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Vi tar hand om din båt!
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Då var 
årets båtsäsong  
avslutad

B

Gert-Ove Nilsson



 

Skanörs hamn - liten med stort utbud

Sommarens solnedgångar över piren lockar åskådare 
både från hav och land. 
En vacker sommarkväll kan det vara fullt på piren. 

Foto Björn T Lundgren, Asynja af Skanör

Foto Britt-Marie Bergström 
Text Birgitta Porutis



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.

Ångfartygsaktiebolaget Skånska Kusten

Strömstad

Baltiska Cementfabriken

Mygg och Knott.

Lotsstationen

Fiskerinäringen

Källor: Skanör och Falsterbo efter sillatiden (Dufberg). Minnes-

SAND, SAND, SAND 

 då som nu

Styrelsens ordförande Mats Lundwall 
skottar sand en blåsig oktoberdag 



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 

N

Stig Strömkvist - Eva Persson
Råå

Vi nöjde oss inte med att ha kommit 
till Verldens Ende. 

Vi ville bortom och så blev det.
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Fiska inte utan brillor!

Fotnot: 

Hälsningar Anders Månsson,  
HR36an Aerfuglen,  
Landskrona



E
tt urval av 
Scott Comstocks  
fina foto från somma-
rens segling.  

Kanske kan han ge tips om hur 
man uppfostrar en katt. 

 
T h Hjälmare kanal och nederst regnbågen i  
Mälaren

Vilken säsongsavslutning 
det blev i år!
 

 

  
Kay Wictorin

Säsongs-
avslutning 
med 
knorr

sista gången denna säsong.



boatconsult.se

VINTERFÖRVARING 
& FULLSERVICEVARV

040-16 34 00

SPECIALISTER INOM

Försäkringsskador Glasfiber  Snickeri 

Rekonditionering Polering  Båtvård Marinelektronik 

Motorservice  Riggservice  Båtlyft Båttransporter 

Vinter i Vattnet

Kraftiga förtöjningstampar

 

Undvik fukt i båten

Viktigt att konservera motorn 

Konservera bränslet mot bakterier

Töm vattenberedare
- vattentank och septitank

Konservera toaletten

Dynor, textilier, kapell och segel

Ladda batterierna

Tvätta båten

Underskatta inte vinterns påverkan!

Du som ligger kvar i vattnet över vintern 
får här några extra goda råd.



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! 
dockanmarina.se
+46 703 40 19 18

Julklappstips!
Var ute i god tid.
Anmäl intresse för båtplats
i Dockan Marina redan nu.

e
18

Till Båten
Kapell
Segel
Dynor
Sprayhood
Presenningar
Reparationsarbeten
Tillbehör etc

Till Fisket
Rullar
Spö

Kläder mm

Finlandsgatan 23
Malmö

Segla på Malma Kvarn i sommar 
- Resestipendier för SXK-medlemmar

Stockholmskretsen/seglarläger och Malma Kvarn.

stockholmskretsen@sxk.se 

Projekt Malma Kvarn

Fest på gång
Bröllop

Födelsedag
Barndop
Jubiléum

@



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.

Bahamas och Öresund
Elaine Modin och Bengt Nilsson 

na 

ner 

Birgitta Porutis 

Nyheter finns alltid 
på SXK.se/oresundskretsen

070 322 53 93   info@sydsegel.se
SYDSEGEL
Ulf Björk

Södra Fiskehamnen på Limhamn

önskar alla kunder en God jul & ett Gott Nytt Segelår

SYDSEGEL
 

Under 2018 har det tillverkats allt från segeltak till kompletta 
segelställ. Sydsegel har som affärsidé att kunna erbjuda total-
lösningar för dig som båtägare. Detta innebär tillverkning av 
måttbeställda segel, kapell och dynor. Riggverkstaden är 
ytterligare en service med möjlighet att pressa alla vire-
terminaler upp till 8 mm. Du kan också få hjälp med ny rigg 
och allt som Selden Mast tillverkar. Försäljning och 
splitsning av linor från RobShip ingår också i servicen.

Kom ihåg att lämna in dina segel och kapell i god tid 
före säsongstart 2019!!!

Välkommen in i verkstad & butik i Södra Fiskehamnen på Lim-
hamn. För att öka tillgänglighet och service önskar jag att 
du ringer före besök.
 



Motorbåtskommittén

é

Rolf Odselius 

Välkommen 
till 

Öresundskretsens
Motorbåtskommitté

Till Dig som vill få ut mer av Ditt båtliv

Fiskhandlaren rekommenderar!
 

Matjesilltårta - gott att bjuda på
 

 
Ingredienser till 8 bitar

 
Fyllning

 Pingsteskadern - redan planerad

Vårt mål i år är Marstal och vi planerar att starta från 
Limhamn den 29 maj.
Därefter genom Danmark - 

beroende på väder och vindar. 
Hemsegling genom Smålandsfarvandet alt Grönsund. 
Beräknad hemkomst söndag 9 juni.  



 att 

Kay Wictorin 

Ordföranden överlämnade en bronsplakett till Pär Nickels 
som seglat 24-timmars över 200 NM. 

17 punkter och en räkmacka ÅRSMÖTE med



Styrelsen 2018-19
Ordförande

Vice ordförande
Båttekniska kommittén/

Miljökommittén 
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Sekreterare

Vice sekreterare 

Skattmästare

Ledamot
Eskaderkommittén 

Klubbhuskommittén

Program- o utbild-
ningskommittén

sammankallande redaktionskommittén
 

Suppleant
Hamn o Farledkommittén

 

 
Marknadskommittén 

 

Revisorer

Revisorsuppleant
Ronny Thorn 

Valberedning

 

Matthias Jarenros och Jenny Sjögren

Vad vill du läsa?
Hjälp oss göra Sydpricken ännu bättre. 
Ge oss tips på saker du vill läsa om!
Bidrag gärna med artiklar om egna upplevelser 
och tekniska tips. 
Skicka ett mail till birgitta@ justsent.com

 

 

 
Text Matthias Jarenros - foto Vailet Svahn
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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!”

Erik, världsmästare på väg mot  
toppen i F1, kund och en av våra  
247 000 delägare.



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.
 


