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har ordet

I väder. De 
-

et sol. De som älskar att bada har haft alla möjligheter.

Isefjorden. Flera eskaderseglingar har gjorts bl a till Blekinges skärgård 
och till Kolobrzeg i Polen samt det traditionella ”Ut i det blå”.

som kan stärka samarbetet mellan kretsarna.

festivaldagarna. Det gavs också möjlighet för SXK-medlemmar att få 

samt en motorbåtskommitté.

äter grillad gris och har trevligt tillsammans.

Gert-Ove Nilsson

                

Vi tar hand om din båt!

yachtpaint.com
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www.sydmarin.se
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Vilken 
Värme!
Vilken 
Sommar!
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- Oskarshamn:

- Gryts varv:

- Arkösund: -

-

Seglarhälsningar från Arkösund - 
Tomas van der Kogel, Råå

Seglarhälsningar från Arkösund

I 

- Falsterbokanalen:

- Ystad:

- Karlskrona stadshamn:

- Kalmar:

-

-



 
– perfekta för Blekingeeskadern
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Birgitta Porutis

Sonny med 7-kilosgäddan som blev mat åt hela 
gänget. Tur var också att detta hände dagen innan 
grillförbudet trädde i kraft. Hans var den som drog 

nöje.

Miljövänligt båtliv

F
Text och foto Anders Assargård

Eskadersegling  -  Eskadersegling - Eskadersegling

Stort tack till alla som delat med sig av sommarens 
sköna bilder och upplevelser.
Vi tar gärna emot fler foto och reportage till nästa  
nummer - sommarminnen behövs i december. 

Red.



Victor Hasselbladsgata 11, 421 31 V Frölunda Tel: 031 28 84 50  
www.madrassfabriken.se  tomas@madrassfabriken.se  

Göteborgs Madrass & Båtdynor 

Kapelltvätt 
Impregnering 

Vi utför effektiv & skonsam handtvätt av kapell.  
Samtidigt ser vi över bl.a. sömmar, rutor, dragkedjor  m.m. 

och rådgör med Er vad som skall åtgärdas i år. 
 

 
Vi rekommenderar en översyn vart annat år. 

Då håller man kapellet fräscht och helt i många år. 

Stor sort. kvalitets båtmattor. 
Vi skär ut  &  langetterar 

Efter mått & mall. 

Formsydda madrasser.  
Beställ bädd/resårmadrasser 
Så kan Ni sova bättre i båten! 

Skicka in Ert båtkapell Nu, Fri returfrakt! 

Fest på gång
Bröllop

Födelsedag
Barndop
Jubiléum

@

Marknadens bästa båtförsäkring – 
i värsta fall en självrisk!
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

Med Pantaenius som partner har du marknadens bästa försäkringsskydd för dig och din båt. Du har alltid fast 
försäkringsvärde och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

www.dockanmarina.se
+46 703 40 19 18

Båtplatser mitt 
i Malmö city!
Sommar som vinter! 



 

Tisdagen den 30 oktober 2018 kl 19

Plats: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nominering av ledamöter till styrelsen
 

 

Solnedgång över  Lomma hamn

Höstens Aktiviteter
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Kay Wictorin

Västkustkretsens eskader 
besökte Lomma



20 % raba� för 
kryssaklubbens 

medlemmar.  
Gäller ordinarie 

pris.

Anmäl dig på 
www.medborgarskolan.se
075-241 68 50

Hi�a kursen! 
Passa på under vintermånaderna.
Kurserna startar hela tiden.

Är ni e� gäng? Kontakta oss så fixar vi kursen och 
ledaren. Ni väljer själv var ni vill vara, i våra lokaler 
eller hemma hos. Vi är flexibla med lösningen.  

STORT, STORT TACK 
till våra sponsorer för ert värdefulla stöd till Öresundskretsens 
deltagande i  Hamnfestivalen
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Gratias

-
Gratia

-

Kay Wictorin

Tack 
Sparbanks-

stiftelsen 
Skåne

för sponsringen 
till SXK-

Öresundskretsen 
med 2 500 kr 

till HLR-utbild-
ning.

Styrelsen



Egna initiativ 
undanbedes
Vi gick ut från Dragörkajen med ett  
försegel satt. 

-

-
-

Gratia.

- Ni ska betrakta relingen som 
gräns för ett stup på 100 m. Då sit-
ter ni inte på relingen, för vår båt 
kan göra oväntade rörelser. Rök-
ning under däck är förbjudet och 
om någon röker på däck, så ska ni 
göra det i lä. Vet ni inte var lä är, så 
följ röken på cigaretten, och när ni 
kommer till relingen, så är ni i lä. 
Ni får gärna hjälpa till med segel-
sättning, skotning och liknande. 
Men vi gör det tillsammans. Egna 
initiativ undanbedes.
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Dragörturen 

En tur med Sköna Helena  

Ulla-Britt Jönsson   
Foto Gladius

-

Text och foto Anders Assargård



Prisexempel 

SYDSEGEL

    oleneskader 
         - jubileumsår
10 år som klubb.
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mit dit tidigare.
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Text och foto Ger-Ove Nilsson
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Anders, välkänd meteorolog,  
kund och en av våra 247 000 delägare.

LADDA NER VÅR KÖP & SÄLJ GUIDE

www.svenskasjo.se/kop-och-salj-bat

Råd vid köp och försäljning

Gratis köpekontrakt för båt

Marknadens högsta ersättning  
vid köp och säljtvister*

500 kr i självriskbonus till köpare*

Certifikat med skadehistorik*

*för dig som har din båt försäkrad hos oss

” Köp och sälj 
 båt tryggt!”



En närmare presentation av boken fi nns på magnusullman.com
Du kan beställa boken på telefon: 0708 1919 29 eller 

e-mail: bok@magnusullman.com
Boken levereras med en inbetalningsavi till angiven adress. Priset inkluderar porto 
och emballage. För leverans till adress i utlandet tillkommer extra porto med 90 kr.

Bokförlaget Magnus Ullman

Från Ivan den förskräcklige till Putin ”den förskräcklige”
Krig och andra konflikter mellan Ryssland och Sverige 1550-2017

Krig och andra konfl ikter har 
i nära 500 år under långa ti-
der kännetecknat relationerna 
mellan Sverige och Ryssland /
Sovjetunionen. Det sista kri-
get var Finska kriget 1808–
1809, men under 1900-talet 
har frivilliga svenska offi ce-
rare och soldater stridit mot 
ryssar i fi nska inbördeskriget/ 
frihetskriget 1917–1918, vid 
Estlands frigörelse 1918–1921, under fi nsk/ryska vinterkriget 1939–
1940 och fortsättningskriget 1941–1944.

Efterkrigstiden har präglats av ett fl ertal allvarliga konfl ikter såsom 
Baltutlämningen 1946, nedskjutningen av Catalinan och DC 3:an 
1952, Wennerströmaffären 1963, Berglingaffären 1974, ubåtskränk-
ningarna under lång tid, annekteringen av Krim och ett stort antal 
andra affärer eller konfl ikter. I denna bok fi nns alla dessa konfl ikter 
skildrade och rikt illustrerade.

Den svenska utrikespolitiken under parollen alliansfrihet i fred och 
neutraliteti krig har, som läsaren kommer att fi nna, sats på hårda prov 
och ifrågasatts eller underkänts från fl era håll. 208 sidor. Pris: 450 kr.

Från Ivan den förskräcklige
till Putin ”den förskräcklige”
Krig och andra konfl ikter mellan Ryssland och Sverige 1550-2017
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Fredag 18 maj
-

-

-

Lördag 19 maj Pingstafton

-

Söndag 20 maj

-

-

Måndag 21 maj

-

Tisdag 22 maj

-

Onsdag 23 maj

-

Torsdag 24 maj

-

Karin Stenström

Pingsteskadern i maj

Till Båten
Kapell
Segel
Dynor
Sprayhood
Presenningar
Reparationsarbeten
Tillbehör etc

Till Fisket
Rullar
Spö

Kläder mm

Finlandsgatan 23
Malmö



Rek pris 3 865 kr - VÅRT PRIS 1795 kr

 

Ut i det blå
Utgångspunkten för årets ”Ut i det 
blå–äventyr" var:  
Position 55,51,7 N / 12,47,6 O och här 
gror det, trots namnet, inget gräs ens 
en normalsvensk sommar. 

-
na. 

-
-
 

-

-
-

-

-

som njutit sin första segelsommar tillsammans    
i år och varit med i kryssarklubben i tre månader

Tack Aina och Christer 

55.51.7 N/12.47.6 O



DAGS ATT 
FÖRBEREDA 
BÅTEN FÖR 
NÄSTA SOMMAR 
Vi ser över ert kapell, byter rutor, syr om era 
sömmar. Även möjlighet att tvätta och 
impregnera ert kapell så det är helt och rent till 
nästa säsong. Vi har även förvaring. 
 

Erbjudande: 
 

Vi lämnar 10% rabatt 
på 

 sömnad och byte av 
rutor 

Vinterförvaring 
500:- 

Vi har även 
flaggor i alla 

storlekar och alla 
nationaliteter 

samt 
företagsflaggor 

 
Priserna är inkl moms 

 
Erbjudandet gäller 
vid inlämning innan  

1 december 

SJÖBERGS 

Med Zefyr 
till Rostock

V
Hanse Sail anordnades i Rostock för 28-e gången, 

t.ex. Sedov och Krusenstern. 

-

-

-

-

-
-

-
-

med.

-

Text  Anders Assargård

Vad är det som får drygt två miljoner människor att åka till 
Rostock? Jo naturligtvis Hanse Sail med över 200 deltagande 

segelfartyg. 



Svenska Kryssarklubben  
Öresundskretsen

 

Gransegel

O-dyra segel, finns det?

WWW.GRANSEGEL.SE
08 718 30 60,  040 15 00 28

GSC

Som segelköpare vill man göra en så bra affär som möjligt, köpa 
till lägsta möjliga pris, få ett segel med bästa kvalitét och sist 
men inte minst en snabb leverans. 
Nu kan vi erbjuda allt detta med våra GSC, Gransegel Standard 
Cruise segel. Tack vare stora inköp och rationell tillverkning 
är dom verkligen O-dyra, och trots namnet standard är 
dessa segel allt annat än just det. 
Varje segel designas och tillverkas individuellt för just 
dig och din båt. Detaljer som Cunningham, profilerade 
lattor och segelnummer etc. ingår alltid när du vänder 
dig till oss på Gransegel.  
Vi monterar Granen med stolthet i varje halshorn 
innan seglet läggs i segelsäcken.
Beställ för leverans till seglingssäsongen, ta kontakt 
med någon av våra skickliga segelmakare för att 
höra vad vi kan erbjuda till just din båt.
 


