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Dackekretsen 

 

Verksamhetsberättelse för SXK Dackekretsen 2020 

Styrelsen för Dackekretsen inom Svenska Kryssarklubben redovisar följande 
verksamhetsberättelse för perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020. 

Allmänt 

Det gångna verksamhetsåret blev till stora delar annorlunda jämfört med tidigare 
verksamhetsår där flera av de inplanerade aktiviteterna och mötena tyvärr blev inställda pga 
pågående Covid-19/Corona pandemin.  

Information 

Dackekretsen ingår i gruppen som utformar Kryssarklubbens hemsida genom att uppdatera 
och hålla Dackekretsens egen hemsida aktuell. Dackekretsens egen publikation, Dackenytt 
ges ut med två nummer per verksamhetsår och publiceras även elektroniskt via hemsidan. 
Utöver detta kommunicerar och informerar styrelsen fortlöpande med Dackekretsens 
medlemmar via e-post där så erfordras. 

Hamn och farled  

De kontinuerliga besiktningarna och underhållet av svajbojar inom Dackes 
verksamhetsområde har en fastställd plan att följa, men en del av kontrollerna när det gäller 
svajbojarna har inte kunnat utföras under verksamhetsåret men kommer att utföras i god tid 
före nästa säsong.   

En ny svajboj, en sk testboj,  har placerats ut i anslutning till Kiddeholmen, söder om 
Oskarshamn. Ett angöringsmärke (SSA) med fullserviceavtal med Sjöfartsverket är utplacerat 
vid inloppet.  

Ytterligare en svajboj har utplacerats i den mycket populära och välbesökta svajviken 
Lindnäsviken i Misterhults skärgård.  

Genom en överenskommelse med mellan SXK Dackekretsen och IDÖ gästhamn har 
besökande SXK-båtar erhållit en reducerad hamnavgift. Under säsongen har även 
Dackekretsen fått disponera en liten stuga för samvaro i anslutning till gästbryggorna på Idö. 

Under året har arbetet med framtagning av sex sjökort i skala 1:10 000 samt tillhörande, nya 
utprickningar slutförts i området Västra Sjön, söder om Kalmar, där fyra Dackemedlemmar 
medverkat i projektgruppen. 
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Eskadrar 

Under perioden 14 – 28 september 2019 deltog ett tiotal Dackemedlemmar i seglingar i 
Dalmatien, Kroatien, norra skärgård. Besättningarna seglade på två deltagande båtar. 

Det inplanerade båtmötet som skulle ha ägt rum i Mönsterås den 29 – 30 maj 2020, i 
samband med bluesfestivalen, blev inställt pga den pågående pandemin, Covid-19. 

Det inplanerade båtmötet i Ekenäs i samband med Ekenässeglingen den 8 augusti, 2020 
ställdes in pga av den pågående pandemin.  

Under verksamhetsåret var den sjätte rikseskadern planerad att äga rum under tiden  
20 – 25 juli 2020 i danska Nyborg. SXK Dackekretsen hade inplanerat en deleskader för 
anslutning till Nyborg. Hela arrangemanget ställdes in pga den pågående pandemin.  

12 - 24-timmars 

Dackekretsen har under året arbetat med att utöka antalet punkter och distanser i 
Kalmarsund detta för att locka fler att segla 24-timmars.  Arbetet resulterade i att det nu 
finns 21 nya punkter i den centrala punkt- och distanstabellen.  

Tyvärr samlade årets lokala seglingar den 6 juni alt den 13 juni 2020 samt den 29 augusti alt  
5 september inga deltagare.  I samband med höstens 24 timmars seglingar hade 
medlemsträffar inplanerats på Klubbholmen, Kalmar samt på Idö, Västervik. Dessa fick tyvärr 
utgå med anledning av den pågående pandemin. 

Försäljning 

Försäljning av SXKs profilprodukter har under året skett via försäljning på Idö samt via 
försäljningsansvarig i Dackekretsen.  Under året har SXK Dackekretsen öppnat eget Swish-
konto för att förenkla betalningarna i samband med beställning av produkterna.  

Föredrag och aktiviteter 

Tre föredrag, en medlemsträff samt ett studiebesök tillika medlemsträff har genomförts 
under verksamhetsåret.  
 
På årsmötet i Blankaholm den 9 november 2019, föreläste Göran Jonsson, Vetlanda i ämnet 
säkerhet på sjön, ett viktigt budskap och där åhörarna aktivt deltog i föredraget och dess 
budskap. 

Den 9 oktober 2019 arrangerade Dackekretsen ett studiebesök på MS Sydfart, Elevatorkajen,  
Kalmar samt ett besök på Sjöfartsmuseet i Kalmar. Av utrymmesskäl var deltagarantalet satt 
till max 25 personer. Efter mötet samlades deltagare och föreläsare till en gemensam buffé i 
Vikingarnas klubblokal på Stensö. 
 
Den 26 januari 2020 var Dackekretsens medlemmar inbjudna att delta i SSV Vikingarnas 
mycket uppskattade filmkväll på Stensö. Filmen som förevisades ”Över sund över hav” är 
producerad av journalisten Sven Ekberg, TV-fotografen Niclas Wimmerberg samt författaren 
Johan Theorin. 
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Den 5 februari 2020 besökte SXK Blekingekretsens Lars och Ingela Möller, Kalmar och höll 
där ett mycket uppskattat föredrag där de på ett informativt och humoristiskt sätt berättade 
om deras upplevelser från resor på de engelska kanalerna med s k narrowboats. Föredraget 
samlade ett 40-tal deltagare. 

Den 12 mars 2020 genomfördes en medlemsträff hos Erlandssons Brygga i Västervik där 
deltagarna fick möjlighet att handla båttillbehör till rabatterade specialpriser.  

Möten 

Styrelsen har bestått av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Under verksamhetsåret har  
9 styrelsemöten, merparten av dem såsom telefonmöten, genomförts och där ledning, 
planering och uppföljning har skett löpande.  

Årsmötet hölls den 9 november 2019 i i Strömmens Båtklubbs klubbhus i Blankaholm med 
25 stycken deltagare.  

Representanter från styrelsen har deltagit i SXK Riks Rådslag samt Dackekretsens valda 
funktionärer till Hamn och Farledsnämnden, Eskadernämnden, Båttekniska nämnden, 
Infonämnden och Miljönämnden har under verksamhetsåret deltagit i respektive centrala 
nämndemöten.  

 


