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Vår semestersegling varade i sju veckor. 
Genom Göta kanal, upp en bit i ett vackert 
Bohuslän och söderut runt vår sydkust. 
Göta kanal är verkligen toppen. Under
bart lugn när man puttrar fram genom 
kanalen med fina landskap på sidorna. 
Fin natur och kor som betar intill kanal
stranden. Rekommenderas.

Vi hade också turen att få plats på Vinga 
där jag träffade Evert. Det var väldigt spe
ciellt att gå in i Taubemuseet. Där fanns 
mycket bevarat från hans barndomshem 
och jag ryggade till när jag gick in. Där 
satt ju Evert.

Styrelsen har haft en konferensresa under 
hösten där vi jobbat mycket med arbets
material från Smålandsidrotten. Dels med 
styrelseutveckling och dels med en ”egen
kontroll” av vår anläggning.

Vi har kommit fram till en hel del som 
behöver justeras eller förbättras. Framför 
allt när det gäller säkerheten på Nothol
men. Vi kommer att fördela arbetsupp
gifter inom resp. sektion för att sedan 
under hösten – våren, jobba med de brister 
som vi anser måste åtgärdas.

Vi behöver alla dra ”vårt strå till stacken”.  
Föreningen är medlemmarna och vi behö
ver alla bidra med kompetens och arbete.

Under hösten – vintern försöker vi arrang
era en klubbafton varje månad. Har du 
idéer eller önskemål om innehåll, eller 
kanske själv har något att berätta, är du 
varmt välkommen med förslag. Håll utkik 
på hemsidan.

Vi saknar i nuläget en suppleant till sty
relsen som också är klubbmästare. 

Klubbmästare: Innebär tex att ordna 
fika på onsdagsträffarna, klubbaftnar och 
övriga möten. Vidare är man ansvarig för 
inventering av klubbens köksutrustning. 
Klubbmästaren(arna) deltar också på våra 
styrelsemöten.

Vi välkomnar varmt intresseanmälan från 
några medlemmar till dessa viktiga poster.

Som ni säkert känner till har vi stängt av 
elen ute på holmen i vinter pga rådande 
elpriser. Styrelsen utgår ifrån att alla följer 
detta solidariskt, då alla drabbas av höjda 
avgifter.

   SID 4   RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET
  SID 5   STYRELSEN, SEKTIONER,   

  FUNKTIONÄRER
  SID 6  ÅRETS SEGLINGAR
   SID 12  VM J24
  SID 17  DRAGON FORCE 65
   SID 18  WIKINGARNAS LOTTBÅTAR
  SID 21 INSTRUKTÖRSLÄGER
   SID 22   NYA BÅTEN - DEL 1
   SID 26  SM EXPRESS
   SID 28  CLASSIC BOAT MEET
   SID 30 MULLTOA
   SID 32 MASTKRAN, FRÅN KASSÖREN

Ordförande har ordet...
Hej, nu är det dags att sammanfatta detta händelserika år 
2022. Sommaren har ju varit fantastisk på många sätt med 
underbart väder och ”lagom” vindar.
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Westerviks Segelsällskap 
Wikingarnas medlemstidning, 
utkommer två gånger om året
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Thorbjörn Andersson, Bo Hoffsten.
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Bo Hoffsten.
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Slussning i Götakanal vid Sjötorp 2022, Foto: Bo Hoffsten
MEDARBETARE I DETTA NUMMER
Ulf Andersson, Mikael Albinsson, Hannes O. Tedin, Gustav Nilsson, 
Kajsa Albinsson, Peter Wihlborg, Thorbjörn Andersson, Bo Hoffsten, 
Bengt Jannsen, Jan Furemo, samt styrelsen.
TRYCKERI 
Lenanders Grafiska AB

NÄSTA NUMMER
April 2023
Manusstopp 6 mars 2023

Wikingnytt

Vi tackar för säsongen 2022 och ser fram 
emot en fin säsong 2023. 

STYRELSEN GENOM  
PETER SALOMONSSON
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Efter de formella punkterna med upprät
tande av röstlängd, fråga om mötets stad
geenliga utlysande och fastställande av 
dagordning förrättades prisutdelningar.

NYINSTIFTAT PRIS ”ÅRETS ROOKIE”
Yoan Tomov fick under applåder motta 
ett nyinstiftat pris som Årets Rookie för 
sin prestation i Smålandscupen 2022 där 
han kom trea totalt i Optimistklassen. 
Styrelsen och Pokalkommittén ville på 
detta sätt särskilt uppmärksamma att vi 
för första gången på flera år har barn/
ungdomsseglare som kappseglat utanför 
hemmavattnen.

WSSW:s finaste pris Pompepokalen, 
som tilldelas årets bästa seglare, gick i år 
till Bengt Jannsen. Också han fick varma 
applåder av medlemmarna.

ORDINARIE PUNKTER 
Sedan återgick mötet till de ordinarie 
punkterna under ett höstmöte. Verksam
hetsplanen, budgeten och avgifterna för 
2023 fastställdes.

Seglingsprogrammet 2023 hittar ni på 
särskild plats i detta nummer av Wiking
nytt. Det som eventuellt kan tillkomma 
till är en segling för DF 65.

Seglarskolan kommer i det stora hela 
ha samma verksamhet 2023 som de haft 
2022. En ny satsning på parasegling är 
planerad.

ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER
Under 2023 kommer vi inom sällska
pet att ägna en stor del av våra resurser 
till energibesparande åtgärder. Det kan 
komma att handla om isolering av taket, 
solpaneler på taket, nya radiatorer, luft
värmepumpar med mera. Mötet gav sty
relsen i uppdrag att fortsätta det jobb som 
påbörjats och acceptans för att finansiera 
med den avsatta bryggfonden. Utbytet av 
Bbryggan kommer att skjutas på något 
år vilket är möjligt tack vare de åtgärder 
som vidtagits på den under 2022.

AVGIFTER
Avgifterna kommer att vara oförändrade 
2023 jämfört med 2022.

VÅR VISION
Styrelsen presenterade ett förslag till ny 
formulering av sällskapets vision, det 
vill säga det som vi långsiktigt arbetar 
för. Mötet antog styrelsens förslag som 
ni hittar här bredvid i vänsterspalten. 

Mona Åkerman
Sekreterare

När det var dags för höstmöte hade det blivit vinter i 
Västervik med cirka tio centimeter snö. Vice ordförande 
Johan Alkstedt kunde hälsa de 17 medlemmar, varav 6 
från styrelsen, som trotsat det sliriga väglaget och mött 
upp välkomna. Därpå förklarade han mötet öppnat.

När det var dags för 
höstmöte kom vintern

 INFORMATION FRÅN HÖSTMÖTE 2022

WSSW:S NYA 
VISION 2022
– Wikingarna är den välkom-
nande klubben för alla som vill 
ägna sig åt segling, såväl kapp-
segling som fritidssegling.

– Anläggningen skall bidra till 
hög klubbkänsla och vara i 
sådant skick, tekniskt, säker-
hetsmässigt och funktionellt, 
att det bidrar till utveckling av 
seglingssporten.

Styrelsen WSSW
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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

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

VARVSSEKTIONEN
Lennart Jacobsson
076-818 50 84
varv@wikingarna.com

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

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

REVISORER
Yngvar Skoog 070-597 65 29
Jan Sjunnesson 070-633 98 40
Suppl. Robert Pettersson 070-638 51 19
Suppl. Ingemar Olovsson 070-318 38 85

VALBEREDNING
Kenneth Avenström
2 vakanser

MEDLEMSANSVARIG
Eva Gustavsson 073-043 50 12

FÖRSÄKRINGSANSVARIG
Vakant

POKALKOMMITTÉN
Ulf Andersson  070-331 82 66

UTBILDNINGSANSVARIG
Vakant

KLUBBMÄSTARE
Vakant

NYCKLAR KLUBBHUS  
Kenneth Avenström 070-341 94 80

KRANNYCKLAR
Håkan Sällberg 070-255 01 37

VATTEN UTOMHUS  
Jan Tideman 070-332 17 97

WEBBANSVARIG
Björn Olsson 070-815 55 86

PRESS-/ANNONSANSVARIG
Bo Hoffsten 076-398 58 82

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

• Rikard Nyström, Västervik

• Jesper Nygaard, Västervik

• Martin Olsson, Västervik

•  Knut Godø med fru  
Ann-Sofie, Norge

• Matilda Berg, Valdemarsvik

• Peter Areholm, Blackstad

• Lars Gosch, Västervik

• Björn Forsberg, Västervik

• Li-Sanne Liethof, Västervik

• Angela Fenlon, Västervik

• Annette Beetz, Västervik,

• Per Lundin, Västervik

• Malin Östebro, Västervik

• Anne Bodin, Västervik

• Oscar Gustavsson, Västervik

•  Elin Andersson Överström, 
Västervik

• Fredrik Norén, Västervik

• Rebecka Lötwall, Västervik

• Lisa Lindström, Västervik

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

1:E SUPPLEANT/ 
KLUBBMÄSTARE
Vakant

2:E SUPPLEANT/ 
UTBILDNINGSANS.
Bengt Jannsen  
070-686 89 45
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 ÅRETS SEGLINGAR 2022

SEGLARÅRET 2022

När jag nu skriver min krönika om året 
som gått så är vi inne i oktober och det är 
fortfarande varmt och skönt. Planen på 
Notholmen fylls nu successivt med båtar, 
ett vemodigt inslag för många men också 
en lättnad att allt nu är över för den här 
gången.

Jag skall inte bli sentimental utan 
vi går rakt på eftermälet av årets kapp
seglingar 2022. Ja, ni vet ju att vi numera 
arrangerar seglingarna tillsammans med 
WSS och det blev som sektionen hade 
bestämt, nämligen sex tävlingar. Så här 
såg programmet ut: Onsdagscupen 8 del
seglingar, Stora och Lilla Wiking race, 
Visbyseglingen, KM/VM, och avslut 
med Byxelkroken.

I år har vi därutöver, efter flera års uppe
håll, både arrangerat och också haft barn/  
ungdomar som deltagit i Smålandscupen.

Nu skall jag först försöka förmedla i 
text till er, Wikingnytts läsare, resultaten 
av årets seglingar på hemmaplan enligt 
ovan angivna kappseglingsprogram.

Då var det slut!! Seglingssäsongen är nu över, hösten 
tränger sig på och sommaren bleknar bort. 

TEXT  ULF ANDERSSON

Resultat Onsdagscpen efter 8 delseglingar

ONSDAGSCUPEN
Denna trotjänare som har varit med oss, jag 
vet inte hur länge den har seglats under åren 
men så här gick det. 

Tävlingen är uppdelad i två klasser  
SRS 1 (stora båtar med höga SRStal) och 
SRS 2 (för små båtar med ett lägre SRStal).

SRS 1 - klassen Båt Klubb 

1. Filip Sjöholm Cumulus WSS
2.  Per Larsson BB10M WSSW
3.  Håkan Sällberg Omega 28 WSSW
4.  Martin Avander X95         WSSW
5.  Arne Bernström Crown 39 WSSW
6. Daniel Gross X99 WSSW

SRS 2 - klassen Båt Klubb 

1. Kaj Heed Mustang WSSW
2.  Michael Alamaa Starbåt WSSW
3. Gunnar Söderberg 606 WSS
4.  Olle Svernell Folkbåt WSSW
5.  Lennart Jacobsson  Mustang WSSW
6.   Ulf Johansson/Jan Olsson Snipe WSSW
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VISBYSEGLINGEN
Denna segling/eskader sammanfaller med Medeltidsveckan i Visby och lockar några båtar från båda sällskapen. I seglingen över 
till Visby och tillbaka till fastlandet finns givetvis ett litet men nog så seriöst kappseglingsmoment. Några resultat kan därmed inte 
presenterats. Aktiviteter i Visby är ett omtyckt inslag i bilden och så har vi ju den pågående Medeltidsveckan med sina begiven
heter. Här finns det plats för flera deltagare till nästa år.

KM OCH VÄSTERVIKSMÄSTERSKAPET 
Klubbmästerskapet är tillika Västerviksmästerskap. Man tävlar 
samtidigt om att bli årets klubbmästare för respektive sällskap 
WSSW eller WSS. Klubbarna brukar dela på arrangörskapet 
mellan åren och i år var det Wikingarna som höll i trådarna. 
Man valde att erbjuda seglarna en distansbana snarlik den bana 
som man använder för Lilla Wiking race med start från Nothol
men och ut genom Idösund till ett märke söder om Idö. Det var 
svaga vindar så man valde den korta varianten med märket strax 
söder om Idö. Allt funkade bra, seglarna var nöjda och mest 
nöjd var nog Bosse Hoffsten som blev både Västerviksmästare 
och klubbmästare för WSSW.

Resultat Lilla Wiking Race 2022
 
1.  Emil Tomow Scampi WSSW
2.  Olle Svernell Folkbåt WSSW
3.  Gunnar Söderberg 606 WSS
4.  Håkan Sällberg Omega 28 WSSW
5.  Martin Avander X95 WSSW
6.  Michael Alamaa Starbåt WSSW (DNF)

STORA OCH LILLA WIKING RACE
Stora Wiking Race, havsseglingen ner genom Kalmarsund 
med Blå Jungfrun som rundningsmärke, blev efter vad jag kan 
se i listorna annullerad av tävlingsledningen.

Däremot så passade tydligen en inomskärssegling som vi 
har kallat Lilla Wiking Race i den varma junidagen. I år lock
ade det 6 deltagare. Banan med start från Notholmen gick ut 
till en prick norr om Idösund, rundning av ett märke söder 
om fyren Bussgrund och tillbaka. Här samsades både små och 
stora båtar på en trevlig bana både i längd och bansträckning.

 ÅRETS SEGLINGAR 2022

Resultat VM/KM
 
1.  Bo Hoffsten Hbåt  WSSW
2.  Per Larsson BB10m  WSSW
3.  Martin Lindved MD35  WSSW
4.  Gunnar Söderberg 606  WSS
5.  Michael Alamaa Starbåt  WSSW
6.  Thomas Sjöholm Esperanza  WSSW

VM/KM
Rapport från Västerviksmästerskapet och Klubb-
mästerskapet. Inför VM/KM hade vi inte seglat så 
mycket med H-båten, så vi var ganska taggade inför 
årets första kappsegling för vår del.

Före start var det nästan stiltje, men vid 
startögonblicket kom det en liten pust, 
så vi kom över linjen. Vi gjorde en dålig 
start och kom efter.  Till en början hade vi 
dålig fart och det blev många slag på täta 
vindskiften. Det lönade sig, och efter hand 
kom vi igång bra, så vi var med i fighten.

Vinden var sydostlig, vilket bjöd på fin 
kryss från starten och ut till Gränsö udde. 
Därifrån fick vi sträckbog ut till Röda 
pricken norr om Idö Stickskär, där vi stag-

vände bort mot Idö Sund. Strategin var 
att hålla tätt mot Idö, trots svag vind förbi 
fyren. De flesta fick kryssa genom sundet, 
medan vi sträckte igenom.

Nio båtar i en fin bris är en vacker syn. 
På grund av de lätta vindarna var banan 
något avkortad, så pricken vid Kläm-
rumpan var nästa rundningsmärke. Efter 
rundningen var det spinnaker som gällde 
på tillbakavägen. Inne på hamnfjärden 
kändes det som det gått lite halvdåligt.

Men vid prisutdelningen visade det sig 
att vi vunnit både VM och KM. Efter 
seglingen samlades några av seglarna för 
eftersnack, pizza och pilsner. Ett fint sätt 
att avsluta seglingsdagen på.

TEXT  BO HOFFSTEN | BILD  FILIP SJÖHOLM

Segrarna i 2022 års VM/KM.  
Team Snickarlådan. Oliver Falk,  

Bo Hoffsten och Oscar Linde. 
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  ÅRETS SEGLINGAR 2022

BYXELKROKSEGLINGEN
Det behövs ju inte någon närmare pre-
s  en tation av den här seglingen med den 
gamla vanliga banan som vi har haft sedan 
slutet av sextiotalet och fram till nu.

Vad skall jag då berätta om årets upplaga? Jag som Wikingnytts 
utsände reporter (om jag får kalla mig det??) deltog inte i seg
lingen. Undertecknad tycker att det räcker med cirka 40 race 
under åren. Nog om detta nu till seglingen.

Vi som åskådare och framförallt seglarna hade onda aningar 
om vädret. Alla rapporter från olika vädersidor varslade om 
svaga vindar över hela nordöstra Götaland. Vi som har varit 
med flera gånger håller alltid koll på läget och man diskuterar 
på bryggorna dagarna före om hur det skall bli. När seglarna 
samlades för det obligatoriska skepparmötet anade jag oråd. 
Så gjorde också tävlingsledningen som aviserade att seglarna 
skulle förbereda sig på att startlinjen, som traditionellt ligger 
vid Skansholmen, skulle om vindarna inte infinner sig på mor
gonen flyttas söderut. Rätt tänkt! Man hade tittat rätt i kristall
kulan och det blev en avkortat bana på lördagen. Startlinjen 
flyttades söderut och alla var nöjda och glada över det. Det var 
lördagen som avslutades med liten prisutdelning samt gemen
sam middag.

På söndagsmorgonen i Byxelkrok vaknade flottan upp till ett 
nästan blankt Kalmarsund. Tävlingsledningen beslutade om en 
liten väntan på vind, och så till slut började en svag bris blåsa. 
Spinnakrarna hissades och hela armadan fick en fin undanvind 
över till fastlandet.

Vid så här vindsvagt seglingsväder skiftar ju resultaten gan
ska rejält, omkastningar i listorna är känt men på det hela taget 

Resultat totalt Byxelkroken 2022

 1.  Rolf Erixon One off Nynäshamn
 2.  Lasse Bergkvist Inferno 29 SS Svearna
 3.  Thomas Ragnarsson Späckhuggare WSS
 4.  Bengt Jannsen Express WSSW
 5 Pelle Söderberg Mega 30 S606K
 6.  Mårten Nordlund Wytch 101 OXSS
 7. Bosse Hoffsten Hbåt WSSW
 8.  Per Larsson BB10m WSSW
 9.  Lars ´Billström Pronavia 38 WSSW
 10.  Martin Lindved MD 35 WSSW

Grupp D
 1. Rolf Erixon One off Nynäshamn
 2 Thomas Ragnarsson Späckhuggare WSS
 3 Bosse Hoffsten Hbåt WSSW

Grupp E
 1. Lars Bergkvist Inferno 29 SS Svearna
 2. Bengt Jannsen Express WSSW
 3. Björn Liffner Omega 30 WSSW

Grupp F
 1. Pelle Söderberg mega 30 S606K
 2. Mårten Nordlund Wytch 30 OXSS
 3. Per Larsson BB10m WSSW

Grupp G
 1. Henrik Lundblad X332 Nynäshamn
 2. Stefan Kindeborg Dehler 34DD Nyköping
 3. Bo Djerf Eloge 38 WSS/WSSW

Grupp H
 1. Lars Billström Pronavia 38 WSSW
 2.  Martin Lindved MD 35 WSSW
 3.  Fredrik Edberg AGS SS Svearna

så kan man bara lyfta på hatten åt tävlingsledningen för ett fint 
arbete. Jag vet, det är det svåraste som finns när hela konceptet 
inte stämmer med den uppgjorda planen. En eloge till tävlings
ledningen! Seglarna var nöjda, alla var nöjda, vad kan man mer 
begära?!

Nästan femtio båtar var anmälda och de flesta kom till start. I 
sammanställningen kommer jag endast att redovisa de tio bästa 
båtarna i den totala prislistan, och i klasslistorna  enbart första 
till tredje båt. Om du vill läsa mera och fördjupa dig i seglad 
och korrigerad tid m.m kan du göra det på www.byxelkroken.se



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
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 ÅRETS SEGLINGAR 2022

VINNARE AV POMPEPOKALEN
Bengt Jannsen har av pokal kommittén tilldelats 
Pompepokalen för år 2022.
Wikingarnas finaste pris. Det är ett vandringspris som årligen utdelas till den 
Wiking som gjort den bästa seglingsprestationen.

Pokalkommittén 

Jag skall försöka redovisa vad jag har 
hittat på nätet om deras bravader. Först 
vill jag att ni har överseende med om jag 
har glömt eller missat någon regatta där 
någon Wiking har deltagit. Jag har sagt 
det förut i denna krönika: skriv något 
eller ta kontakt med redaktionen så själv
klart publicerar vi det.

Expressklassen är ett av de tuffaste 
mästerskapen i Sverige. Eliten är med 
och det är stenhårt. Inom 5 minuter är 
hela fältet på 30 båtar i mål! Det finns 
dom som alltid ligger på rätt kant och 
passar på varje vindskifte. Dessa rorsmän 
toppar resultatlistorna. Bengt Jannsen med 
besättning är en av dem. Efter en dålig 
inledning på SMseglingarna, som gick 
av stapeln i Vänersborg, avslutade han 
galant med att knipa andraplatsen totalt. 
Vi gratulerar Bengt och hans besättning 
Hurra! Hurra!

SEAPILOT 
En av de största seglingarna på ostkusten 
är Sailing with a friend som seglas med 

WIKINGAR PÅ  
FRÄMMANDE BANOR
Det finns dom som tar sig ut på främmande banor 
med båt och besättning för att mäta sina krafter. 

bara två i besättningen på en havsbana. 
Start sker i Oxelösund, stopp i Visby 
och Oskarshamn sedan direkt till målet 
i Oxelösund.

Två ekipage från Wikingarna, Lennart 
Jacobsson och Bosse Djerf samt Arne 
Bernström och Ingemar Olofsson ställde 
upp i år. Jag vet inte för vilken gång i 
ordningen, båda seglar var sin Crown 39. 
Närmare 80 båtar ställde upp i ett impone
rande fält. Placeringarna blev enligt den 
totala resultatlistan, Jacobsson/Djerf på 
den övre halvan och Bernström/Olofsson 
på den nedre.

ARKÖ RUNT
Detta är en gammal anrik segling som i år 
jubilerade. Jag vet inte hur många år den 
har funnits men jag kan tro att det rör sig i 
samma härad som vår Byxelkroken??

Seglingen blev ett fiasko enligt de 
Wikingar som var med med svaga vin
dar under hela racet. Sådant ställer stora 
krav på arrangörerna. De hade dock inte 
någon plan B. Detta resulterade i att man 
inte kunde presentera någon resultatlista. 
Jag har inte fått klart för mig om segling
en annullerades??!! 

Enligt seglarna som var med från 
Wikingarna ” Vi drev i timmar ute på 
Bråviken  inte ett ljud från arrangörerna 
 vi beslutade att bryta vid Arkösund”.  
Vi önskar OXSS bättre lycka nästa år.

GOTLAND RUNT
Det är den största havsseglingen i Sve
rige och jag följde hela racet på nätet. 
Sändningen var proffsig och tittarvänlig 
för alla. Några resultat kan jag inte pre
sentera men i den lista som jag har fram
för mig i datorn så finns en Wiking med 
nämligen Martin Avander som seglade en 
X95. Martin om jag förstår, startade sitt 
intresse i WSSW:s seglarskola och var nu 
modig nog att ta sig ut på en sådan krävan
de segling som Gotland runt. Starkt gjort. 
Deras segling kommer ni att kunna läsa 
mera om i nästa nummer av Wikingnytt.

Kära läsare nu har jag inte mer att rappor
tera. Det finns säkert Wikingar som borde 
nämnts men utifrån de rapporter och sam
manställningar jag tagit del av så blev min 
krönika av seglingarna 2022 så här.

Om ni undrar varför inget nämnts 
om J24 VM i USA så kommer enligt 
redaktionen ett reportage på annan plats 
i Wikingnytt. Och kanske var ni också 
och hörde dem berätta på klubbaftonen 
i början av november.

Slutligen, i denna tillbakablick, vill 
jag nämna alla de som gör det möjligt för 
oss att kappsegla. Våra funktionärer, som 
oegennyttigt ställer upp med flaggor, bojar, 
båtar, räknar ut resultat, grillar korv m.m. 
Utan dessa kommer vi att ligga kvar vid 
bryggorna. 
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Men VM i J24 i USA?? Jag visste att de 
som kom 2:a och 3:a på J24 SM:et inte 
skulle använda sina kvalplatser till VM, 
där Sverige har 3 platser.

Vår båt SilverSurfaren, anmäld från 
WSS, hade kommit 4:a på SM i Limhamn, 
så frågan gick till oss i Västerviks Seglar
skola. Jag ställde frågan vidare till våra 
ungdomsinstruktörer - och fick napp!

Men jag visste att vi var tvungna att 
driva detta som ett projekt utanför Seglar
skolan ekonomiskt. Fyra instruktörer 
nappade och vi satte igång med att sätta 
upp ett projekt, så som det fungerar inom 
företag. Vi gjorde en budget, planerade 
för hur vi skulle få in pengarna (spon
sorer), vem som skulle jaga sponsorer, 

planerade träningar, m.m. 
Sedan körde vi webbmöte 
en gång i veckan för att uppdatera 
budgeten mm. Och så behövde vi även 
en inkvalad rorsman.

Silversurfarens rorsman från SM:et 
Martin Lindved, kunde inte komma loss 
från Kustbevakningen. Då tog jag kon
takt med Hannes O Tedin som kom 3:a 
på SM:et och frågade om han kunde ställa 
upp som rorsman. På så vis klarade vi 
kravet att vara kvalade.

Ett projekt som fick så mycket mot
gångar på vägen, SAS flygstrejk och köp 
av nya flygbiljetter, väskor som kom 
bort, försenade flyg som medförde att 
vi hamnade i Helsingfors på vägen hem 

och slutligen ett beslut om flygtaxi från 
Arlanda till Västervik var omtumlande 
och extremt uttröttande.

Vi får se om vi hittar på något projekt 
för 2023.

Nu låter jag de andra projektmedlem
marna skriva vidare om VM:et  

Mitt i vintern 2021-2022 funderade jag på vad 
man skulle kunna hitta på för äventyr 2022. 
Gotland Runt med deltagande från Seglarsko-
lan var stängd från våra klubbar. 

TEXT MIKAEL ALBINSSON  

Besättningen i Västerviks Sailing Teams klädsel

Mikael ”Tjalle” Albinsson

Årets äventyr

  VM J24
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Hur skulle det vara att anta rollen som 
skipper för ett gäng ungdomar som jag ald
rig seglat med och tillsammans ge oss på 
utmaningen att segla VM i Texas, USA? 
Ett gäng som är i början av sin kölbåts
karriär? Att det skulle bli en utmaning och 
förmodligen bland det häftigare sakerna 
jag någonsin gjort var nästan garanterat 
så det självklara svaret i slutändan var  
– Ja, jag följer med!

Att ta sig över till Corpus Christi 
skulle visa sig vara en lång resa på många 
sätt men innan vi skulle börja den resan 
så behövde vi tackla avståndet mellan 
Malmö och Västervik. För skulle vi delta 
i VM så behövde vi träna – delvis tillsam
mans men också parallellt på varsin ort. 
Vi fick till en ordentlig träningshelg uppe 
i Västervik där första dagen visade mig att 
vi hade rätt mycket att förbättra och finsli
pa, mycket hann vi med under helgen men 
mycket hängde på att killarna tränade varje 

tillfälle de hade. Sedan kunde vi disku
tera träningar över zoom och jag ge dem 
manövrar att öva på.

Efter mycket om och men var vi i  
Corpus Christi och det som länge hade 
varit ett projekt på horisonten var helt 
plötsligt verklighet och vi skulle stå inför 
många prövningar. Allt från värmen och 
starka vindförhållanden till trasig skot
vagn, ”kinagippar” och brutet roder. När 
jag tänker tillbaka så skrattar jag lite för 
mig själv och undrar ifall någon av oss, 
och killarnas föräldrar, riktigt fattade vad 
vi hade gett oss in på.

Det som imponerade på mig väldigt 
mycket var killarnas inlärningskurva och 

hur vi hanterade varje situation som vi 
ställdes inför. Det var inga lätta förhållan
den och jag var tvungen att ställa väldigt 
höga krav på mig själv och min besätt
ning. Ute på vattnet låg ansvaret på mig 
och för att kunna vara med och tävla kräv
des mycket fokus och respekt för naturens 
krafter, samtidigt som vi ville prestera så 
bra vi bara kunde. Att våga pusha killarna 
och lita på att de skulle klara av det.

Jag kan tveklöst säga att hela den här 
upplevelsen var bland de tuffaste sakerna 
jag gjort hittills, tufft i alla dess benäm
ningar. 

När Tjalle hörde av sig till 
mig och frågade om jag 
ville vara en del av VM- 
projektet som rorsman så 
var det blandade tankar. 

Besättningen hälsar på huvudsponsorn för VM i J224 i Christi Corpus Texas, på Whyat Ranch.

TEXT HANNES O TEDIN

Rorsman på VM i J24 i Corpus Christi
Hannes O Tedin

Vi hade nu acklimatiserat oss till värmen 
och börjat förstå den vind och de vågor vi 
seglade i. Vi seglade ut, gick några kryss
bogar, satte spinnaker och såg till att allt 
var i sin ordning inför start.Taktiken för 
första start var att gå ut på vänsterkanten 
för att sedan slå in och starta för styr
bord. Det gick bra fram tills vi närmade 
oss startfältet och 30 sekunder innan start 
gjorde vi ett slag. Under slaget, när vi alla 
bytte sida, tappade jag greppet och gled 
under mantåget och ned i vattnet. Med 
tanke på att jag som spinnakertrimmare 
och taktiker liksom vår mastman Adrian 
gled över rufftaket, under bommen med 
huvudet först i slagen var det inte helt 
oväntat att det här skulle hända någon  

av oss. Min första tanke när jag plumsat 
över bord var att jag snabbt måste ta mig 
upp på båten igen för att inte förstöra för 
resten av teamet. När jag efter vad som 
kändes som en evighet kommit upp över 
ytan igen, lokaliserade jag båten och bör
jade simma som aldrig förr. Under min 
simtur kom nästa tanke när jag såg båtarna 
runt omkring “Fan det här är ju farligt, jag 
kan ju bli påseglad”, vilket gjorde mina 
ben sparkar ännu snabbare.

Väl uppe på båten igen var det bara att 
sätta sig på sin plats igen och jag hörde 
Adrian räkna ner från sin klocka. Sju, sex, 
fem… Vi fick trots allt en relativt bra start 
under omständigheterna och missade star
ten med fyra sekunder. Tur nog var det inga 
seglare eller båtar som kom till skada. 

Väderförhållandena under onsdagen var bra, soligt och 
varmt som vanligt men även ganska blåsigt.

Man över bord
Adam Ekeflod

TEXT ADAM EKEFLOD

  VM J24

Båda svenska besättningarna på bild, SilverSurfa-
ren från WSS och FrontRunner från MSS
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I Corpus Christi, Texas, USA var det både 
extremt varmt och extremt blåsigt. Det var 
cirka 35 C var dag med hårda vindar från 
10-18 m/s samt väldigt stora vågar. Detta 
gjorde att samarbetet mellan besättning 
var en väldigt viktig faktor för att vi skul
le kunna lyckas genomföra tävlingen. 
Vid slag och gippar var det exempelvis 
väldigt viktigt med kommunikationen på 
grund av att den hårda vinden gjorde det 
nästintill omöjligt att höra vad som sagts 
från sittbrunnen ända fram till fören. Men 
genom att ordet gick från besättningsman 
till besättningsman hela vägen fram och 
tillbaka lyckades vi kommunicera.

En tävlingsdag såg på ett ungefär ut 
såhär. Vi klev upp cirka 07:00 på mor

gonen vilket motsvarar ungefär 13:00 
svensk tid. Sedan åt vi frukost och drack 
mycket vatten. Efter det gjorde vi oss 
iordning och tog oss till Yachtklubben 
där tävlingen ägde rum. Varje dag tog vi 
med en kylväska med flera dussin vatten
flaskor och lunch i form utav mackor. Väl 
på plats riggade tre av oss båten medan 
vår rorsman Hannes gick med en besät
tningsmedlem på skepparmöte. 

Tävlingsdagarna bestod utav två race 
per dag och varje race tog cirka 1 timma 
var. Banan låg en bit ut i den Mexikan
ska golfen och var en klassisk kryss läns 
bana. Racen var som tidigare nämnts 
både utmanande och påfrestande på hela 
besättningen och vi passade konstant  

på att dricka så mycket vatten som möj
ligt ombord när vi hade tid. Efter racen 
seglade vi in till hamnen och riggade av 
båten. Eftersom havsvattnet var väldigt 
salt var vi även tvungna att spola av 
däcket, segel, etc. På kvällen hölls sedan 
aftersails där det bjöds på både mat och 
dryck och runt kl 8 på kvällen åkte vi mot 
vårt boende för att vila och ladda upp 
inför nästkommande dag. 

På VM i J24 2022 bestod vår besättning av 5 personer. Det var Hannes O Tedin  
som rorsman, Nils Axmon som grinder, Adam Ekeflod var trimmare på spinnakern, 
Adrian Eklöv var mastman och jag själv, Gustav Nilsson som var fördäckare.

Fördäckare på VM i J24 i Corpus Christi
Gustav Nilsson

TEXT GUSTAV NILSSON

  VM J24
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De sociala medierna skulle fungera som 
en kanal för teamet att visa vad de höll 
på med innan, under och efter satsningen.

Målsättningen var att fånga olika typer 
av material under teamets vardag som 
rörde resan till USA. Vi publicerade när de 
sökte ESTA visum, träningar, packning, när 
de käkade middag och så vidare. Materialet 
skulle vara kul att se på men också infor
mativt. Instagram och Facebook var även 
en kanal där vi kunde visa upp våra spon
sorer. Materialet som publicerades var i 
den mån det gick live, för att det skulle 
vara roligt för våra följare och se vad 

teamet höll på med ”just nu”. Eftersom vi 
i teamet, även vi som inte följde med till 
USA, var engagerade i projektet var det 
lätt att gå lite extra långt för att materi
alet skulle bli så bra som möjligt och så 
mycket live som möjligt. Det resulterade 
i att när teamet befann sig i USA så låg 
jag vaken ibland till 0203 på nätterna för 
att publicera material direkt som jag fick.

Det visade sig i efterhand i väldigt 
bra resultat på våra sociala medier. Via 
Instagram har vi nått 959 stycken använ
dare, vilket är fantastiskt! Facebook  
har en räckvidd på nådda användare  

1 500 stycken! Dessa användare är främst 
från runt om i Sverige men även användare 
i Tyskland, USA bland annat. Teamet fick 
en otrolig respons även i kommentars
fälten där personer hejade på under hela 
tiden i USA.

Sociala medier har verktyg så att man 
kan marknadsföra inlägg för att få ännu 
större räckvidd på fler användare men det 
använde inte vi utan allt detta har vi gjort 
utan kostnader. Det visar att det hårda 
jobbet som alla i teamet gjorde för pro
jektet verkligen gav resultat att vi nådde ut 
med att Västervik hade ett team som skul
le segla VM och gräva guld i USA. Kontot 
är idag vilande men fortsätter locka per
soner till sidan som vill följa oss, spän
nande att se vad nästa projekt kan vara. 

När Westervik Sailing Team projektet startades våren 
2022, så hörde teamet av sig till mig för att ta hand om 
sociala medier, Instagram och Facebook, för att nå ut till 
fler personer med projektet än segelklubbarna i Västervik.

Sociala medier som går över förväntan för 
Westervik Sailing Team

Kajsa Albinsson

TEXT KAJSA ALBINSSON 

  VM J24
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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

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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  DRAGON FORCE 65

Den har introducerats i Europa och övriga 
världen med mycket stor framgång. Redan 
2013 hölls mästerskap i England och  
Holland. I februari 2016 har Joysway  
till verkat och sålt över 12000 båtar. I 
USA har flera radioseglarklubbar antagit 
Radioseglaren som instegsbåt i Radioseg
ling. Priset, samt att den är mycket väl
designad och välseglande, har banat väg 
för den stora försäljningsframgången. I 
Sverige har klassen snabbt blivit landets 
största Radioseglarklass, med stor sprid
ning runt om i landet. 2018 fick klassen 
SM status som anslutet klassförbund till 
Svenska Seglarförbundet.

Den internationella hemsidan för 
DF95 och DF65: www.dfracing.world. 
I Västervik finns Facebookgruppen:  
Dragon Force 65  Västervik. 

Vi är ca. 30 DF65seglare som träffas 
vid olika till fällen och seglar, oftast ute 
på Not holmen. Facebooksidan är till 
för information kring vad som händer i  
Västerviksgruppen. Denna höstsäsong 
har vi bestämt att vi ska träffas varje  
måndag kl. 11.00 ute på Notholmen.  
Vi träffas först i WSSW:s lokal för lite 
info kring dagens vindar och placering  
av banan. Alltid är det någon som har 
något tips kring trimning av båten, eller 
frågor  som oftast någon i gruppen har ett 
bra svar på.

Två av de riggtyper som finns till DF, 
A+ – rigg och A–rigg. 

Kontakt Västervik:
Peter Wihlborg, tel: 070-554 33 60.  

Dragon Force 65 är designad av tre mycket erfarna 
radioseglare från England, Mark Dicks, John Tushingham 
och Micke Weston.

DRAGON FORCE 65
En av världens största kappseglingsklasser

TEXT PETER WIHLBORG

Length: 650 mm
Beam: 116.5 mm
Rig Height: 915 mm
Overal Height: 1338 mm
RTR weight (no batteries): 1200 g
Sail Area (main sail): 1460 cm2

Sail Area (Jib): 766 cm2

Sail Area (Total): 2226 cm2
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Syftet med lottbåtarna var att förbättra 
klubbens ekonomi, och förhoppnings
vis även öka intresset för kappsegling. 
Wikingarna hade till en början ett kontrakt 
som skulle se till att den saken uppfylldes.

Förra året fick vi av Pär och Göran 
Carlsson motta en stor pokalsamling samt 
en namnskylt ”Viking XVII”. Vi fick även 
en kopia av ett kontrakt på 1917 års lott

båt som det året vanns av Oscar Maurits 
Carlsson. I gamla protokoll står det att 
Oskar Maurits  Wikingbåt hette ”Thyr”. 
Förmodligen hade han döpt om båten 
till Thyr efter vinsten. Den gamla namn
skylten Viking XVII hade han sparat som 
minne. När Oskar Maurits avled på 1920
talet så fick sonen Gustaf överta båten.

Efter några år köpte Gustaf en Skär
gårds 22:a vid namn ”DiDi”. Han var 
tävlingsmänniska och en skicklig kapp
seglare och han tog hem många fina poka
ler från kappseglingsbanorna. Han var 
även en engagerad föreningsmänniska. 
Han var sekreterare i klubben 19221927 
och Ordförande under åren 19311932. 
År 1927, endast 31 år gammal, blev han 
vald till Hedersledamot för de stora tjäns
ter han gjort för sällskapet. 1942 sålde han 
sin skärgårds 22:a då han blev inkallad för 

Lottbåtar förekom i många segelsällskap. I de stora klubbarna som 
GKSS och KSSS var det oftast de modernare skärgårdskryssarna 
som byggdes som lottbåtar. Här i Västervik var det de mindre 
öppna båtarna som byggdes. 

  LOTTBÅTAR

Wikingarnas   
 Lottbåtar TEXT THORBJÖRN ANDERSSON

Westervik den 19 /1 1918

Kontrakt mellan WSSW och 
Herr O. M. Carlsson
Wikingarnas utlottningsbåt för år 
1917 vanns på årskortet av  
O. M Carlsson, vilken förbinder sig 
att under tre år, räknat från 1918 till 
1921, deltaga i de ordinarie  
seglingarna som sällskapet kommer 
att avhålla under de föreskrivna åren. 
Samt att ej sälja eller avyttra båten 
till någon utan att den blivande 
ägaren har samma skyldigheter som 
vinnaren eller om brytning härå  
föreligger, båten återfaller 
till sällskapet benämnt Wikingarna.

Vinnaren har dock rättighet att lösa 
båten med 19% nuvarande pris.

Att båten är mottagen och kontrakt  
godkänts intygas O. M. Carlsson
Bevittnas
O. Thillson Tilly Thillson

För wikingarnas segelsällskaps 
styrelse genom 
K. W. Thillson Henning Olsson
Ordförande  Sekreterare

OBS 2 likalydande kontrakt.

Här ser vi en gammalbild av 
Wikingarnas första lottbåt.

Kontrakt på 1917 års lottbåt. 
Se förtydligande text nedan...

Namnskylten till 1917-års lottbåt.
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militär tjänstgöring. Kappseglingskarri
ären med DiDi var över och året därpå 
1943, var han med och startade Bowling
klubben ” Trill 43” här i Västervik.

Första lottbåten från Händelöp
Wingingarnas första lottbåt byggdes 
1907 på Händelöp. 1908 beställdes två 
utlottningsbåtar, den större med gaffel
rigg och den mindre med sprisegel. Som 
pris exempel kan man ta 1909 års lottbåt 
som en herr A. Holm i Oskarshamn hade 
lämnat offert på. Han skulle ha 300 kronor 

för att bygga båten med bordläggningen 
spikad. Om kopparnit skulle användas 
så steg priset med 12 kronor. Klubbens 
medlemmar tyckte inte att man skulle 
snåla och beställde båten med kopparnit. 
Oftast så tog man in offerter från båt
byggare både i Västervik, Oskarshamn, 
Norrköping samt lokala båtbyggare ute 
i skärgården. Många av sällskapets båtar 
har byggts av Ragnar Jansson i Löksun
det som senare flyttade sin verksamhet till 
Solbergsudde. Beträffande kostnaden är 
det anmärkningsvärt hur lite priset steg 

första åren fram till 50talet. År 1910 kos
tade en Wikingbåt, beroende på storlek, 
mellan 300  700 kronor. 1949 var priset 
för en förstaklassare 2000 kr andraklas s
are 2250 kr och en tredjeklassare 2600 kr.

Inte bara Wikingbåtar
Sällskapet har inte bara lottat ut wiking
båtar utan har även några gånger lottat ut 
andra båttyper. Heta diskussioner fördes 
redan efter några år mot så kallade moder
na båtar. 1914 var man redo att beställa 
en 15 kvm kryssare. Tre båtbyggare skulle 

Gustaf Carlsson i 
22:an ”Di-Di”

Gustaf Carlsson med hustrun Ebba beslår seglen i 
Wikingbåten ”Thyr” (lottbåten Viking XVII).

Inför lottförsäljningen stod lottbåtarna oftast uppställda på Stora torget 
nedanför rådhuset. Denna bild är dock från ett annat tillfälle.
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inkomma med offert, nämligen Molin i 
Västervik, Holm i Gamleby, och Törn
vall i Norrköping. På grund av att första 
världskriget bröt ut i juli samma år beslu
tade man att avvakta med beställningen.

Båtarna levererades från byggarna, 
för det mesta origgade och utan segel. 
Att åka ut och hugga virke till mast och 
rundhult var något som oftast föll på sty
relsens lott. Vid ett styrelsemöte bestäm
des att man nästkommande söndag skulle 
fara upp mot Gamlebyviken för att hitta 
lämpligt material. Själva riggningen 

utfördes sedan av klubbens medlemmar. 
Som ersättning fick man ett antal årskort 
som samtidigt gav vinstmöjlighet i båt
lotteriet. En uppmuntran från klubben 
för utfört arbete var ganska vanligt och 
kunde utgöras av gratislotter, en mindre 

summa i kontanter, eller gratis entré på 
någon av klubbens fester.

Seglen till båtarna beställdes dels från 
Törnvalls i Norrköping och senare näs
tan uteslutande från Syversens i Smögen. 
1917 kostade ett bomullssegel 5,25 kr 
per kvm. För den som vann en lottbåt var 
det inte bara att kvittera ut vinsten, det 
fanns en hake som många gånger kanske 
grumlade glädjen och det var ett kon
trakt. I detta kontrakt var det föreskrivet 
att vinnaren var skyldig att i tre år delta 
med båten i klubbens samtliga ordinarie 
kappseglingar.

Dispens
Dispens för någon enstaka segling kunde 
man få, men startavgiften skulle ändå 
betalas. Uppfylldes inte kontraktet så 
skulle båten tillfalla sällskapet. Efter ett 
antal år märkte man att kontraktet inver
kade negativt på lotteriförsäljningen. 
1933 slopade man därför alla krav på 
motprestation från vinnaren. Den sista 
Wikingbåten som lottades ut var en för
staklassare, året var 1946. Inför lottför
säljningen stod båtarna oftast uppställda 
på stora torget nedanför rådhuset.

1947 ritade några av sällskapets 
medlemmar en 15 kvm segelbåt som 
fick namnet Wikingsnäcka. Den första 
Wikingsnäckan byggdes samma år för 
ett pris av 2175 kronor. Båtbyggare var 
Kurt Erixon på Erixons varv i Västervik. 
Sällskapet byggde flera snäckor som lott

båtar och även medlemmar lät bygga sina 
egna Wikingsnäckor. Totalt byggdes 13 
snäckor i klubben.

Wikingbåtarna och Wikingsnäckorna 
var i många år synonymt med Segelsäll
skapet Wikingarna. Nu finns det bara en 
riggad Wikingbåt kvar i klubben, det är 
en modell av ”Framåt” som Erik Liffner 
har byggt, som hänger i klubbhuset som 
ett minne från svunna tider. 

Wikingsnäckan ”Dymamit” Bertil ”Kumla” Andersson och 
Wikingbåten 2:a Klassaren ”Kajsa” Jonny ”Jompa” Johansson på 
Hamnfjärden 1954. Två modeller som användes som lottbåtar och 
som under många år var synonymt med sällskapet Wikingarna.

Folke Sällberg och Gustaf Carlsson (till rors) 
ombord i ”Di-Di” på 30-talet.

Wikingbåten ”Thyr” (Viking XVII).
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Att spänna på sig säkerhetsbältet när 
man sätter sig bakom ratten är för nästan 

alla en självklarhet. Ta alltid på dig 
flytvästen när du går ut på sjön!

Havets säkerhetsbälte. Havets säkerhetsbälte. 

Grön Tränare är grundutbildningen för 
de instruktörer som vill gå den och där
efter gå vidare utbildningar, Blå tränare, 
Röd tränare, Domare och så vidare.

I våras arrangerade Smålands Seglar
förbund utbildningen Grön Tränare med 
digitala träffar och en helg på Skanshol
men. Deltagarna var ungdomar från Väs
tervik, Växjö och Kalmar bland annat.

Under helgen, som spenderades på 
Skansholmen för att visa upp bland 
annat lägerverksamheten vi bedriver där 
och den unika miljön med närhet till fast
landet och till skärgården, utbildade två 
coacher från Svenska Seglarförbundet 
deltagarna. Deltagarna fick verktyg för 

att utbilda elever i åldrarna 816 år, både 
i samarbetsövningar och hur man plane
rar en lektion på sjön. Det var en givande 

helg för alla deltagande där erfarenheter 
utbyttes och tankar delades kring hur 
man lägger upp en lektion som är givande 
för våra elever i Seglarskolan.

Precis som på de weekendläger som 
vi arrangerar för våra Seglarskoleelever 
så hade Västerviks seglarskola hand om 
driften i köket. Det var personer som 
redan hade gått Grön Tränare. Också de 
fick ett härligt utbyte med coacherna och 
inspiration till hur man kan bygga seglar
skolor på olika sätt. Det handlar bara om 
hur man tar hand om resurserna man 
redan har i Seglarskolan och i klubben. 
Vi hoppas såklart att kunna arrangera 
nästa utbildning tillsammans med andra 
klubbar framöver och kunna knyta fler 
kontakter och att utbilda våra instruk
törer vidare. 

Västerviks Seglarskola har länge anammat att låta våra 
instruktörer gå Svenska Seglarförbundets ledarskaps-
utbildningar.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING
  UTBILDNING

TEXT KAJSA ALBINSSON
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När vi under sensommaren och hösten 
började diskutera ett bekvämare båtliv, 
var det inte svårt att fatta beslutet att upp
gradera båtlivet med en mer komfortabel 
båt. Vi ville ha ståhöjd, helst överallt, och 
en bra dubbelkoj, eller dubbelsäng, som 
vi numer brukar säga. Vi åkte för att titta 
på flera olika båttyper, och en dag sände 
Jeanette en länk, om en båt i Norrköping. 
Den var en Dufour 39 Cocpit Central. Vi 
åkte och tittade, och båten hade det vi 
sökte. Däremot fanns svartmögel lite var
stans, så vi fick söka vidare. Två veckor 
senare fann jag en likadan båt nere i Dan
mark. Ny planering, och vi reste ner till 
Middlefart. Efter inspektion bestämde vi 
oss, och kom överens om ett pris.

inför sista veckan i oktober åkte 
brorsan Roger, Åke Boquist och jag, 
Bosse, ner för att segla båten mot sin nya 
hemmahamn. Hemseglingen gick galant 
via Femarn, Simrishamn, Karlskrona, 
där Jeanette mönstrade på och Åke och 
Roger tog Jeanettes bil till Västervik. 
Färden gick sedan via Kalmar, och efter 
en vecka var vi i Västervik.

Under vintern hade vi båten i varmhall 
hos Pampas Marina. Det visade sig vara 

ett bra val, då vi kunde se över båtens 
olika system och kunna jobba inomhus. 
Vi beställde även nya segel av Tore Käll
mark på Royal Marine. Vi började också 
planera för kommande sommar. Göta 
Kanal skulle fira 200 år, och ingen av oss 
hade tidigare färdats på kanalen. Under 
våren provade vi vår nya båt under några 
helger, och båten kändes som något vi 

kommer att spendera mycket tid i. Vi 
trivdes bra med henne.

innan vi gav oss iväg på sommarens 
äventyr hade vi en namngivningsfest med 
inbjudna gäster ombord. Båtens namn var 
tidigare Jams, men vi tyckte det lät jam
sigt, så vi döpte henne till Moana, som 
har flera  betydelser på olika polynesiska 
språk. Det var Jeanettes son Fredrik som 
tyckte det skulle passa just vår båt.

Så småningom fick Jeanette klartecken 
om sju veckors semester, och måndagen 
30/5 kan vi äntligen släppa förtöjningarna, 
för att segla upp till Mem, där kanalen bör
jar. 3/6 börjar vår kanaltur. Det är dessut
om Jeanettes 60årsdag. Vad hon inte vet, 
är vad som ska ske första två dagarna i 
kanalen. Slussningen går inte så bra till en 
början. Mest beroende på dålig kommu
nikation. Dock utan större missöden. Vi 
är ju nybörjare med både båten och sluss
ning. När vi kommer till gästhamnsbryg
gan i Söderköping stannar vi till, eftersom 
ett blomsterbud från Anders Blommor, 
kommer att räcka över en bukett till jubi
laren. Jeanette undrar varför vi ska stanna 
här , och när hon förstår anledningen blir 
hon glatt överraskad.

Slussningen går bättre för varje sluss 
vi passerar, och på eftermiddagen kom
mer vi fram till sjön Roxen. Där får vi 
frisk motvind, och inte förrän 18tiden 
kan vi förtöja vid Bergs nedre gästhamn. 
Efter en kort stund kommer min bror 
och svägerska, Roger och Mia gående 
nedför slussidan. De kommer med mat 

  NY BÅT, NYA SEGLATSER

Sommaren 2021 blev första sommaren med Jeanette och sista 
sommaren med Lyftet, min Lady Helmsman som jag seglat och 
mekat med i 36 år. Sommaren var fantastisk på många sätt  
och vis. Vi seglade under fyra veckor till Stockholm via Mälaren, 
och besökte även Stockholms yttersta skärgård.

NY BÅT, NYA SEGLATSER

Glädjen är stor när vi klarar manövrarna. I alla 
fall för det mesta…
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och drycker för att gratulera Jeanette. 
Stor glädje ombord. Både för Jeanettes 
födelsedag och för att vi gjort vår för
sta dag i kanalen. Vi får en härlig kväll 
tillsammans. Dagen efter stannar Mia 

och Roger för att vara med och slussa 
uppför den långa slusstrappan vid Bergs 
Slussar, och ytterligare ett stycke, för att 
sedan promenera tillbaka till bilen i Berg. 
Vi har vackert väder, och alla trivs med 
slusslivet. Vid avmönstringen tackar vi 
varandra för ett trevligt dygn.

nu är vi ensamma igen, och dagens 
tur går till Borenshult, som ligger vid 
sjön Borens västra del. Där väntar nästa 
överraskning. Jeanettes söner Fredrik 
och Filip, samt Filips flickvän Sofia. 
Dags alltså för ännu en födelsedagsfest. 
Till kvällen har vi bjudit in klubbkompi
sen NilsErik Ringlander och hans sambo 
Mona Gustafsson. De bor i Motala, så 
de har cykelavstånd till båten. De är för 
övrigt på väg att flytta tillbaka till Väs
tervik, våren 23. Vi har ännu en trevlig 
kväll med fest och gamman. Fyrverke
ripjäserna som jag smugglat med får åter
igen vara kvar i sina gömmor. Jeanette 
tycker det är för riskabelt, och jag är väl 
benägen att hålla med. även om det vore 
kul med lite raketer. Mona och NilsErik 
tackar så småningom för sig och vi andra 
kojar strax därefter.

En strålande morgon möter oss, och en 
något kortare slusstrappa ligger nu fram
för oss. Jeanettes söner och Sofia följer 
med som slussmedhjälpare på dagens tur, 
som går via Motala, dit det bara är sluss
trappan och ytterligare några få slussar. 
Därefter ska vi ta oss över Vättern och 
vidare till Forsvik. I Motala bjuder Jea
nette besättningen på restaurang, innan vi 
säger hejdå. Vi har haft en fin tid tillsam
mans där alla varit med och dragit linor 
och andra sysslor ombord. Dagen är ljum 
med en svag sydbris och Vättern visar 

oss sin allra finaste sida. Vi går för motor, 
och fortsätter till Forsvik via Karlsborg. 
Forsvik är Göta kanals högsta punkt, och 
det var här man började bygga kanalen.

nu har vi varit i kanalen i tre dagar, 
och börjar komma in i kanallivet. Det har 
varit både skönt och roligt att ha med goa 
människor under två dygn, och nu ska vi 
fortsätta på tu man hand. Tredje dagen är 
det Sveriges Nationaldag och vi färdas 
vidare genom trollskog och myrliknande 
miljö. På flera avsnitt är kanalen sprängd 
här, så det gäller att inte komma för nära 
kanterna som är vassa och knotiga. Tur

ligt nog möter vi ingen båt på den sträck
an, och till kvällen förtöjer vi i Töreboda 
i samma fina väder som vi haft sedan vi 
lämnade Västervik. Det har kommit att bli 
sista dagen i kanalen, och sedan Forsvik 
har vi haft ”nedförsbacke”, vilket är myck
et lättare än att slussa uppåt. Vi känner oss 
vana vid slussandet nu, och allt går myck
et smidigt. I Lyrestad blir det ett oplanerat 
lunchstopp, på grund av ett kabelbrott på 

Mia och Roger Hoffsten kom och grattade Jeanette, 
samt var med och slussade upp i Berg, dag två.

I Söderköping överraskar skepparen med ett 
blomstopp för jubilaren.

Här har vi kommit till Töreboda, där nya fina 
bryggor har anlagts längs promenadstråket.

En mycket speciell känsla att färdas 
”på land”, men ändå på vatten.

Med oss slussade en norsk motorbåt 
med en mycket trevlig besättning.
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  TEXT

järnvägsbron. Skönt att få sitta en stund, 
för det blir inte så många vilopauser under 
dagarna. För oss beror det mest på att vi 
går i en så kallad konvoj, som går Göta 
Kanal på fem dagar. Det är på gott och 
ont. För oss är det på ett sätt bra, eftersom 
vi ska segla en tid i Bohusländska skärgår
den. Om vädret tillåter, går vi sedan över 
till norska Sörlandskusten. Nackdelen 
med konvoj, så är att det inte blir så myck
et spontanitet under kanalfärden. Oavsett 
det, har vi fått uppleva Sveriges inland 
med rapsfält, kossor och skogar. Och detta 
under den finaste tiden på året.

7/6 klockan 15.20 lämnar vi Göta 
kanal, och Sjötorp, för att gå ut på Vänern. 
Det börjar regna lite och en svag sydvind 
blåser, så vi går för motor mot Läckö 
Slott. Regnet har upphört innan vi pas
serar slottet, och vi fortsätter ett stycke 
till, innan vi ankrar vid Torp, i närheten 

av Spikens fiskeläge. På morgonen är det 
mulet och uppehåll. Vinden lovas vara 
sydlig 6 till 11 meter per sekund. Synd 
tycker jag som vet hur Vänern kan vara 

när det blåser friskt. Det blir fort en krabb 
och besvärlig sjögång där. Vi fortsätter 
genom Ekens skärgård och rullar ut seg

len innan vi går ut vid Navens fyr. Det 
blir tuff segling i bidevind. Efter Hindens 
rev bestämmer jag att vi ska falla av mot 
en skyddad naturhamn. Den ligger strax 
norr om Gälle Udde. Matskämman heter 
den. Där får vi önskad stillhet som en skön 
kontrast till Vänerns upprörda vatten.

Dagen därpå har vinden bedarrat, och 
vi går för motor till Vänersborg, där vi 
får broöppning vid Dalbobron, men vid 
Gropbron får vi beskedet att den är trasig 
och går ej att öppna. Vi väntar i nästan 
fyra timmar, innan vi ger oss och går 
tillbaka för att lägga oss i kanalen inne 
i Vänersborg, där vi passar på att hand
la mat och turista. Eftersom jag tidigare 
arbetat på gymnasieskolan, och bott i sta
den, passar jag på att visa Jeanette några 
fina platser. 11/6 lägger vi loss för fort
sättning till Trollhätteslussarna. På vägen 
dit har vi sällskap av ett par segelbåtar 
och ett lastfartyg genom Karls Grav. Vi 
övernattar vid slussområdets övre del, 

för att dagen efter gå vidare via de stora 
fartygsslussarna. Efter dem är det bara en 
sluss i Lilla Edet.

göta älv är bred och vi har med
ström. Vi räknar med att vara framme i 
Göteborg, och Lilla bommens gästhamn 
framåt 18tiden, och 17.45 kan vi backa 
längst in i hörnet mot servicebyggnaden, 
där vi förtöjer. Vi har i förväg avtalat att 
mina söner med familjer ska komma på 
besök, och precis när vi ska förtöja får 
vi god hjälp av min son Hans och hans 
döttrar Alice och Ellen . En stund senare 
kommer min andra son, Stefan. Hans fru, 
Anna och deras döttrar Ebba och Wilma. 
Ett kärt återseende för alla. Nu blev det 
fullt runt bordet i Moana. God mat och 

mycket att berätta. Allt roligt har ett slut, 
och efter deras intensiva besök pustar 
vi ut, och låter disken stå. Dagen efter 
turistar vi i Göteborg, och vi beslutar att 
stanna kvar en natt till, innan vi tar oss an 
Bohusläns skärgård. Mer om det i nästa 
nummer av Wikingnytt.

Efter att Gropbron i Vänersborg blivit reparerad, kan vi fortsätta 
mot Trollhättan genom Vassbotten och Carls Grav.

5/6 får vi nya gratulanter och linskötare.  
Här Jeanettes son Filip och hans sambo Sofia.

På Viksjön mötte vi ångfartyget Juno, som trafikerar 
bl a kanalsystemet med passagerartrafik.

I Motala mönstrar fr vänster, Fredde, Filip och 
Sofia av. Till höger Jeanette.

I Trollhättan fick vi nöjet att beskåda en fartygs-
slussning. Det är väldigt trångt mellan bord-
läggningen och slussväggarna.

TEXT  BOSSE HOFFSTEN 



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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Tyvärr fick Ulrik förhinder i form av revi
sion på O3 just när SM var, men vi god
kände det med tanke på elbristen. Istället 
hoppade Peter Scheu från Åkersberga in. 
Peter är en erfaren seglare som har seglat 
en del med Thomas tidigare.

vi hade högt ställda förväntningar. 
Förra året, när SM gick i Karlshamn, hade 
vi tex vunnit tuneup och därefter varit med 
i toppen hela SM rakt igenom, likaså året 
innan när det gick på Trälhavet. Det slutade 
dock med försmädliga fjärdeplatser i totalen 
båda de gångerna och vi var väldigt inställ
da på en SMmedalj nu 2022. Hur svårt kan 
det va, liksom. Dessutom kommer det hela 
tiden till nya båtar och vi blir ju relativt sett 
allt mer gamla i gamet. Vi tyckte att det var 
dags nu. Thomas hade i hemlighet packat 
ner en champagneflaska till och med.

För den som inte har seglat i Vänersborg 
kan jag berätta att det är en väldigt speciell 
plats med väldigt speciella förhållanden. 
Blåser det nordligt blir det en jobbig krabb 
sjö, blåser det någn annan stans ifrån blir 
det frånlandsvind med oscillerande vindar. 

På tune up hade vi någon slags nordlig 
vind och jag vill minnas (jag har svårt att 
plocka fram det ur minnet, kanske har jag 
förträngt det…) att det var en smula stötig 
sjö med ganska svag vind. Vi fick absolut 
ingen fart i båten och det kändes precis 
hur jobbigt som helst. Vi låg om inte sist 
så nästan i alla fall. Jag minns att jag tit

tade bakom båten eftersom jag trodde att 
vi släpade tex ett fiskenät, så dåligt gick 
det. Till saken hör att vi sedan 2006 (när 
jag CNCfräste kölen) har seglat väldigt 
snabbt och högt. Det har varit vår styrka 
och trygghet. Fri vind och sen har det bara 
varit att köra på. Nu gick det plötsligt inte 
alls. Själva fältet hade vi inte så noga ana
lyserat, men på bryggan och under kvällen 
insåg vi att de gamla gubbarna som satt 
i flera av expresserna inte var vilka som 
helst, utan det var det ena esset efter det 
andra. Och dom seglade bra. Gjorde man 
ett litet misstag fullständigt rasade man ner 
genom fältet. 

på kvällen var det en smula tryckt 
stämning i vår besättning. Vi hade gjort 
våra sedvanliga lästarter, vi hade kommit 
iväg i fri vind, men vi hade inte höjden och 
farten att lyfta ur fältet som tidigare. 

Tävlingsdag 1 var det hyfsad vind och 
rätt så snäll sjö. Kanske ändå lite stötigt 
bitvis, precis sådär så man blir lite skraj att 
stänga till och pina för mycket. Vi försöker 
hitta farten men med tveksamt resultat. Vi 
inleder nu med ett dåligt race, men i race 
två händer nåt.  Vi gör en dålig start och 
ligger nästan sist. Vi har fortfarande inte 
riktigt ordning på trimmet men seglar nu 
upp oss till en femteplats vilket ändå kän
des som en lättnad. Jag hade varit för feg 
med storen. Nu nöp jag till alltihop och 
började pressa båten som jag brukar och 

plötsligt kom farten och höjden gradvis 
tillbaka. Sjön var nu också rätt platt vilket 
tillät vårt hårda trim. Vi avslutade dagen 
med en andraplats och den placeringen var 
väldigt skön. Nu var vi tillbaka. Trodde vi. 
Pallplacering skulle ju bli svårt men fortfa
rande inom räckhåll. Dag 2 börjar dock illa 
med två halvdana race, och nu trodde vi att 
det var kört. 

när vi ska starta dagens sista race 
gör vi vår sedvanliga lästart, kommer lite 
för tidigt in från babord, möter fältet och 
ställer upp båten mot fältet. Jag ser dock att 
vi är för tidiga, men istället för att bromsa 
drar jag runt båten ett helt varv och börjar 
accelerera rakt mot lämärket. Tror först att 
vi tjuvstartat men får tummen upp av start
båten i lä. Vi går över linjen i full fart och 
precis samtidigt vrider det emot 15 grader. 
När vi slår efter 100m är vi först. Super
först. Vi håller en ointaglig ledning in i mål 
och samma kväll korkar vi upp champag
neflaskan eftersom vi tänker att vi måste 
fira denna spik eftersom vi knappast har 
ngt med totalen att göra.

Dag 3 inleder vi med att göra en sed
vanlig lästart och efter en kort diskussion 
bestämmer vi oss för samma väg upp till 
märket som dagen innan. Det slutar med 
att vi rundar som två men efter länsen leder 
vi och vi är först i mål med ännu större 
avstånd till tvåan än dagen innan.  Vi är 
överraskade över den plötsliga förändring
en. Båten går som tåget, vi går snabbast 
och högst. Vad har hänt? Förmodligen har 
vi inte vågat skota tillräckligt hårt när vi 
hade problem. Vi fegade helt enkelt. Nu 
var det enkelt helt plötsligt. Allt bara stäm
de. Vi startar det näst sista racet i lä som 
vanligt tar oss upp i täten och lyckas spika 
även detta race. Nu hade vi tre spikar på 
raken. Vi börjar nu åter räkna på resultaten. 
Det visar sig att fältet har väldiga jojopla
ceringar och ledaren Aage Reerslev leder 
inte lika överlägset nu som innan. Dom 
har dessutom gjort flera dåliga seglingar på 
raken nu. Vi har inte bara chans till pallen, 
vi har chans på guldet. Går vi jättebra i sista 
och Aage är 6 placeringar ner så vinner vi. 
Aage är dock erfaren och spikar sista seg
lingen med oss som tvåa. Därmed blir det 
guld till Aage och silver till oss. Men det 
blev medalj och det var det viktigaste. 

I år gick SM i Vänersborg. Besättningen har de senaste åren 
varit oförändrad med mig vid rodret, Thomas Ragnarsson 
på taktiken, Hasse Lundberg på fock och spinnaker samt 
Ulrik Brandin på fördäck. 

  EXPRESS SM 2022

TEXT BENGT JANNSEN

Besättningen: Från vänster Peter 
Scheu, Thomas Ragnarsson, Bengt 
Jannsen och Hasse Lundberg.

ExpressSM i Vänersborg



Gasolspisar Gasolkylskåp Solventilator

Gasolgrillar Fotogen- & Gasolkaminer

Solpanelspaket för stugor utan el
Förhöj komforten i stugan! Med våra kompletta  
solpanelspaket kan du titta på TV, ladda datorn och telefo-
ner samt installera belysning och vattenpumpar. 
Om du väljer ett lite större paket kan du dessutom använda 
de flesta 230V-utrustningar med hjälp av våra omformare. 

Kampanjen gäller t o m 15/05-2022 och går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Förbränningstoalett

Elteknik i Tjust AB
Barlastgatan 7b, 593 31 Västervik 
0490 - 236 80

- Allt för stugan utan el
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Under torsdag, fredag och lördag anordnades 
kappseglingar för de stora segelyachterna. WSS/
WSSWSeglingssektion, med Gert Petersson, 
PerErik Pettersson, Jakob Elmerfjord, Olle 
Svernell och Jan Furemo, fungerade som täv
lingsledning.

Efter de 3 tävlingsdagarna korades Jan Nystedt 
Ljusterö till segrare, med Rikard Wissing Lim
hamn på 2:a plats och Ulf Aronsson Äppelviken 
på 3:e plats. Vår egen Tore Källmark i sin A22 
Trollet tog en hedervärd 7:e plats.

Under festivaldagarna spelade WSS/WSSW 
eget ”Segelkapell” på motoryachten Arona.

Arrangemangen avslutades med välbesökt 
regattamiddag på Pampas Marina. 

CLASSIC BOAT MEET 2022

TEXT JAN FUREMO

  CLASSIC BOAT MEET

Under vecka 29 anordnades en festival för gamla klassiska båtar i Västervik. Ett 40- 
50-tal gamla båtar, klassiska yachter, stora segelbåtar från hela Sverige och allmogebåtar 
från Tjust var anmälda.
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  CLASSIC BOAT MEET
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Två båtar i klubben har sådana. Däri
bland Bengt Jannsen, som talat varmt om 
den han monterat i deras Omega 36:a. Nu 
blev vår toa tidigarelagd i planeringen. 
Jag kontaktade Nuno, på Dreamalive AB, 
som är agent för Sverige. Efter en kort  
diskussion om detaljerna, där bl. a. en 
större urintank fanns på önskelistan, 
beställde vi en Air Head mulltoa, som 
kom tidigare än vad som utlovats.

Medan vi väntade, demonterade jag 
den gamla skrothögen, och byggde med 

I somras somnade vår elektriska vattentoalett. Vi hade tidigare 
diskuterat alternativet om en mulltoa i båten. 

Ny båttoalett

TEXT BOSSE HOFFSTEN
Här sågar jag till durkplywooden, 18 mm tjock, 
för ett stabilt montage.

En stabil frånluftsventil monterade jag efter hål-
tagningen med en hålsåg.

hjälp av en bit durkplywood en plattform, 
eftersom ytan där den nya toan skulle stå 
var för grund. Den stinkande avloppss
langen tätade jag med en konisk plugg 
och säkrade med en slangklämma. Det 
fick vänta tills båten kommer på land.

När toan kom kunde jag malla för de 
beslag som skulle hålla toan på plats. Jag 
måttade för ventilationshålet i rufftaket, 
där frånluftsventilen och fläktkåpan skulle 
monteras. Det som möjligen var lite svårt, 

Den nya Air Head mulltoan är på plats. Bara 
frånluftslangen på vänstra sidan, och inkoppling-
en av elen återstår.

var att få hålet i rätt riktning rakt igenom 
både innerlinern och sandwichkonstruk
tionen genom däcket. En rörmuff mel
lan innerlinern och däcket var i vårt fall 
tvunget att monteras. När frånluftsslangen 
och kåpan med fläkten var på plats var det 
bara att koppla in elen. Nu var toan näs
tan klar att ta i bruk. Kokosfibrer skulle 
nu fuktas upp och läggas i toaletten, och 
vips kunde vi sluta fundera på stinkande 
toaslangar, septiktank, eller trasiga töm
ningsstationer.

Nuno på Dreamalive har under hela 
processen varit hjälpsam med tips och 
råd. Det har definitivt bidragit till att vi är 
mycket nöjda med vår nya båttoalett. 
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Inbetalning av medlemsavgifter 
Faktura på medlemsavgifterna för 
2023 kommer att sändas ut i slutet 
av januari.

Du måste använda det angivna 
OCR numret och bankgironumret 
som finns på medlemsfakturan vid 
betalning. Banken kommer att spärra 
all annan betalningsinformation på 
inbetalning. Det innebär att vi annars 
inte kommer att kunna se din betalning.

Medlemmarna ombeds att ej betala 
innan man fått fakturan då vi inte kan 
koppla en sådan betalning till med
lemsavgiften.

Medlemmarna uppmanas också att 
inte ändra beloppet på fakturan utan 
att först kontaktat medlemsansvarig.

Johan Knutsson, Kassör

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

Nu så...
Detta år blev det en snipa av märket 
Albin snipan. Vi har letat i flera år 
och plötsligt dök det upp en här i 
Västervik, så vi slog till direkt! 

Så ingen segling för oss i som
ras, utan det blev motor, och vi har 
upptäckt nya ställen som vi aldrig 
skulle gått till med segelbåten.

Ett stort tack till Uffe och Gittan 
som lotsade oss till Händelöps
dagarna, och trots att vi inte har en 
träsnipa blev vi väl mottagna.

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

Therése Jonsson 
Redaktör m.m.

Från kassören

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

AVS: Westerviks Segelsällskap Wikingarna,  
Nothomen 593 38 Västervik

Det betyder också att låset och nycklarna 
kommer att bytas ut. Vilket i sin tur inne
bär att alla som vill använda mastkranen i 
fortsättningen måste gå en kranutbildning 
för att kunna lösa ut en ny nyckel.

Utbildningen kommer att hållas under 
vintern/våren men det är ännu inte fast
ställt vilket/vilka datum. Tid och plats för 

utbildningen kommer att annonseras på 
klubbhuset på Notholmen och på hem
sidan www.wikingarna.com. 

HÅLL UTKIK!

Om allt går som planerat är det slutvevat med tunga master i 
mastkranen. Till våren ska mastkranen vara försedd med en motor.

Motor på mastkranen

TEXT MONA ÅKERMAN


