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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  

för båt och  

besättning!



3

Som tur var hade jag utnyttjat de fina 
dagarna i mars till att rusta båten.

I slutet av mars deltog vår styrelse i 
styrelseutbildning genom SISU Småland.

Det handlade i stora drag om styrel-
sens uppdrag att bedriva en verksamhet 
som främjar föreningens verksamhetsidé 
och syfte.

Styrelsens uppgift är att förvalta för-
eningens tillgångar på bästa sätt när det 
gäller skötsel, tillsyn, drift och underhåll.

Styrelsen har även ansvar för den eko-
nomiska planeringen och likvida medel.

Det innebär naturligtvis inte att styrel-
sen själv skall göra jobbet utan uppgiften 
är att fördela och leda arbetet bland med-
lemmarna.

Vi står inför stora investeringar och 
många arbetstimmar för att inom en snar 
framtid leva upp till myndigheternas 
bestämmelser avseende ett friskt Östersjön. 

Styrelsen har börjat planera inför stora 
investeringar för att kunna leva upp till 
myndigheternas miljökrav men också för 
att förenkla möjligheterna för varje med-
lem att göra detsamma.

Det handlar om att minska spridningen 
av miljöfarliga ämnen från fritidsbå-
tar till vattenmiljön. Detta kan göras på 
många olika sätt och vi skyndar långsamt 
för att det skall bli så bra och kostnadsef-
fektivt som möjligt. 

 Alternativet vi jobbar med nu är en ny 
större kran samt en spolplatta.

Vi är öppna för diskussioner och för-
slag från er medlemmar och kommer 
naturligtvis att presentera konkreta förslag 
på våra medlemsmöten innan beslut tas. 
Styrelsen vädjar till envar att bidra till att 
minska utsläppen i våra vatten.   Det är 
dock varje individs ansvar, inte styrelsens. 
Det har tydligt redogjorts ex vilka botten-
färger som är tillåtna i våra vatten.

Nog om detta. Säsongen har börjat 
med rustning av våra pärlor och många 
har säkert redan planerat sommarens 
seglingar.  Vi är tre båtar från Wikingar-
na som planerar en segling genom Göta 
kanal, upp i Bohuslän, över till Skagen 
och runt Sveriges sydkust. En härlig 
omväxlande tur.  Det skall visst bli bästa 
sommarvädret på länge!

Ni som stannar i Västervik kan besöka 
Classic Boat Meet mellan 20 och 23 juli.                                             
Man räknar med 200 deltagande båtar.  
Många vackra veteranbåtar ställer ut.                                                                               
Wikingarna är representerade i planerings-
arbetet genom Mikael ”Tjalle” Albinsson. 

Onsdagscupen drar igång den 18 maj.
Vi ses på vattnet!      

PETER SALOMONSSON
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Ordförande har ordet...
Hej! Jag befann mig i Lyngen, nordost om Tromsö i Nord- 
norge när jag blev påmind om att skriva till detta vårnummer 
av Wiking-nytt. Det är snabba kast på våren. Står på skidor 
på söndagen och sjösättning på fredagen.

Wikingnytt
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Vice ordförande Johan Alkstedt inledde 
mötet med att utlysa en tyst minut för att 
hedra bortgångna medlemmar.

Därefter lämnade han över ord-
förandeklubban till den av medlemmarna 
utsedda mötesordföranden Ulf Andersson. 

Medlemmarna fastställde som sig 
bör på årsmötet Årsberättelsen, Bokslu-
tet och Revisionsberättelsen för 2021 
varefter styrelsen beviljades ansvars-

frihet. Därefter fattades beslut om vilka 
som ska förvalta och verkställa i säll-
skapet 2022 samt om verksamhet och 

budget för verksamhetsåret 2022. Ulf 
Andersson svingade effektfullt klubban i 
bordet vilket markerade att beslut fattats 
i de olika frågorna på agendan. 

Medlemmarna godkände också det 
förslag till revidering av stadgarna som 
styrelsen lade fram. De nya stadgarna 

hittar du på vår hemsida.
Under övriga frågor informerade 

Mikael ”Tjalle” Albinsson om det stora 
arrangemanget Classic Boat Meet som 
kommer att hållas i Västervik 20-23 juli 
2022. Då väntas runt 200 klassiska segel- 
och motorbåtar gästa vår stad.

Vidare informerade Ulf Johansson 
och Ulf Andersson om den förstudie de 
gjort på uppdrag av styrelsen. Förstudi-
en är ett led i att säkerställa att WSSW 
kan uppfylla de miljökrav som gäller 
nu och som kommer att gälla från 2025 
avseende avspolning av våra båtar.

Slutligen överlämnade Tony Wär-
dig det studiematerial som han och Ulf 
Andersson använt när de kört kurser 
inför Förarbevis och Skepparexamen.

Efter en timma och 45 minuter hade 
alla frågor inklusive kaffe och kaka tagits 
om hand och mötet avslutades. 

Nu när alla restriktioner avseende pandemin tagits bort kunde Wikingarna återgå till 
att mötas i klubbhuset. 28 medlemmar mötte upp på Notholmen denna vårdag.

TEXT  MONA ÅKERMAN

ÄNTLIGEN KUNDE  VI ÅTERIGEN 
HA ÅRSMÖTE PÅ NOTHOMEN

Stående, Tony Wärdig som överlämnar utbildningsmaterial 
till WSSW och brevid sitter mötesordförande Ulf Andersson.



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

Fredrik Blixt, Linköping
Anders Strömbäck, Västervik  
Carina Strömbäck,Västervik
Tomas Landström, Hultsfred

VÅRA NYA  
MEDLEMMAR

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
varv@wikingarna.com

FASTIGHETSSEKTIONEN
Thomas Thorngren 
072-542 70 20
tthorngren60@gmail.com

STYRELSEN

SEKTIONER & ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
UNGDOMSSEKTIONEN
Ordf. Michael Albinsson 073-818 97 96
Susanne Kinell 070-231 34 21
Wilma Albinsson 073-061 40 38
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
Bo Hoffsten 076-398 58 82

SEGLINGSSEKTIONEN
Ordf. Johan Alkstedt 070-264 60 04
Olle Svernell 070-587 97 43
Ulrik Brandin 070-259 18 84
Vakant 

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
Vakant

SEGLINGSSEKTIONEN
Johan Alkstedt
070-264 60 64
Jalkstedt@gmail.com

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

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

2:E SUPPLEANT/UTBILDNINGSANS.
Vakant

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
Kenneth Avenström
2 vakanser

POKALKOMMITTÉN
Ulf Andersson  070-331 82 66

UTBILDNINGSANSVARIG
Peter Vakant

WEBBANSVARIG
Björn Olsson 070-815 55 86

MEDLEMSANSVARIG
Eva Gustavsson 073-043 50 12

NYCKLAR KLUBBHUS
Kenneth Avenström 070-341 94 80

KRANNYCKLAR
Håkan Sällberg 070-255 01 37

FÖRSÄKRINGSANSVARIG
Vakant

KLUBBMÄSTARE
Ingegerd Hilding 070-650 35 62

PRESS-/ANNONSANSVARIG  
Bo Hoffsten  076-398 58 82

FREDRIK BLIXT
Mitt namn är Fredrik Blixt bor 
och är uppvuxen i Linköping.  
Jag har varit på sjön sedan jag 
var liten med min fars Risör 27. 
Den var vi runt med till bland 
annat Stockholm och även till 
Danmark och Götakanal under 
mina barn och ungdomsår.  
Sedan när jag var runt 18 köpte 
jag och min bror en Magnifik 
Midget som vi börja segla och 
renovera. Därefter blev det en 
Smilig 28 och nu en Luffe 44.  
Jag har även seglat A-katamaran 
under ett antal år, det blev RM 
och ett par andra tävlingar.   
Min största bedrift är nog VM i 
Kiel med J80. 
Att som ny medlem hos Wiking-
arna hoppas jag på att träffa nya 
människor som gillar att segla. 
Men också byta erfarenheter 
om allt som rör båtar.

5



6

  ONSDAGSCUPEN 2022

Våren är här och med den 
Onsdagscupen 2022

OBS att deltävlingarna 8 juni och 17 augusti 
arrangeras av WSS och genomförs på Lucer-
nafjärden. Övriga delseglingar startas från 
Notholmen.

Vi använder samma gruppindelning som i 
höstas, dvs SRS 1 för båtar över 2,2 ton och 
SRS 2 för jollar, C 55 och 2.4 R samt kölbåtar 
med ett deplacement mindre än 2,2 ton.

Anmälan sker via www.onsdagscupen.se sen-
ast klockan 15.00 tävlingsdagen och där hittar 
man även seglingsföreskrifter, funktionärslis-
ta, resultat mm.  Efter varje segling arrangerar 
Klubbmästeriet After Sail på Notholmen.

Funktionärslistan är när detta skrives nästan 
helt komplett, men tävlingsledare saknas  
31 augusti och medhjälpare 15 juni, 24 och 31 
augusti. Uppdraget som tävlingsledare belönas 
med 5 timmars arbetsplikt och medhjälparen 
får 3 timmar. Du som är intresserad ombedes 
kontakta Olle Svernell 070-587 97 43.

Nu hoppas vi på fina seglingar, många del
tagare och välgrillad korv.  Välkomna!  

TEXT SEGLINGSSEKTIONEN WSSW & WSS

Första deltävlingen startar klockan 18.00 den 18 maj. 8 delseglingar är planerade. 
Övriga datum är 1, 8, 15 juni och 10, 17, 24 och 31 augusti.
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SÖK HJÄLP

Ladda hem HJÄLP, en app för dig som är ny på sjön. Du kan lära dig de tre 
mest användbara knoparna, om du eller den andra båten skall svänga när 
ni möts, vad alla röda och gröna pinnar betyder och hur du begriper dig 
på ett sjökort. Bland mycket annat nyttigt och roligt. Enkelt och lätt utan 
krångligt språk. Välkommen till båtlivets grundskola!
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Välkommen till 
Maxibryggan Båtförmedling!

Välkommen! Stefan Haraldsson 
Tel: 070 512 37 82

Nytt eller begagnat? 
Med över 50 års erfarenhet, är vi specialister på båtmarknaden i Sverige.

Ring oss idag, så hjälper vi Dig att sälja Din båt eller att köpa din drömbåt.

UTFÖRSÄLJNING AV BÅTTILLBEHÖR
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SEGELSERVICE I VÄSTERVIK
• Försäljning Hamel Sails
• Segelservice och reparationer 
• Kapellservice      
• Riggservice      
• Splitsning och byte av fall 
• Splitsning dynemahäckstag ”kaskad”
• Tillverkning av softschackels och

loopar efter önskemål

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

Välkommen! Peter Salomonsson
Licensierad mätman SRS

HAMEL SAILS - Svensktillverkade segel.
LIROS - En av världens största tillverkare 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

Segelsport_helsida_2021.qxp_Layout 1  2021-11-18  18:07  Sida 1
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  VÄGEN TILL INSTRUKTÖR

När jag började på vårterminen hade jag inte så mycket erfa-
renhet av segling men hade varit med på familjens segelbåt 
under somrarna, men då var det för det mesta pappa som skötte 
seglingen. Jag tyckte det var kul att åka båt och vara ute på sjön, 
så då föreslog pappa att jag skulle börja i seglarskola så jag gav 
det en chans och tyckte det var roligt. Det var även kul att träffa 
nya kompisar som jag umgicks med även utanför seglingen.

När jag var 14 år började jag som hjälpinstruktör på sommar-
lägerveckorna som Westerviks Seglarskola anordnar. Det var 
roligt och väldigt lärorikt och jag utvecklade mina förmågor att 
undervisa, men blev även en bättre seglare. Det var kul att se 
eleverna utvecklas så snabbt, vissa från att aldrig suttit i en båt 
till att lära sig segla och sitta helt själva i båten. Min främsta 
uppgift var att vara en extraresurs för huvudinstruktören, hjälpa 
och stötta eleverna och se till att allt flöt på som planerat.

Efter att ha varit hjälpinstruktör i två somrar så började jag 
även att hjälpa till på seglarskolan en gång i veckan under 
våren och hösten.

Om du eller någon du känner vill testa på segling så rekom-
menderar jag att komma på någon av Westerviks Seglarskolas 
lägerveckor under sommaren. Där lär eleverna sig att segla på 
ett roligt sätt med mycket lek och bad. 

Jag började segla som elev på Westerviks 
Seglarskola redan som sexåring. 

FRÅN BARNSEGLARSKOLAN 
TILL INSTRUKTÖR TEXT ADAM EKEFLOD

Vi vill bli fler som inte skräpar ner. Vill du hjälpa till? 
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp  

eller swisha 90 02 817.
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  SM J24 - 2021

Det var vår första riktiga kappseg-
ling med J24, så det blev någon vecka 
av hårdträning innan det bar av ner till 
Malmö med båtarna på släp. När vi väl 
var framme så var det ganska direkt dags 
att registrera oss, förbereda båtarna, sjö-
sätta och masta på. Dream on valde dess-
värre att inte delta i något av fredagens 2 
race på grund av mycket vind, men Sil-
ver Surfarn gav sig ut och slutförde båda 
två trots vädret. Dagen avslutades för alla 
lag med en välförtjänt after sail och grill-
ning på anläggningen.

DAG TVÅ BJÖD PÅ BRA VIND OCH 
REGATTAMIDDAG PÅ KVÄLLEN 
Det första racet dag två började klockan 
10, hyfsat tätt följt av tre till. Till en bör-
jan var det ganska lugnt väder, men det 
började blåsa upp en del ungefär i mit-
ten av seglingen. Dream On fick tyvärr 
ett par smällar under dagen där den sista 
resulterade i en trasig pulpit samt att man 
fick avbryta strax innan det fjärde racet, 
men dagens tidigare seglingar såg riktigt 
bra ut. Silver Surfarn hade fortsatt vind i 

seglen och klättrade någon placering efter 
alla race. Efter en ledig eftermiddag var 
det dags för regattamiddagen klockan 19. 
Där fick man chansen att prata mer med 
andra besättningar, kombinerat med god 
mat och små presenter till de olika lagen.

Söndagen startade klockan 11 med två 
race följda av varandra. Dagen bjöd på en 
hel del vind och fina seglingar där Dream 
On var tillbaka på banan under det första 
racet tack vare all hjälp vi fick att fixa 
båten under lördagen, och Silversurfarn 
genomförde båda. 

Så fort vi kom tillbaka till bryggan var 
det dags att masta av, ta upp båtarna och 
förbereda avfärd. De flesta av oss missa-
de dessvärre prisutdelning och after sail 
på grund av den långa vägen tillbaka till 
Västervik, men vi hade några kvar som 
representerade oss.

Mycket nöjda med vår prestation
Helgen resulterade med Silver Surfarn 
som fjärde svensk båt och Dream On 
som sjunde svensk båt. Jag tror att jag 
kan tala för alla när jag säger att vi är 

MITT FÖRSTA J24-SM

TEXT LINNEA WALLBERG, 
MASTMAN PÅ SILVER SURFARN

Vi kom två stycken besättningar från Västervik med fyra 
instruktörer och en vuxen rorsman i varje, på de två 
båtarna Silver Surfarn och Dream On. 

väldigt nöjda med helgen, vi har haft väl-
digt kul och är en erfarenhet rikare. Båda 
våra lag är även väldigt tacksamma till 
alla som har anordnat tävlingen samt all 
hjälp man har fått av de andra lagen!

Det pratas redan om att vi vill försö-
ka få ihop en ren ungdomsbesättning till 
J24 SM 2022, så vi har ett roligt år att 
se fram emot, fyllt av mycket träning. Vi 
har verkligen fått blodad tand när det gäl-
ler kappsegling och hoppas att få träffa 
alla igen nästa år!  



11

Allt under ett tak! 
Marinelektronik Service Installation 

30 år i branschen  Bra priser 
Marin inredning  Mobiltelefoni

Besök gärna vår webshop! 

www.tjustel.se

Välkommen till vår butik på Barlastgatan i Västervik! 
Här kan vi förutom butik erbjuda en monteringshall, serviceverkstad 

och egen bryggplats för dig som kommer med båt. 
Vi har mer än 30 års erfarenhet av marinelektronik och 

mobiltelefoni och är med vår kunskap ett tryggt val för dig som kund. 
Vi samarbetar med ett flertal av de mest stabila varumärkena 

som står för kvalité och som vi känner förtroende fösom står för kvalité och som vi känner förtroende för.

Besök gärna vår webshop! 

www.tjustel.se

Tel. 0490 - 822 50 Mail. star@tjustel.se 
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  CLASSIC BOAT MEET

Det finns flera saker som bidragit till detta. 
Vi har haft frånvaro av krig och skepps-
mask, en båtbyggartradition med många 
skickliga båthantverkare och konstruktö-
rer. Ett klimat som gör att båtarna tas upp 
på land under vintern och får kontinuer-
ligt underhåll. Även en lång tradition av 
aktivt föreningsliv och många båtklubbar 
har bidragit till bevarandet.

Ett av syftena med Classic Boat Meet 
är att skapa uppmärksamhet och intresse 
för detta världsunika kulturarv. 

ATTRAKTION
I sommar samlas en ansenlig mängd av 
detta kulturarv under några inspirerande 
aktivitetsdagar i Västervik. 

En bredd av olika klassiska båtar bjuds in 
att delta, både motor- och segelbåtar, sni-
por och allmogebåtar. De klassiska båtar-
na, som är en stor attraktion, kommer att 
locka en stor publik och få mycket upp-
märksamhet i media. 

Även Västervik, som blivit vald till 
årets sommarstad två år i rad, har mycket 
att erbjuda.

PROGRAM
Evenemanget tar vid när Hasselörodden 
slutar, onsdagen 20 juli och fortsätter 
sedan fram till lördagen 23 juli. Hasse-
lörodden är ett återkommande evenemang 
i Västervik som drar en mycket stor publik 
(över 10 000 personer). Planen är båtar 

Sveriges flotta av klassiska motor- och segelbåtar är 
ett världsunikt kulturarv. Inget annat land har så många  
välbevarade och gamla klassiska båtar. 

VÄLKOMMEN TILL 
CLASSIC BOAT MEET  
I VÄSTERVIK 20-23 JULI

FOTO LARS OLSSON
INFORMATIONS- OCH 
MATRIKELANSVARIG

från Classic Boat Meet angör Västervik i 
anslutning till att Hasselörodden avslutas. 

Vi kommer att ha ett välfyllt och 
intressant program både för deltagare 
och publik. Här är några delar av pro-
grammet:

• Kappseglingar.
• Båtdefileringar och eskadrar.
• Prova på att segla (seglarskola)
•  Visning av båtar från Sjöräddnings-

sällskapet, Kustbevakningen och  
skonaren Vega.

•  Guidade stadsvandringar och musei-
besök.

•  Företagsbesök hos Windybåtar,  
Marströms (master m.m.), Royal  
Marine (Segel m.m.), Aquavilla  
Floating Group (Sjövillor).

• Kappsegling med modellbåtar.
• After Sail med musikunderhållning.
• Gemensamma middagar.
• Konserter.
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FESTIVALOMRÅDE
Classic Boat Meet är en mötesplats där 
du träffar trevliga människor och där vi 
har roligt tillsammans. Festivalområdet 
är förlagt till Pampas Marinas gästhamn. 
Förutom att det kommer finnas plats för 
över 200 båtar har Pampas Marina per-
fekta förutsättningar där de närliggan-
de båthallarna görs om till konsert och 
middagslokaler.  

ATT TA SIG TILL VÄSTERVIK
Det kommer att gå eskadrar både från 
Stockholm och från Karlskrona till Väs-
tervik. Det går fint att ansluta till eska-
drarna. Kontaktpersoner för respektive 
eskader kommer att finnas på Classic 
Boat Meet´s hemsida. 

Det finns sjösättningsmöjligheter på 
Pampas Marina för dom som tar med sig 
båten på trailer. 

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Classic Boat Meet har en egen hemsida 
www.classicboatmeet.se . Hemsidan som 
redan är upplagd kommer att komplette-
ras med ytterligare information. Anmä-
lan till Classic Boat Meet kommer också 
kunna göras via hemsidan. Självfallet går 
det utmärkt att delta i Classic Boat Meet 
även om man kommer utan båt. 

SAMARBETE
Evenemanget är ett initiativ av MYS 
i samarbete med SYS, GYS, Skär-
gårdskryssarförbundet, Veteranbåts-
föreningen (Museiföreningen Sveriges 
Fritidsbåtar), Westerviks Segelsällskap, 
Westerviks Segelsällskap Wikingarna, 
Smålands Seglarförbund, Riva Clubben, 
Carlscrona Veteranbåtar, Aquavilla Flo-
ating Group, Pampas Marina i Väster-
vik, Västerviks kommun och Västervik 
Framåt. 

VÄLKOMNA
Alla, både deltagare och publik, hälsas 
hjärtligt välkomna till några härliga 
dagar tillsammans i årets sommarstad 
Västervik. 
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  TRÄBRÖDERNA

De flesta av oss äger eller ägde var sin 
träbåt (snipa). Vi började träffas och döp-
te oss till det passande namnet Träbröder.  
Sedan ett antal år har vi träffats tisdagar 
och lördagar för att bygga och renovera 
träbåtar, företrädesvis ekor.  Under åren 
som gått har vi byggt fyra flatbottnade 
ekor, en tjusöka, en snipa med rak akter 
för utombordare samt renoverat en sni-
pa med järnköl och rigg. Vi träffas bara 
under icke segelsäsong och eftersom vi 
har tillgång till både maskiner och verk-
tyg för träbearbetning så blir det en hel 

del annat gjort. Många detaljer tilll våra 
egna båtar har gjorts i verkstaden. Det 
har även snickrats möbler, bord i betong 
har gjutits och en och annan ostbricka har 
tillverkats i lokalen.

TJUSTÖKAN 
Tjustökan byggdes i ek vilket gjorde att 
det var extra besvärligt med bord för vi 
var tvungna att basa och vi gjorde en 
del misstag som vi lärde oss mycket av,  
bl a att inte ha så bråttom. Det är bättre 
att mäta och passa in träbitarna en eller 

två gånger för mycket. Alternativet kan 
annars bli att göra om biten, vilket också 
innebär att det går åt mer material än vad 
som var tänkt. Man kan säga att vi går i 
lära hos varandra.  

SÅ VÄXTE TRÄBRÖDERNA FRAM
Ulf Andersson berättar hur Träbröderna 
växte fram, – jag hade sneglat åt Väs-
terviks Veteranbåtsförening som hade 
lokalitet i stan, där de ömt vårdar sina 
klenoder. Mina besök hos Träbåtsfören-
ingen utmynnade sedermera till kontakter 

Träbröderna är ett gäng träbåtsentusiaster, som består av Ulf Andersson, Anders 
Fredriksson, Lennart Jacobsson, Anders Hellström, Hans Spåre, Lennart Åkerman, 
Björn Olsson och Anders Bertilsson.

TRÄBRÖDERNA TEXT ULF ANDERSSON/
BJÖRN OLSSON

Träbrödernas projekt - Tjustökan. Gemenskapen är viktig hos Träbröderna. På bilden Lennart, Ulf och Hans.
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med medlemmarna,  Anders Fredriksson, Hans Spåre, och 
Pecka Sandholm.  Allt föll på plats enklare och närmare än 
vad jag trodde. Museet hade hyrt lokal av Royal Marin, där 
de förvarade en del av sina kulturföremål. Lokalen blev ledig. 
Sagt och gjort, vi flyttade in!

Vi?...Det var undertecknad, Pecka Sandholm, Anders 
Fredriksson, Hans Spåre som var de första som tog lokalen i 
besittning. Snabbt  därefter kom Anders Hellström och Lennart 
Åkerman. Den sistnämnda bodde och arbetade på den tiden i 
Stockholm men i sinom tid skulle flytta tillbaka till Västervik. 
Björn Olsson, före detta slöjdlärare kom med i gänget 2018.   

Alla bidrog till att inreda lokalen. Vi saknade maskiner, vi 
behövde en bra bandsåg, plan- och rikthyvel m.m. Det blev 
enklare än vi hade kunnat ana. Mona Åkerman, Lennarts fru, 
vars far hade hastigt gått bort  efterlämnade en rad fina maski-
ner som Mona tog hand om. Sagt och gjort, så åkte vi ner till 
Nybro och hämtade rubbet. Det var pelarborrmaskin, bandslip, 
bandsåg, kraftig bänksåg, träsvarv och verktyg. Mona Åker-
man ställde samtliga maskiner till vårt förfogande. Alla var 
glada och nöjda.

Understundom inköpte vi en rejäl bandsåg. Jag ropade in 
en kraftig bandslip på en auktion, Pecka och Anders Hell-
ström förvärvade en ny plan- och rikthyvel från Logosol. Den 
kostade en rejäl slant. Tanken var att den första båten som vi 
byggde skulle betala den.

Nu hade vi grejer så vi kunde starta upp med ett båtbygge 
men vad skulle vi börja med?

DET BLERV EN FLATEKA 
Framlidne ingenjören Åke Gillin, som på senare år sadlade 
om och blev lärare på båtbyggarskolan i Storebro, hade ritat 
och byggt som ett elevarbete på skolan en så kallad flateka. 
En lätt och enkel konstruktion som namnet antyder en flat-
bottnad eka men med spetsig för. Vitsen med denna konstruk-
tionen var att allt virke kunde hämtas på vanlig byggfirma. 
Inga konstigheter, raka plankor. Vi byggde tre stycken som 
såldes direkt. En av dessa gick till Västerviks skärgård medan 
de andra två hamnade i Skaftekulla samt i Hedemora Dalarna.

Ulf Andersson och Lennart Åkerman hjälps åt att få ihop aktern på ekan.

Här ser man tydligt hur flat botten är konstruerad, därav ekans namn, Flateka.

Flateka, ritad av Åke Gillin.
Byggd av Träbröderna.
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2022-ÅRS PROJEKT - EN JULLE
Nu är vi framme vid 2022 och Träbröderna håller fortfarande på och 
nu har vi tagit oss an en liten Julle. En segelbåt med sprisegel som 
skänkts till oss av Bengt Molander på Hasselö samt ett nybygge, en 
Blekingeeka i furu. Så om allt går som det ska och vi får vara friska, 
skall de vara färdiga till våren 2023. 

Vi är ju trots allt gamla gubbar med olika krämpor som gubbar i vår 
ålder inte kommer undan med. Men att komma ner till verkstaden och 
träffa vännerna och börja båtbygga är en lisa för själen. 

TJUSTÖKA
Nästa projekt blev betydligt svårare. Vi startade bygget av en Tjustöka 
efter en förlaga i Västerviks Museums samlingar. Den båten var ett 
stycke båtbyggeri i ek som hade allt, svåra inpassningar av köl, stäv, 
akter och bord. Ett rent gesällprov som tog nästan två år att färdigställa.

Båtens jungfrufärd blev Hasselörodden samma år som den blev fär-
digbyggd. Den såldes strax därefter till Valdemarsvik.

2022 års projekt, en julle.

Blekingeeka i furu.
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Vi var oroliga att medlemmarna inte 
skulle uppfatta att vi bytt fakturerings-
sätt och därmed nytt bankgironummer. 
Därför annonserades detta på hemsidan 
och via mail.

Genom att ni medlemmar har använt 
OCR-numret och betalat in på det nya 
Fortnox bankgironumret enligt fakturan 
ni fått, har era medlemsfakturor kunnat 
prickas av automatiskt i bokföringspro-
grammet utan en massa handpåläggning. 
Detta är helt fantastisk, ett stort tack till 
er alla!

Dock har vi en förbättringspotenti-
al då ca 20 personer (av totalt ca. 240 
huvudmedlemmar) av någon anledning 
inte hörsammat de nya rutinerna. Det 
kan antingen vara att de betalat på fel 
bankgiro eller betalat för sent. Och det 

finns några som ännu den 10 april inte 
har betalat sin faktura.

För att hålla nere kostnaderna så upp-
manar jag samtliga medlemmar som 
ännu inte lämnat sina mailadresser att 
göra det. Det innebär att vi kan skicka 
alla fakturor via mail och därmed hålla 
nere portokostnaderna.

MEDLEMSREGISTRET
För att vi skall kunna nå våra medlemmar 
är det viktigt att ha rätt information i våra 
medlemsregister. Det är varje enskild 
medlems ansvar att meddela medlemsan-
svarig via mail på ”medlemsansvarig@
wikingarna.com” alternativt via telefon 
om ni bytt gatu- eller mailadress eller 
telefonnummer, så att vi kan hålla vårt 
medlemsregister uppdaterat. 

BUDGET 2022
Det svåraste i denna budget är att veta 
vad elektriciteten kommer att kosta. Det 
bekymmersamma är också att sedan i 
september förra året så har Wikingarna 
legat på ca 10-20% högre elförbruk-
ning, jämfört med de föregående åren. 
Jag uppmanar alla medlemmar att vara 
sparsamma vid elanvändingen. Det är var 
och ens ansvar att försöka förbruka så lite 
elektricitet som möjligt på klubben, att 
exempelvis sänka värmen om man höjt 
inför ett möte. Omklädningsrummen får 
inte användas som torkrum. Ja, listan kan 
göras lång på var man spara elektricitet 
och jag tar tacksamt emot förslag på vad 
ni ser vi kan spara på.  

I år har ekonomisektionen introducerat ett nytt sätt att skicka ut 
medlemsfakturorna. Det gjordes via Fortnox Finans och de flesta 
per mail, vilket är glädjande.

Medlemsfakturor

TEXT  JOHAN KNUTSON, KASSÖR

  NYTT FRÅN KASSÖREN

1/1

Faktura
Faktura-/OCR-nr: 2021114703 Fakturadatum

2021-03-01

Fakturaadress
Therese Jonsson
Kaptensgatan 15
59332 Västervik
Sverige

Kundnr IO-M-61820
Vår referens Medlemsansvarig

Er referens
Betalningsvillkor 30 dagar

Ert ordernr
Förfallodatum 2021-03-31

Leveransvillkor
Dröjsmålsränta 0

Leveranssätt
Leveransdatum

Ert VAT-nummer
Fakturaperiod 2021-01-01 - 2021-12-31Artnr Benämning

Lev ant Enhet A-pris Summa
34466 Medlems- o fam.avg: Senior eller Pensionär medbåt 1.00 st 600,00 600,0034476 Arbetsplikt kr/timme
34478 Bryggplats vid boj, båtbredd kr/dm 23.00 59,00 1 357,00
34487 Vinterförvaring på land kr/m2

13.00 m2 35,00 455,00
34494 Mastplats hyra, (0,5 hylla)

1.00 200,00 200,00

 

Var god ange bara OCR numret vid inbetalning.Betalningspåminnelse debiteras med 500 kr 

Netto
Exkl. moms Moms Öresavr

ATT BETALA
2 612,00

2 612,00 0,00 0,00 SEK   2 612,00
IBAN SE71 8000 0842 2800 3259 3444    BIC SWEDSESS

Adress
Westerviks SS WikingarnaNotholmsvägen 859338 VÄSTERVIKSE
www.wikingarna.com

Telefon
+46 70 618 46 52Fax

E-post
kassor@wikingarna.com

Plusgiro
-
Bankgiro
810-0901
Säte

Organisationsnr
833600-1832
Momsreg.nr
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Ett komplett 
grafiskt hus

– med miljön i centrum

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

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

Lenanders annons Wikingnytt 210x297.indd   1 2020-04-06   11:02



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

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

Sommarens 
utmaning!
– Ja, då ska man gå från att ha 
seglat sedan man var barn till 
att lära sig att köra snipa. Det är 
min utmaning i sommar. Jag vet 
inte vad era utmaningar blir, men 
jag kan tänka mig att det blir en 
och annan kappsegling som vi 
gärna tar del av i höstnumret.

PS! Det är tur att klubben har 
segelbåtar man kan låna om man 
skulle få abstinens på att segla!

Ha en trevlig läsning 
och en bra sommar.

Therése Jonsson 
Redaktör m.m.

Onsdagscup
18/5, 1/6, 8/6, 15/6, 10/8, 17/8,  
24/8 och 31/8. (WSSW & WSS)
Wiking Race  
28-29 maj. (WSSW)
Stora & Lilla Wiking Race  
10-11 juni. (WSSW) 
Visbyseglingen  
5-7 augusti.
VM/KM 2022   
3 september. (WSSW) 
Byxelkroken  
24-25 september. (WSS)
Solo, singelhanded race  
Datum är ej klart.

Samtliga seglingar arrangeras  
som tidigare gemensamt av WSS 
och WSSW, men huvudansvarig/ 
samordnare är den klubb som 
anges i programmet.

SEGLINGS-
PROGRAM
2022

  BOKTIPS

Jag vill bara påminna om de två böcker som utkommit 
gällande Holms Varv och Tore Holm. Jag var själv med 
och introducerade ”Holms i Gamleby” på båtmässan i 
Göteborg 2019.
Vid årsskiftet blev den ny boken klar ”I have won, I have lost”, ett praktverk på drygt 500 
sidor skriven av Tapani Koskela. Han har arbetat i över 20 år med att få fram allt material. 

Boken är skriven på engelska för att nå ut till alla de ägare av Holm-båtar, som finns 
runt om i världen. Genom denna länk på Facebook så finns mer att läsa 
https://www.facebook.com/groups/532848696856027

Böckerna kan beställas på dessa hemsidor
• från Veteranbåtsföreningen http://www.veteranbaten.se/index.php/butiken
• från författarens webshop https://www.toreholmbiography.com/

Holms varv - aktuella böcker

Observera klubbens förhållningsregler!
Inga gasolflaskor 
får förvaras i 
källaren. 
De ska förvaras 
i väl venilerat 
utrymme i båten. 
Gasolflaskan ska vara 
frånkopplad och ventilen stängd.

Ingen bensin får 
förvaras i klubb-
husets källare! 
Detta gäller 
oavsett om det 
är i lös tank 
eller i tank på 
utombordsmotor.

AVS: Westerviks Segelsällskap Wikingarna,  
Nothomen 593 38 Västervik


