter
sedan, är försvunnen. Det som finns kvar
av den, hänger i sina förankringar i berget.
Ingen kan ta sig i land och rädda sig. Man
är fast i båtarna.

NU ANMODAR MYNDIGHETERNA i hög-
talarna och polisen att alla båtar som inte
har Ciutadelas som hemmahamn skall
försvinna från hamnen och ut i havet!

Schweizaren kommer upp långsides
med oss och varnar oss, ”Gå inte ut!”.  Det
går 4 meters vågor därute. Vi förstod sedan
att man ville bli av med så många som

möjligt, för så länge vi fanns i hamnen
hade myndigheterna ett ansvar för oss?!

Vi kör fram och tillbaka i bassängen
till gryningen, då vi till slut kan förtöja
vid en av de bryggor som var hela. Vi hål-
ler koll på vattenståndet. Det är inte helt
lugnt, vattnet strömmar fortfarande fram
och tillbaka. Vi sover i skift till sent på
morgonen tills det mesta lugnat sig. För-
ödelsen i hamnen är enorm. 

En stor 70 fots segelbåt hade krängt
sig under den stora kajen, när vattnet se-
nare kom tillbaka, – ni kan tänka själv hur
den såg ut. En man var ombord och han
kunde inte göra någonting, bara se på och
rädda sig själv.

Vi läste sedan i tidningarna att det om -
kom ett antal personer och många blev
skadade. Det var då över 20 år sedan ett
sådant fenomen inträffat. Vi kom igenom
detta trauma utan skador varken på be-
sättning eller båt.

På förmiddagen lade vi ut från Ciuta-
dellas hamn, ut på det blå Medelhavet. Allt
var som vanligt igen, varmt och en härlig
bris som tog oss tillbaka till Mallorca.

Det var som om hon ”el Mediterraneo"
skulle vilja säga till oss, – jag kan strula
med er om jag är på dåligt humör och det
var jag igår.  

Ciutadelas hamn där vi låg förtöjda.



Ett komplett 
grafiskt hus

– med miljön i centrum

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

vänligt tryck och producerar 100 %
klimatneutrala trycksaker.
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0480-44 48 00
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Vi går nu vidare med den implemente-
ringen och ämnar automatisera vissa trans-
aktioner mellan Fortnox och vår bank.

Anledningen till denna automatisering
är att det i dagsläget krävs mycket manu-
ellt arbete i många olika steg, som kräver
många mantimmar. Och som vid allt ma-
nuellt arbete finns det en risk att göra fel.

medLems- ocH kuNdfakturor
Vid denna automatisering mellan banken
och Fortnox, kommer du som medlem att

märka detta genom att du måste använda
det OCR-numret som finns angivet på
medlemsfakturan vid betalning till banken.
Banken kommer att spärra all annan betal-
ningsinformation vid inbe talning.

Medlemsfakturorna kommer att skickas
ut i slutet av februari 2022. Medlemmarna
ombedes att ej betala innan man fått fak-
turan, vilket ibland sker idag.

Johan Knutsson, Kassör

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

El-snipa?
- Nej, inte detta år, det blev en bil
som går på el och ingen snipa. En
av orsakerna att det inte blev en el-
snipa var att vi inte kan ladda båten
på Notholmen. Men vi hoppas att
detta kan vara en framtid för både
oss, klubben och miljön.

Ha en trevlig läs-
ning och ett gott nytt
slut och gott nytt år!

Therése Jonsson 
Redaktör m.m.

Akutsjukvård till sjöss
Johan Alkstedt med läkarkollegor.                                 
Datum: 8 december

Tjust fågelklubb 
Här får vi lära oss mer om fåglar.
Datum: Efter nyår

Båtelektronik 
Föreläsare från Star Elektronik.
Datum: Efter nyår

Håll utkik på vår hemsida 
www.wikingarna.com
där vi annonserar exakta tider 
för klubbaftnarna!

Välkomna!

KLUBBAFTON
PÅ NOTHOLMEN
VÅREN 2022

Från kassören
Under 2020 implementerades Fortnox, 
vårt nya ekonomiska bokföringssystem. 

Från vänster, Linnea Wahlberg, Wilma Albinsson och Gustav Nilsson överlämnade en gåva från Svenska
J24 förbundet för att klubben deltog med flest båtar på SM.

På höstmötet delade Johan Alkstedt ut pris till Klassegrarna i onsdagscupen Peter Salomonsson och
Håkan Sällberg. Ulf Johansson tilldelades Pompepokalen för bästa seglingsprestation under året.

AVS: Westerviks Segelsällskap Wikingarna, Nothomen 593 38 Västervik


