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Uppsving för våra
båtkurser
Det gäller att vara beredd på båtsäsongen! I väntan på sjösättningen har
Bottenvikskretsen arrangerat kurser i navigering och båtvett i samarbete
med Ursvikens Segelsällskap i Skellefteå.
–Vi har varit ungefär lika många kvinnor
som män, vilket är roligt och kanske lite
unikt, säger Erik Svedmark, som lett
både en förarintygskurs, en kustskepparintygskurs och en SRC/VHF-kurs.
Uppslutningen har varit god och Erik
har med stor energi förklarat, engagerat
och inte minst tipsat om inlärningsknep.

Nya kretsmedlemmar
Linda och Jonas Bäckström, Skelleftehamn
Mats Sjöberg, Skärhamn
Anne Kathrine Ribe, Luleå
Isabel Jantzer, Luleå
Hans. Olga, Alfred och Sirap Engströmer, Öckerö
Matti Vartiainen, Kaisa Kauko och Eero Vartiainen, Vantaa, Finland
Per-Erik och Marlene Lindgren, Jeppo, Finland
Denis Sundkvist, Öja, Finland
Jorma Kivelä, Oulu, Finland
Dan Örhdahl, Vasa, Finland
Lars Nyholm, Jakobstad, Finland

•Välkomna!•

–Eleverna har varit väldigt engagerade
och har mycket snabbt tagit till sig innehållet i kurserna, berömmer han. Vid
varje kurstillfälle vi haft härliga fikastunder med gott tilltugg och inte minst
intressanta berättelser om olika båtupplevelser.   

Nya krafter till
Gåsören
Det händer saker på Gåsören. Efter att behovet av nya former för
underhåll och skötsel av de gamla fyr- och lotsbyggnaderna kommit
fram har många reagerat positivt. Bollen är i rullning och det finns
gott hopp för Gåsörens framtid.
Som Krysspricken tidigare har berättat har Mats Åkerström tagit på sig
uppgiften att som styrelsens representant utreda Gåsörenfrågan. Och
Mats har inte legat på latsidan.

—Vi har lagt ut en enkät för att kolla intresset bland allmänheten - och det
visade sig trevligt nog att det är stort. Flera idéer om aktiviteter som kan
öka intresset för Gåsören bland stugägare i närheten har kläckts. Skellefteå Kommun är också mån om att utveckla ön som utflyktsmål och har
skjutit till pengar för handikappanpassning.

En diskussion har också inletts om samarbete med Solkraft. Solkraft är
Skellefteå kommuns arbetsmarknadsverksamhet som sysselsätter flera
hundra personer i olika verksamheter. Solkraft Öst har sina lokaler i Skelleftehamn och arbetar huvudsakligen med vedhantering och snickerier,
och att få vara utomhus på sommarhalvåret är mycket lockande för många
här.

—Nu ska de först göra nya trallar och gångvägar och sätta nytt avbärarvirke på insidan av norra piren, men vi hoppas på en fortsättning efter det,
berättar Mats Åkerström. Jag tror väldigt mycket på ett fortsatt samarbete
med Solkraft.
Nytt är också att man nu kan betala en klumpsumma för att sponsra gästhamnens underhåll för hela året - se annons på nästa uppslag. Dessutom
kommer det i sommar att finnas möjlighet att ta sig ut till ön även utan
egen båt tack vare Nordisk Sjötaxi som startar upp verksamhet här. Det
finns verkligen gott hopp för Gåsören om det fortsätter i den här takten!

KRYSSPRICKEN
Redaktör: Christina Liljestrand, Bureå, tfn 0730-97 04 15.
E-post: christina.textkonsult@gmail.com
Välkommen med ditt bidrag!
Ansvarig utgivare: Ulf Sundström

ÖROCK
2018
Musikfesten på Gåsören som ingen vill missa!
Och i år regnar den inte in! :-)
TORSDAG 12 JULI KL. 17-22
Husbandet Rocketeers, Saga och Hans och mycket annan blandad musik!
Entré 100 kr
Hamburgare och fika.
Transport ordnas från Näsudden för dig som inte har egen båt!

Internationella
fyrdagen
firas på Gåsören
med Öppet hus
18-19 augusti.
Välkomna!

Gåsörens
vänner!
Vi vill gärna att du sponsrar en hamn som är värd att
bevara. Hamnen, gamla fyren, Lotshuset, bastun dit vi
kör ved, grillringarna och el för den som behöver. Allt tillgängligt för alla oavsett
medlemskap i Kryssarklubben eller inte.
Hjälp oss med att vårda och bevara denna historiska och idylliska plats genom att köpa
dekalen ”Gåsörens vänner”!

Dekalpris

300.- per sommar

Swish 123 33 84 179
Plusgiro 615 89 - 8
OBS! Du måste meddela namn och adress så vi kan skicka dig en dekal. Dekalen är
ditt kvitto och medförs i båten. Adressuppgifter kan lämnas via SMS på nr 070-318 83
18 eller via mail till mats@akerstrom.nu

För den som inte har en dekal gäller

Hamnavgift

50.- per besök

Avgiften lägger du kontant i plåtboxen vid verktygsboden eller betalar på
Swish nummer 123 33 84 179

Sommarläger och kurser
för unga
Seglarläger – det är en Kryssarklubbstradition med lång bakgrund.
Nu startar snart sommarsäsongen. Om man är villig att röra lite på sig
finns många tillfällen att delta i SXK:s läger och kurser.
Ända sedan Malma Kvarn i Stockholms skärgård donerades till Kryssarklubbens stockholmskrets har här bedrivits seglarläger. Varje säsong får
totalt nära 200 barn och ungdomar i åldrarna 10 till 17 år utbildning i
segling och sjöliv här. Ett av lägren som snabbt brukar fulltecknas är konfirmationsläger.
På Malma Kvarn har ungdomarna ett fantastiskt seglingsområde och bor i
Kryssarklubbens klubbhus med fina omgivningar med Kvarnsjön intill för
morgondopp. Här seglas 2-Kronor, en båt som är stadig, social och lättseglad. Eric Palmberger, ordförande i lägerkommittén och en av lägercheferna
berättar att till sommaren har fjorton båtar fått nya segel.
Stockholmskretsens arrangerar också daglägret Kryssis för barn mel-

lan 8 och12 år vid Stora Hundudden i Stockholm. Där består
flottan av tolv optimistjollar och
varje deltagare har tillgång till en
egen jolle.
Frågor om Stockholmskretsens
läger besvaras av kansliet,
Det finns också platser kvar på
västkustkretsens sommarläger
och kurser för unga:
Kryssarklubbens Seglarskola
i Göteborg har fjorton seglingar
för unga med fartygen Gratia,
Gratitude och Atlantica i år. Seglingarna startar och avslutas i
hamnar över hela Norden och i
Skottland. För den som vill segla
för första gången krävs att man
ska ha avslutat årskurs 7 och kan
simma 200 meter. Seglarskolans
fortsättningskurser är för deltagare som gått ut åttan eller är

äldre. För den med blodad tand för segelfartyg finns möjligheter att
utbilda sig vidare som befäl inom Seglarskolan.

Ännu finns några platser kvar på trettondagarskursen S2B för mixad ungdomsbesättning då Gratia också deltar i ÅF Offshore Race. Start: Onsdag den
27 juni. Skynda att boka för en annorlunda upplevelse!
Kryssarklubbens Seglarskolas Gratia kommer också till Stockholm i maj,
där hon kommer att förtöja vid pontonen på Strandvägen, kajplats 18 B. Då
kan fartyget hyras, och det kommer att arrangeras två ”Prova-på-seglingar”,
planerade till onsdag 29 maj och måndag 4 juni. Tanken är att en ungdom
tillsammans med en vuxen ska kunna segla med över kvällen för att få en
första känsla för livet ombord på Gratia. Kostnad: 100 kronor inklusive fika.

För mer info om Gratia och västkustkretsens skolans kurser, ring 031-29 35
05.
Gratia är nästan trettio meter lång och byggd år 1900 i Cowes. När alla segel är satta blir det
inte mindre än 350 kvadratmeter!

Ett urval kurser:

Segling över Kattegatt och Skagerrak:
Segla skolfartygen Gratitude (flickor) eller Atlantica (pojkar) med start
och avmönstring i Göteborg.
Datum: 16 – 26 juni
Pris: 7 600 kr.
Fartygen deltar även i Kutterträffen på Gullholmen.
Seglarläger för tonåringar på Malma Kvarn:
Ålder: 14 – 17 år
Datum: 5 – 12 augusti
Pris för medlem i Kryssarklubben: 5 200 kr.

KRYSSIS fortsättningskurs:
En kurs som passar dig som redan gått ett eller flera läger på Kryssis,
eller har fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Här lär vi oss bland
annat mer om hur vi seglar snabbast under de olika seglingssätten, att få
stopp på båten, ta oss ur vindögat med mera.
Datum: 25 – 29 juni eller 2 – 6 juli.
Pris: 2 100 kr för medlem i Kryssarklubbens Stockholmskrets (övriga 2
500 kr).

HYR EN BÅT!

Kryssarklubben har IF-båtar i Luleå, Nyköping och Karlstad som kan
hyras av medlemmar. Ungdomsmedlemskap i Kryssarklubben kostar
150 kronor per år till och med 25 års ålder.

Seglingsutmaningen:

24-timmars!
I sommar arrangerar vi två 24-timmarsseglingar i Kurjoviken, Skellefteå:
8 juni och 24 september. Starten går fredag kväll kl. 18:00 och seglingen
håller alltså på i 24 timmar. För er som nöjer er med att segla 12 timmar
går starten nästa morgon, lördag klockan 06.00.
Har du frågor kan du kontakta Ulf Sundström, ulfsun@bredband.net,
070-347 78 72.

Kom ihåg årets
fototävling!
Tema: Människor - människor - människor!
I år efterlyser Kryssarklubben (centralt) ögonblicksbilder med
människor. Bilder som skildrar situationer till sjöss, ombord eller i
hamn, bilder från “kryssarklubbarens” vardag, från kurser och föredrag, arbetet i uthamnen, kontroll av flytvästar eller jobb på varvet
- et cetera!
Tävlingen är indelad i två kategorier:

1: En bild och en längre text (minst 400 tecken inklusive blanksteg), som
beskriver upplevelsen på bilden.
Priser: De tre första vinnarna får dela på 17 500 SEK.
2: En bild och en kortare text som beskriver bilden.
Priser: Tre slumpvis utvalda fotografer får vardera 1000 kr.
En 24-timmarssegling är en sorts koncentrerad långfärdssegling
som går ut på att segla så långt som möjligt på bestämd tid. Du
väljer själv väg mellan en stor mängd rundningspunkter.

Bilderna ska ha jpg-format, god upplösning och vara tagna i minst 300 dpi.
Observera att människor som kan identifieras på bilderna måste godkänna detta samt eventuell publicering.
Alla SXK-medlemmar får delta (utom riksstyrelsen och informationsnämnden).
Sista inlämningsdag är 2018-09-01. Vinnarna utses under september
2018.

Tävlingsjury utses av informationsnämnden. Juryns beslut kan inte överklagas.
För anmälan och övrig info, logga in som medlem på sxk.se.

generator

” Hos oss får du
mer trygghet för
mindre pengar”
Anders, välkänd meteorolog,
kund och en av våra 247 000 delägare.

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom Svenska Kryssarklubben är du
delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som resultatbonus för medlemmar,
smidig skadereglering och mer omfattande villkor. Och här har vi nu blivit ännu lite bättre,
vi har dubblat maxersättningen i rättskyddsförsäkringen och också satt ett tak på självrisken.
Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

