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lacka vackert! Det är ett av mina favorit-
uttryck ombord. Jag har tagit det till mig 
genom alla seglingar på Kryssarklubbens 
skolfartyg; som elev, instruktör och styrman. 
Till och med som kock på en kurs på Atlantica 
i de inre och yttre Hebriderna i Skottland!

Slacka vackert betyder att hålla i en tamp 

Alltid vid din sida
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

Vi kan massor om båtar men framförallt är det passionen till båtlivet vi delar. Så oavsett vart din passion tar dig, är vi 
alltid vid din sida. Pålitliga, okomplicerade och betrodda av över 100 000 båtägare jorden runt.

S
med avhåll för att sen varsamt och varligt, vackert, släppa ut 
på den. Det kan vara vid olika manövrar och med olika funk-
tion på tampen. Det kan vara i ett spring vid förtöjning, eller 
i ett jagar- eller klyvarskot vid kursändring. Allt det går att 
översätta till en nöjesbåt med mindre mått.

Ibland säger jag ”slacka vackert” på vår egen båt. Det får alla 
att fnittra. Det bjuder jag på. Ord och uttryck är viktiga. I det 
här fallet rymmer de ett stycke sjömanskap. Och uttrycket har 
berikat mig. Därför använder jag det gärna.

Min förhoppning är att myndigheterna kan slacka vackert 
vad gäller restriktioner och begränsningar i samband med 
covid-19 pandemin, kanske redan under våren. Att vi får åter-
gå till det normala, eller i alla fall till det nya normala, under 
det här året. 

Jag tänker på allt kring vårt båtliv som mötesplatser på öar, 
i gästhamnar, på skärgårdskrogar och hos skärgårdens lant-
handlare.

Men jag tänker också på hela Kryssarklubbens verksamhet. 
Ändå har Stockholmskretsen samlat sig och hittat nya vägar 
för möten, kurser och föredrag med hänsyn till och anpass-
ning för rådande situation. Det kommer du att se här i 
tidningen.

Men … möjligheten att vara ute i båt är oförändrad. Många 
nya båtfrälsta upptäckte tjusningen med livet i båt förra som-

maren och det kommer säkert att bli 
ännu fler nu i sommar. Här kommer 
inspiration till att komma ut på sjön 
snart igen. 

Och kom ihåg: Slacka vackert.
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• O´HOJ ALLA MEDLEMMAR •

Kerstin Andersson
Ordförande i 

Stockholmskretsen

D
et är dags för en återstart! 
För ett år sedan och som 
nytillträdd ordförande skrev 
jag min första krönika. Mina 
tankar och ambitioner om 
att ”vi har mycket att se 

fram emot 2020”, grusades dock ganska snabbt i 
april när pandemin slog till. Under året har sedan 
hoppet kommit och gått och vi har tvingats göra 
många ändringar i vår traditionella verksamhet.

Tittar jag i backspegeln så kan jag konstatera 
att verksamheten under första delen av förra året 
fungerade bra och till och med mycket bra. Vi 
kände att vi hade ett av de bästa åren på gång med 
i stort sett fulla läger, många planerade utbild-
ningar, föredrag, samkväm samt all annan aktiv 
verksamhet.

Sedan kom som sagt pandemin och med den 
många restriktioner som lamslog i stort sett all vår 
verksamhet. Våra kurser/utbildningar, föredrag, 
seniorsamkväm och vissa eskadrar, dvs allt där 
medlemmar och funktionärer träffas fysiskt ställ-
des in. 24-timmarsseglingarna genomfördes dock 
på traditionellt sätt. Efter många överväganden 
och långa diskussioner så beslutade dock kretsen 
att genomföra våra seglarläger och att hålla bastun 
i Norrviken öppen. Det behövde vi aldrig ångra. 
Med ett bra risktänk och positiv inställning så 
fungerade allt bra.

Under sensommaren och hösten började verk-
samheten lite sakteliga att komma igång igen. 
Nu lägger vi i en extra växel och startar upp stora 
delar av verksamheten igen. Men nu gör vi det 
på ett corona-anpassat och mer flexibelt sätt. Jag 
måste stolt säga att vi nu funnit ett sätt att driva 
en digitaliserad verksamhet. Vi hade ett lyckat 
årsmöte digitalt och vi har startat med digitala 

utbildningar och föredrag. Det är självklart ovant 
och vi lär medan vi går, men det går bra. Samtidigt 
ser jag fram emot när vi alla kan ses öga mot öga 
igen. Läs mer om våra planerade aktiviteter under 
vinjetten ”Pejling” och kurspresentationerna på 
sidorna 14-16.

På medlemsfronten gläds jag åt kretsens alla 
nya medlemmar och jag vill passa på att hälsa er 
alla välkomna till Stockholmskretsen. Hoppas att 
snart få se er på några av våra aktiviteter eller på 
sjön. Apropå nya medlemmar så har vi åter igen 
konstaterat att vi får fler och fler medlemmar med 
motorbåt. Framförallt för er har vi sedan flera år 
en motorbåtskommitté som jobbar med att till-
föra mer till motorbåtslivet. Vi behöver fler med-
lemmar som engagerar sig i detta mycket viktiga 
arbete. Läs mer om detta längre fram i tidningen 
och häng på !

Sist men inte minst, coronaviruset verkar inte 
försvinna i närtid. Stockholmskretsen tar situa-
tionen på allvar och fortsätter att noga följa råd 
och rekommendationer, inte bara till bokstaven 
utan även till andemeningen. Vi provar oss fram, 
hoppas på vaccineringen och finner nya vägar att 
genomföra våra aktiviteter. Information mailas ut 
(kolla gärna att vi har din mailadress) och läggs 
dessutom också ut på 
vår hemsida. Men nog 
hoppas vi alla att pande-
min snart kan läggas till 
handlingarna!

Sommaren börjar med båtappen

Välkommen till en 
ny digital upplevelse 

med allt för sjön

KASTA LOSS

Istället för den fysiska båtmässan lanserar vi den helt nya båtappen som innehåller 
branschens företag och organisationer, nyheter, erbjudanden, intressanta artiklar, 
webbinarium, eventkalender och mycket mer. Från 12 mars och hela båtsäsongen. 
Alltid till hands!

Om du älskar båtlivet lika mycket som vi, är det här appen för dig!

Ladda ner 
vår nya app.

Partner

2021
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Vi fortsätter att inspirera till spännande färdmål. 
Nu handlar det om att styra rätt på kompassen till mäktiga 

och märkliga ristningar. 
Välkommen till strandnära, urgammal graffiti!

Man riktigt hisnar vid tanken: Den här kompassrosen 
ristades in för över fem hundra år sedan! Det var 1463. Hur 
såg männen ut? Vad pratade de om? Hur såg deras båtar ut?

Sedan många år har ristningen varit i dåligt skick. Man 
kunde knappt urskilja mönstret. Ostpricken skrev ett brev 
till Norrtäljedelen av Länsstyrelsen i Stockholms län. Sent 
förra året kom ett svar! Nu har ristningen åter fyllts i. 
Tidigare var det med vit färg. Den här gången röd. 

Du kan nu följa de 24 strecken som nogsamt är in-
knackade i berget, samt lättare förstå betydelsen av bilderna 
i de olika väderstrecken.

Vad är det vi ser? I norr är det en kunglig krona. Kungen 
vid den här tiden var danske Kristian I, med speciell näsa 
och kastanjebrunt hår. Han var 37 år och i full karriär när 
kompassen ristades in, på hemväg från en segling till Finland 
där han tänkt sig driva in skatt på sjöfarten. När fartygen 
kom tillbaka till svenska sidan vred vinden emot och de fick 
ankra i den skyddade viken i nuvarande Furusund för att 
vänta. Med ombord fanns den ett år äldre Ture Bielke, hans 
sköld är den randiga. Han var riddare och riksråd, gift med 
Ingegerd Kyrning, då 25 år. Hennes vapensköld har tolkats 
som den med tre blad. Tures svåger var danske Claus 
Rönnow, hans sköld är den som är delad i två halvor.

Men makten skiftade. Kristian I besegrades av Sten Sture 
i slaget vid Brunkeberg 1471. Tänk Hamngatan, Gallerian 
och Sergels torg. Där stod slaget. 

Det märkvärdiga med kompassrosen i Furusund är att 
det är den äldsta kända avbildningen av en kompass i hela 
Norden.

1 2Furusund Granhamn

Ristningar i stenRistningar i sten

Hamntips: I Ålandsviken har Kryssarklubben två svajbojar. 
Eller förtöj i gästhamnen vid flytbryggan – förr hette den 
Kejsarbryggan. Ristningen är skyltad. Stigarna upp till Ålands-
berget och Kvarnen nyrenoverade. Furusunds värdshus.

Hamntips: Granhamn är en utmärkt hamn i alla vindar utom 
från ost och nordost. Förtöjning mot berget i vikens östra 
sida. Svajankring möjlig. Viss sjöhävning från färjetrafiken.

Text och foto Carina Lernhagen Matz
Ruttbeskrivning och hamntips  Göran Danielsson och Lasse Hellman, Hamn- och Farledskommittén

Karta Hydrographica

Åtta farleder strÅlar saMMan i Granhamnsfjärden. 
Fyra kommer inifrån skärgården: Furusundsleden, Husarö-
leden, Norrtäljeleden och Väddöleden. 

Fyra leder ut mot Ålands hav: Arholmaleden, Söderarms-
leden, Havssvalgsleden och Styrjanshamnsleden. De två 
sista är bortglömda idag eller är i varje fall inte utprickade. 
Havssvalgsleden ledde förbi lömska grynnor i vattnet söder 
om Idö och Arholmaskären – Havssvalget på sjökortet.

Men där så många leder – och fartyg – möts, måste det 
också finnas en krog. Idag är krogen på Fejan den man kanske 
först tänker på. Förr låg en krog i Granhamn, mellan Fejan 
och Kappelskär. Då var det en bra och skyddad hamn och 
det är det för oss båtfarare idag också.

Krogen i Granhamn låg längst inne i viken på öns nord-
sida. Det finns sten från husgrunden kvar om man letar 
noga. På bergknallen i hamnen finns stora förtöjningsringar 
som minner om hamnens betydelse. Och här finns också 
ristningar gjorda av många hundra års väntande sjömän.

På några av ristningarna är ordet ”kanonjolle” helt läs-
bart. Det var mindre båtar för rodd som tillhörde det som 
kallades skärgårdsflottan som byggdes i slutet på 1700-talet. 
De var byggda för 24 man, fem par åror och en kanon. Tit-
ta på bilden överst – så såg de ut. Tanken var att de snabbt 
skulle kunna förflyttas i skärgårdskrig. 

I Granhamn är årtalet 1811 tydligt. Då var kanonjol-
larna där för att freda skärgården från franska kapare. Om 
det verkligen fanns franska kapare i Stockholms skärgård är 
osäkert, de höll mest till i södra Östersjön. Båtsmännen i 
Granhamn kunde nog ostört ägna sig åt ristningar istället.
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sydost oM inre haMnen pÅ Svenska Högarna 
hittar man en ristning. Den vittnar om släkten 
Häggs anknytning till Högarna under flera hundra år.

På den flata hamnhällen står: Axelius Ingemundi 
Hägg och årtalet 1614 är tydligt. Hägg var på Svenska 
Högarna för att se till att Kronan fick sin skatt i 
saltad fisk. Här hade det då varit säsongsfiskeplats 
sedan medeltiden, eller kanske ännu längre tillbaka. 

En bit därifrån har en annan Hägg ristat. Erik Hägg 
var högste chef för Lotsstyrelsen och son till Sveriges 
kanske mest kände marinmålare Jacob Hägg. 

Erik upptäckte sin anfaders ristning 1928 då han 
var på en inspektionsresa i ytterskärgården. Erik Hägg 
gjorde då en egen inskription och ristning invid 
Axelius Ingemundis.

Under Erik Häggs sjutton år vid Lotsstyrelsen hände 
mycket. Lotshamnar och lotsutkikar förbättrades och 
lotsarna fick säkrare lotskuttrar med motor. Fyrar och 
fyrskepp renoverades och det byggdes även nya. Kusten 
fick nya lys- och ljudbojar och flera radiofyrar anlades. 
Och alla lotsplatser fick telefon! 

Men Erik var inte bara lotschef, han älskade segling, 
gillade att skriva och att spela och sjunga. Erik Hägg 
har också en stark koppling till Kryssarklubben – han 
var dess hedersordförande på 1920-talet och framåt.

Samma år som han klev iland på Svenska Högarna, 
1928, skrev han visan som var en hyllning till nöjes-
båtslivet. Han döpte den till ”Kryssarvalsen”. 

för feM År sedan fick ristningarna i Skarvs skärgård 
nytt liv. Stenen tvättades ren från fågelträck, gamla 
järnräcken kring fornminnesfynden togs bort – de 
hade fällt ut rost över hällen – och försiktigt fylldes 
ristningarna med vit färg.

Och vilka ristningar! På Bodskärs Österskär finns 
både labyrinter och fantastiska, konstfulla kompass- 
rosor. Här finns också en mängd initialer och årtal,  
ankare och båtar. Som en klottertavla. Som ”Killroy 
was here” för mycket länge sedan. Tre av ristningarna 
hittar man på skärets knuvar mitt uppepå, de andra på 
hällar omkring.

Här på Bodskär fanns en gång tio små fiskebodar 
– det hörs ju på namnet. De låg på östra sidan av den 
grunda hamnen som går in från söder. 

I en bod för övernattning fanns kanske ett litet bord 
vid fönstret, en pall att sitta på, några sängar och en 
spis. Inget av husen finns kvar idag men stenar från 
grunder och spisar kan man fortfarande se. Skarv var 
en av skärgårdens många säsongsfiskeplatser.

Skarv såldes 1854 till Johan Olsson Sjöblom och det 
är hans ättlingar som än idag äger största delen. En av 
dem är Bengt Rinaldo som också är en av dem som 
engagerat sig för att dokumentera och levandegöra de 
unika ristningarna. 

Hans far, Sten Rinaldo, skrev boken Vägen till Skarv 
– en självklar vägvisare till den här delen av ytterskär-
gården. Det är hans teckningar av just kompassrosorna 
vi ser här ovan.

Hamntips: Kryssarklubbens tre enslinjer underlättar naviga-
tionen. Kryssarklubben har en blå svajboj mellan Getryggen 
och Skrubban, samt en orange akterförtöjningsboj i den yttre 
hamnen. Där är på sina ställen rätt svår ankarbotten med flat-
hällar. Endast natthamn vid god väderlek.

Hamntips: Svajankring öster om Bodskär i ”lagunen” eller syd  
Bodskär. En grundgående mindre motorbåt kan gå en bit in i 
den gamla naturhamnen söderifrån. Men besök här kräver bra 
och stadig väderlek, ej att rekommendera för natthamn.

3 4Bodskär / Skarv Svenska Högarna

Nordlig och sydlig rutt med tema ”Ristningar”. Den nordliga går mellan Furusund-Granhamn-Skarv-Svenska Högarna. 
Den sydliga mellan Långviksskär-Utö-Landsort. De streckade linjerna är bara förslag på två alternativa vägar mellan 
de båda rutterna, en utomskärs och en inomskärs. Kartan publicerad med tillstånd av Hydrographica som givit ut 
specialkort över Skarv, Svenska Högarna och Långviksskär samt specialbåtsportkort över Stockholms södra skärgård.
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Under vattnet, lÅngt nere i Utö gruva står det 
”C A B 1875” inknackat i bergväggen. Kvar finns ock-
så arbetarnas trästegar. Slitna, ranka och livsfarliga. Det 
här är nya upptäckter av dykare som gått ner i gruvans 
hål, som numera är fyllda med vatten.

Carl August Björkman hette mannen som hackade  
in sina initialer för 146 år sedan. Då var han 32 år och 
tvåbarnsfar. Fyra år senare lades gruvan ned. Vissa 
menar att Utö gruva är Sveriges äldsta malmgruva.

Om man ska försöka förstå hur djupt hålet i Stor-
gruvan är, så tänk tornet på Stadshuset i Stockholm. 
Det är 106 meter högt och Storgruvan är 215 meter 
djup! Två Stadshustorn på varandra alltså …

Christoffer Lemchen hette en seglingsfrälst sjutton-
åring. Året var 1868. Han kom seglande till Utö och 
fick lov att besöka gruvan. Så här berättar han om upp-
levelsen att stiga ner i mörket: 

”Vi firades ned i en malmbalja och fick se malm-
brytningen som utfördes inte bara genom borrning 
och sprängning, utan även genom tillmakning – 
eldning mot bergväggen med stora stockvedsbrasor. 

Det var ett fantastiskt liv därnere, där kanske ett 
hundratal arbetare hamrade, spettade, eldade, rullade 
med kärror och lastade malmbaljor som oavbrutet gick 
upp och ner. Efter många förmaningar fick jag lov att 
äntra upp igen på stegarna. 

Däruppe på backen satt en massa pojkar och slog 
bort bergrester från malmen som sen lastades på vag-
nar, fördes ner till hamnen och tömdes i skutorna.”

initialerna ”h v” finns inristat pÅ en häll vid 
bodarna i den gamla hamnen på Långviksskär. Det är 
Hugo Vesterlund som velat inpränta för eftervärlden 
att det var här ute i havsbandet som han levde sitt liv.

Han var född på på Långviksskär i juli 1873 och står 
till höger i bilden här ovanför. ”Han såg bra ut, Hugo”, 
det var allmänt känt. 

Bredvid honom står konstnären Axel Sjöberg och 
kanske är det långviksskärsbon Ferdinand Öhman som 
står till vänster om honom. Det är i alla fall hans hus 
som skymtar bakom seglet på båten i bakgrunden.

Titta lite extra på bilden. Just båten och båtens segel 
bildar fin bakgrund till personerna och den döda sälen. 
Det är såklart konstnären Axel Sjöberg som ordnat och 
arrangerat och satt kameran på självutlösaren för att 
själv kunna ställa upp sig och vara med på bilden. 

Sälen är nyskjuten, det flyter blod på berget. Endast 
Axel Sjöbergs gevär är öppet, eller brutet som det heter 
på jägarspråk. Betyder det att det är han som skjutit 
sälen, tro?

Hugos stuga står fortfarande på Långviksskär, det 
är tvåvåningshuset som ligger längst norrut i den lilla 
klungan av röda hus som bildar en sammanhållen by.

Den gamla hamnen är nu uppgrundad p g a land-
höjningen och den yttre delen knappt farbar ens med 
en grundgående snurrebåt. 

Arkipelagen tillhör Skärgårdsstiftelsen men 1/9 är 
fortfarande privatägd. Den familjen använder fortfa-
rande den inre, gamla, hamnen. Det ska vi respektera.

Hamntips: Utö gästhamn vid Gruvbryggan och Persholmen är 
skyddad och välordnad. Två SXK-svajbojar ligger i Kyrkviken. 
Nytt för 2021 är att nu är det röjt och mer lättöverskådligt vid 
gruvhålen bakom Värdshuset. Där finns nu picknick-platser 
och en mindre utställning om skärgårdens kulturhistoria. 

Hamntips: Vattnet syd Långviksskär, där den gamla hamnen 
ligger, är mycket grunduppfylld. Bättre är att förtöja på 
Söderös nordsida och ta jollen upp till Långviksskär. 

5 6Långviksskär Utö gruva Landsort / Öja7

Sätt segel med en 
knapptryckning

SMF
S Y N C H R O N I Z E D  M A I N  F U R L I N G

Se video

www.seldenmast.com

Vi har synkroniserat en elmotor i masten 
med en nyutvecklad elvinsch, E40i, för 
uthalet. Det kan knappast bli enklare att 
hantera storseglet. 

Motorn kan eftermonteras i många av 
Seldéns rullmaster för ~36’ – 50’ båtar.

pÅ landsort blir det aldrig 
tråkigt. Det finns så mycket att se. 
Höjdpunkten är fyren – den äldsta 
byggd på svensk mark. När vi nu 
ska avsluta tema ”Ristningar” för 
denna upplevelserutt vill Ostprick-
en berätta om ett vattenstånds-
märke i Österhamn, som ligger två 
tredjedels väg söderut på ön (se 
rött kryss på kartan). Vår vägvisare 
är fd mästerlotsen Björn Öberg: 
”Titta, där ser man tre serier av tre 
horisontella hål. Det är landhöj-
ningen.” 

Tydligare kan det inte bli. Man 
ser hur Landsort – och hela vår 
skärgård – har rest sig ur Öster-
sjön. ”Översta raden är 1800-tal. 
Mellersta raden år 1900. Och 

Hamntips: Norrhamns gästhamn ligger i Skravleviken. Här 
finns en betongkaj med trygg förtöjning. Dock olämplig i hård 
västlig vind. Cykeluthyrning. Från gästhamnen ner till Öster-
hamn är det cirka 3 km.

nedersta raden år 2000.” Det är nästan tre kvarts meter 
som skiljer mellan år 1800 och år 2000. 

Så långt vet vi. Vad vi däremot inte vet är hur det 
kommer att se ut i fortsättningen med hänsyn till kli-
matförändringar.

Österhamn användes förr av lotsarna när vinden 
blev för hård för att gå in i Västerhamn. För oss med 
egen båt är det gästhamnen i Skravleviken på nord-
sidan som gäller. Sen blir det en fin promenad ner till 
vattenståndsmärket och fyren.
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Segling och stämning 
 i skön förening

Hur var det att komma som elev till 
Malma Kvarn första gången?
Oliver: Malma betydde enormt 
mycket för mig ända sedan mitt för-
sta läger som ”päron”. Då, det är ju 
längesen nu, hade jag det lite tufft 
i skolan, tyckte inte jag passade in. 
Just därför var det extra härligt att 
komma ut i skärgården en vecka och 
träffa nya kompisar. 
Sen fyra år tillbaka har jag jobbat 
varje sommar som ledare och också 
som lägerchef. Nu är jag ordförande i 
lägerkommittén vilket innebär 
mycket engagemang.
Tuva: Min familj har alltid seglat så 
jag var van vid sjön. Ändå var det 
inte självklart att jag skulle gå på 
läger. Var rätt blyg och tyckte ”hela 
konceptet” lät lite läskigt. 
Det var inte förrän min lillasyster 
kom hem efter sitt första läger och 
berättade om allt hon varit med om 
som jag vågade mig dit. Då var jag 
tretton. Sen blev jag liksom fast! Har 
jobbat som ledare varje år sedan sex år 
tillbaka.

Vad är det som är speciellt med 
Malma Kvarn?
Tuva: Det häftigaste är den utveck-
ling som sker där, både hos ”päron” 
och hos ledare. Det här att vara 
hemifrån en längre tid, att vara med 

och erfarenheter för livet. Att uppnå 
det är något vi tar på största allvar. 
Det ger vi blod, svett och tårar för.
Tuva: Vi brukar säga att det vikti-
gaste är att ungdomarna mår bra och 
har kul. För om den biten funkar så 
brukar seglingen och båtvanan i prin-
cip komma av sig självt. Så vi spexar, 
skojar, leker och snackar. I båt och på 
land. 
Allt vi gör på lägret är för ”päronen”, 
det är ju hela anledningen till att vi 
är där. Även om det inte alltid är sol-
sken, både bokstavligen och bildligt, 
så måste jag som ledare alltid vara 
varm och solig mot ungdomarna. 
Det spelar ingen roll om jag är trött 
eller på dåligt humör, för det handlar 
inte om mig. Det där gör att man får 
lite distans, tycker jag. Det där jävlar 
anammat har jag verkligen försökt ta 
med mig ut i livet också.

Ett bra minne?
Tuva: Det mäktigaste jag varit med 
om var när killen, som i början av 
lägret knappt ville sätta sin fot i jol-
len, tre veckor senare på kappsegling-
en gled över mållinjen i en perfekt 
plattläns. Som om han aldrig gjort 
något annat. 
Det leendet som han hade då kom-
mer jag aldrig att glömma. Det var 
stort.

Vad är det som är så speciellt med stämningen på Malma Kvarns seglarläger? 
Och vad är det som formar den? Ostpricken har träffat Tuva Lindvall och Oliver Ohlin som båda är aktiva som 

ledare. Båda började en gång som elever – eller ”päron”.

Oliver Ohlin är 21 år och går på Handelshögskolan. 
Tuva Lindvall är 23 år och har just gått ut Berghs reklamskola som copywriter. 

Oliver:” Om du vill se förberedelserna vi ledare gör och tagga till inför kommande 
Malmasommar kan du följa våra sociala medier på Facebook och Instagram.”

Programmet finns på nästa sida och nu är det öppet för anmälan!
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om helt nya upplevelser, inte jämt 
ha tillgång till sin mobil och att vara 
med en helt ny grupp av människor 
– det gör något med en. 
Jag tycker nästan det brukar gå att se 
hur mycket ungdomarna vuxit när 
deras föräldrar hämtar dem igen på 
lägrets sista dag!
Jag minns själv hur spännande det 
var att få vara borta hemifrån i en 
dryg vecka. För mig och många an-
dra var det första gången. 
Som ledare tycker jag att det bästa är 
att se hur gruppen utvecklas tillsam-
mans allt eftersom ”päronen” blir 
mer och mer hemma, både i båt och 
på land. Många som kommer första 
gången till Malma Kvarn har aldrig 
seglat förut eller har i alla fall aldrig 
själva suttit till rors.
Oliver: Det händer alltid något nytt 
på Malma! En av tjusningarna i att 
komma tillbaka år efter år är att varje 
läger är unikt och formas av ledarnas 
kreativitet. 
Vi är ett gäng på sammanlagt cirka 
femtio personer som brinner för att 
lära ut segling och sjövett och att så 
frön till ett intresse för båtliv. 

Beskriv rollen som ledare?
Oliver: Det finns inget som gör oss 
ledare lyckligare än att veta att ”päro-
nen” åker hem med minnen, vänner 
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VHF - SRC kurs
Genomgång av trafikdisciplin, 
anrop, DSC samt nöd-, il och 
varningstrafik, säkerhetssystemet 
GMDSS. Praktiska övningar ingår. 

Datum och tid: Tisdag 13 april och 
tisdag 20 april kl 18-20.30 
(Obs! examinering börjar 20.40)
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand
Kostnad: 990 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 1 350 kr.
Anmälan: Boka och betala senast 
tisdag 6 april. Max 7 deltagare.

Kanalfärd och kanalintyg
Kursen ger dig de kunskaper som 
krävs för att få färdas på Europas 
kanalvägar. Du får lära dig olika defi-
nitioner, signaler, märken, skyltar och 
de väjningsregler m m som gäller på 
kanalerna. Vi diskuterar även olika 
tekniker för slussning.

Datum och tid: Torsdag 22 april, 
kl 18-22. (Obs! examinering börjar 
cirka kl 20.40)
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 470 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 550 kr.
Anmälan: Boka och betala senast 
måndag 12 april. Max 7 deltagare.

Vi samarbetar med NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Alla kurser genomförs i enlighet med 
Nämnden för båtlivsutbildnings kunskapskrav: 

www.batlivsutbildning.se

KURSER & UTBILDNINGSEGLARLÄGER
FÖR DIG I MOTOR- ELLER SEGELBÅTMALMA KVARN 2021

Förarintyg – intensiv
Kursen ger dig kunskap och färdig-
het i att läsa sjökort och navigera 
inomskärs. Väjningsregler, sjöman-
skap, säkerhet med mera behandlas. 

Datum och tid: Söndag 18 april 
och söndag 25 april kl 9-16 bägge 
dagarna. Repetition tisdag  27 april 
kl 18.30-21. Datum för examination 
bokas under kursen. 
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr.
Anmälan: Boka och betala senast 
onsdag 7 april. Max 7 deltagare.

Båtmekanikerintyg – 
motorkurs utomhus
Kursen ger dig kunskap om impel-
lerbyte, luftning av dieselmotor, 
filterbyten och åtgärder vid bränsle-
stopp mm. Även ellära, styrning och 
reglage samt installation av toalett 
och bordgenomföring. Genomgång 
av checklista för en säker och väl-
skött båt. Vi varvar teori och praktik. 
Varm klädsel och egen matsäck.

Motorkurs - kurstillfälle 1
Datum och tid: Lördag 20 och 
söndag 21 februari, kl. 9.30-16.30. 
Plats: Lillängsdal, Ingarö
Kostnad: 2 450 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 950 kr.
Anmälan: Boka och betala senast 
fredag 12 februari. Max 7 deltagare.

Motorkurs - kurstillfälle 2
Datum och tid: Lördag 20 och 
söndag 21 mars, kl. 9.30-16.30. 
Plats: Lillängsdal, Ingarö
Kostnad: 2 450 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 950 kr.
Anmälan: Boka och betala senast 
fredag 12 mars. Max 7 deltagare.

Kustskepparintyg – 
intensiv
Kursen ger dig kunskap att vara 
skeppare i nordiska farvatten. 
Kustskepparintyg är ett krav för att 
få framföra ett fritidsfartyg större än 
12x4m. Krav: Förarbevis och båt-
praktik (dag).

Kustskeppare - kurstillfälle 1
Datum och tid: Lördag 13 februari 
samt lördag 20 februari kl 9-16 
bägge dagarna. Repetition tisdag 
2 mars kl 18.30-21. Datum för 
examination bokas under kursen.  
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr. 
Anmälan: Boka och betala senast 
onsdag 3 februari. Max 7 deltagare.
   
Kustskeppare - kurstillfälle 2
Datum och tid: Lördag 17 aprili 
samt lördag 24 april kl 9-16 bägge 
dagarna. Repetition tisdag 
4 maj kl 18.30-21. Datum för 
examination bokas under kursen.  
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr. 
Anmälan: Boka och betala senast 
onsdag 7 april. Max 7 deltagare.
   

Mer info, anmälan 

och betalning via 

webben:

www.sxk.se/

stockholmskretsen

Viktigt om Covid-anpassning: 
Vi har minskat antalet deltagare från 

15 till 8 inklusive lärare.
Handsprit finns på flera ställen och 

alla har ett eget bord. 
Vi kommer inte att servera fika som 
vi annars gör, så ta med egen fika 
och lunchmatsäck. Ta även med 

en tjock tröja så att vi kan vädra ur 
lokalen med jämna mellanrum. 

Svenska Kryssarklubben följer de 
rekommendationer och restriktioner 

som regering och myndigheter 
meddelar. Om nya restriktioner är 
oförenliga med att hålla kursen, 
kommer vi att meddela detta så 

snart som möjligt. 
Vi förutsätter att ingen deltar med 

symptom på en pågående 
infektion.

www.vindobyggvaror.se
08-55 77 00 50

även leverans av fyllnadsmassor
samt upphämtning av byggavfall

dagliga leveranser med bil & båt
i främst Värmdö och i skärgården

komplett bygghandel inklusive färgavdelning
och med eget hyvleri & virkesimpregnering

 

Svenska Kryssarklubben Telefon Bankgiro webb E-post   
Stockholmskretsen 08-716 22 50 5877-0942 www.sxk.se/stockholmskretsen stockholmskretsen@sxk.se   
Box 1158                  
131 26 Nacka Strand 

 
Lägerprogram 2021 

Seglarlägret Malma Kvarn 
 

 
Lägertyp   
   

 
Datum 

 
Dagar 

 
Pris 

 
Ålder 

 
Junior äldre 
Blandade kunskapsnivåer   

 
12 juni - 23 juni 

 
12 

 
8 400 kr 
7 800 kr* 

 
12 - 14 år 
 
 

 
Junior yngre  
Nybörjarläger   
 

 
28 juni – 4 juli 

 
7 

 
4 900 kr 
4 550 kr* 

 
10 - 12 år 
 
 

 
Junior mix 
Blandade kunskapsnivåer             

 
7 juli - 14 juli 

 
8 

 
5 600 kr 
5 200 kr* 

 
11 - 14 år 
 
 

 
Konfirmationsläger  
Inga förkunskaper krävs    
 

 
17 juli - 4 j augusti 
Konfirmation 8 augusti kl 15 

 
21  

 
15 400 kr 
14 400 kr* 

 
Det året du fyller 
15 år. 
Född 06 
eller tidigare 

 
Tonåring 
Nybörjar och fortsättningsgrupp parallellt 

 
8 aug - 15 aug 

 
8 

 
5 600 kr 
5 200 kr* 

 
14 - 17 år 
 
 

 
Aspirantläger 
För dig som funderar på att söka som ledare 
året därpå. 
 

 
21 aug - 22 aug 

 
2 

 
1 800 kr 
 

 
17 år eller 
äldre 

 
 
Priser 
*) Priset gäller för medlemmar i Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. 
Konfirmation 
Priserna ovan gäller konfirmander som tillhör Svenska kyrkan (bibel och psalmbok ingår). 
Om konfirmanden inte tillhör Svenska kyrkan blir priset 20 100 kr alt.19 100 kr* 
Eleven får genomföra lägret men inte konfirmera sig om hen inte tillhör Svenska Kyrkan. 
 
Anmälan och betalning 
Anmälan görs via hemsidan och betalning av anmälningsavgiften görs vid bokning. 
Så länge det går att boka finns det platser kvar, när lägret är fullt stängs bokningen.  
Anmälningsavgiften är 1 500 kr (3000 kr för konfirmandlägret) och räknas in i den totala lägeravgiften, men betalas inte 
tillbaka vid avbokning.  
Vi reserverar oss för ändringar i lägerprogrammet. För avanmälan skall kansliet kontaktas via e-post 
stockholmskretsen@sxk.se 
 
 

Välkommen att göra din lägeranmälan på vår hemsida  
 

www.sxk.se/stockholmskretsen 

Mer info, anmälan och betalning via webben:
www.sxk.se/stockholmskretsen
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KURSER & UTBILDNING
KÖLBÅT MED PRAKTIK

Seglingskurs kölbåt steg 1
Nybörjarkurs för vuxna
Vi går igenom vad du behöver för 
att inomskärs hantera en modern 
kölbåt på ett riktigt och säkert sätt. 
Praktik och teori varvas och det 
ingår en bra och illustrativ kursbok. 
Vi bor ombord och förtöjer i natur-
hamn under natten. Maten lagar 
vi gemensamt. Kursen kräver inga 
förkunskaper och leder fram till 
Seglarintyget 1.
Kursledare: Johan Sandstedt.

Seglingskurs steg 1 under 4 dagar
Datum: Torsdag 13 - söndag 16 maj
Medlemspris med rabatt:
5 550 kr (Ord pris 5 950 kr)
Kostnad för examination 350 kr och 
mat tillkommer. Max 4 deltagare.

Seglingskurs steg 1 under 3 dagar
Datum: Fredag 28 - söndag 30 maj
Medlemspris med rabatt:
4 550 kr (Ord pris 4 950 kr)
Kostnad för examination 350 kr och 
mat tillkommer. Max 4 deltagare.

Seglingskurs kölbåt steg 2
Fortsättningkurs för vuxna
Steg 2 riktar sig till den som har 
viss seglingserfarenhet. Här går 
vi fortare fram, kursen är mer 
omfattande och med mer teori 
som varvas med mycket praktik. 
Kursbok ingår. Vi bor ombord och 
förtöjer i naturhamn. Maten lagar vi 
gemensamt. Kursen leder fram till 
Seglarintyget 2. 
Kursledare: Johan Sandstedt.

Seglingskurs steg 2 under 3 dagar
Datum: Fredag 11 - söndag 13 juni
Medlemspris med rabatt:
4 550 kr (Ord pris 4 950 kr)
Kostnad för examination 350 kr och 
mat tillkommer. Max 4 deltagare.

Seglingskurs steg 2 under 3 dagar
Datum: Fredag 18 - söndag 20 juni
Medlemspris med rabatt:
4 550 kr (Ord pris 4 950 kr)
Kostnad för examination 350 kr och 
mat tillkommer. Max 4 deltagare.

Spinnaker- och krysstrim 1
Grundkurs i spinnakerträning i en 
X–99, en 10x3 m cruiser/racer med 
pedagogisk, erfaren tävlingsseglare.
Inga förkunskaper från spinnaker-
segling krävs. 
Kursledare: Marcus Morberg.

Datum och tid: Tisdag 1 juni 
kl 17.30-21.30. 
Plats: Baggensfjärden, 
Saltsjöbaden. 
Medlemspris med rabatt 740 kr
(Ord pris 890 kr)
Boka och betala senast tisdag 
25 maj. Max 7 deltagare.

Spinnaker- och krysstrim 2
Fortsättningskurs i spinnakerträning 
med X-99. Spinnakerträning steg 
1 eller motsvarande förkunskaper 
krävs. Kursledare: Marcus Morberg.

Datum och tid: Tisdag 8 juni 
kl 17.30-21.30.
Plats: Baggensfjärden, 
Saltsjöbaden. 
Medlemspris med rabatt 740 kr
(Ord pris 890 kr)
Boka och betala senast tisdag 
1 juni. Max 7 deltagare.Mer info, anmälan 

och betalning på 
hemsidan:

www.sxk.se/
stockholmskretsen

Vi samarbetar med NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Lär dig segla och gör dig redo för nya äventyr. Vi 
erbjuder flera navigationskurser på distans - när 
och där det passar dig. Kurserna startar löpande 
med kunniga ledare vid rodret.  

Välj mellan: 
• Förarintyg
• Kustskepparintyg
• SRC/VHF-intyg
• Kanalintyg

Läs mer och anmäl dig på www.medborgarskolan.se
Eller ring 075-2416850.

Fixa intygen inför  
vår och sommar!
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•  PEJ L I N G  • 

Eskaderprogram 2021
13 - 17 juni Barnbarnseskader
Korta seglingar och mycket lek tillsammans med 
mor- och farföräldrar. Genomförs endast om 
pandemi- och virussituationen tillåter.
Eskaderledare Kerstin Andersson

22 juni - 24 juli Eskader Polska
Start i Nynäshamn och avslut i Harstena. Midsommar 
i Fårösund, via Vändburg till Gdansk och därefter flera 
platser i Polen, som är huvudfokus för denna eskader.
Eskaderledare Göran Holmqvist

4 - 10 juli Familjeeskader Kapten Krok 
Eskadern riktar sig till familjer med barn i åldern cirka 7-12 
år. Vi besöker mysiga naturhamnar söderut i skärgården.
Eskaderledare är Camilla Fors med familj.

4 - 11 juli Familjeeskader – Dit vindarna bär
En familjeeskader med barn mellan 10-15 år som 
siktar på att segla med bärande vindar i åtta dagar. 
Här ska det utforskas, lekas och badas!
Eskaderledare Sofia Johansson

4 - 11 juli Familjeeskader – Glasskiosk 2021
En klassisk eskader, denna gång som riktar sig till 
familjer med lite äldre barn, cirka 7-14 år. Målet är 
att ta oss till Öregrunds skärgård. 
Eskaderledare: Mikael och Caroline Ankerfors med 
familj (Olivia 11 år och Morgan 7 år)

2 - 25 juli Runt Skärgårdshavet med natur och kultur
Start Långskär, Söderarm. Planen har två huvudpunk-
ter som Baltic Jazz i Dalsbruk helgen 9-11 juli samt 

Sommarseglarskola i Optimist
Med glädje kan vi berätta att vårt Optimistläger Kryssis 
dagtid får en nystart! I samband med detta flyttar vi 
seglarskolan till ännu mer trygga och lättseglade vatten 
i Ulvsundasjön, med bas på Huvudsta strand 3 i Solna. 
Kryssis anordnas i samarbete med Solna Seglarskola. 
Deltagare ska vara minst 8 år och kunna simma 200 
meter. Daglägren pågår måndag till fredag kl 9-16. 
Det finns grupper både för nybörjare och fortsättning. 
Lunch och fika ingår. Pris per vecka är 2 350 kr. 
Nu ligger hela programmet ute på webben så skynda att 
boka på sxk.se/stockholmskretsen
 

Ny upplevelse av Båtmässan
”Vem hade trott i mars 2020 när vi tvingades avbryta 
Allt för Sjön mitt under genomförandet att inte heller 
2021 års mässa skulle gå att genomföra? Covid-19 utma-
nar det utförande av båtmässa som vi är vana vid men 
det ger också förutsättningar för att skapa något nytt”, 
säger Hanse Thorslund, projektledare Allt för Sjön. Nu 
satsar man stort med en båtapp med premiär den 12 
mars. Kolla alla erbjudanden. ”Där börjar sommaren!”

Sibeliusdagarna på Korpo Gård helgen därefter 16 - 
18 juli. Avslutning söndagen den 25 juli på Lidö.
Eskaderledare Nils Granlund

4 - 16 juli Eskader i Skärgårdshavets nationalpark
Vi tillbringar drygt en vecka i nationalparken och glider 
runt ett varv till Jungfruskär, Gullkrona, Helsingholmen, 
bunkrar vid Kasnäs, Örö, Yxskär, Björkö, Jurmo och av-
slutar med middag på Finska Utö.
Eskaderledare Gunnar Johansson

11 - 21 juli Familjeeskader ”Valdemar” 
Vi gör som Gustav Vasa för 501 år sedan, vi seglar till 
Kalmar. Men vi startar på Malma Kvarn och följer fritt kung 
Valdemars segelled från 1200-talet. Ungarna får själv ordna 
aktiviteter. Med på eskadern finns brädspel för alla åldrar. 
Eskaderledare Stefan Pettersson

27 juli - 27 augusti Eskader Gåsören tur och retur
Gåsören är Bottenvikskretsens uthamn utanför Skellefteå 
och ligger cirka 400 sjömil från Stockholm. Dit ska 
vi segla med dagsetapper om cirka 30-40 sjömil.
Eskaderledare Kerstin Andersson

16 - cirka 26 augusti Sensommareskader.
När det blivit lite lugnare i hamnarna seglar vi 
till Gotland med huvudmålet Visby. Vi utgår från 
Nynäshamn och seglar åter via Västervik.
Eskaderledare Lars Karlsson

Anmälan på webben öppnar torsdag 4 februari kl 18.

Vi vill gärna bli fler eskaderledare och kommer att anordna 
eskaderledarutbildning i mars för intresserade! 
Kontakta Gunnar Johansson på tel 070-742 14 57

En annorlunda sommar 2020
Mälarseglaren Annika Cederholm upplevde en annor-
lunda sommar 2020 pga pandemin. Hon kallar numera 
båten ”vårt andra hem och kontor”. Annika skrev till 
Ostpricken och berättade att pandemin gjorde att de 
faktiskt fick en bättre sommar. ”Vi fick tänka om och 
tänka nytt. Vi packade och gjorde båten redo för en an-
norlunda båtsommar. Sista veckan i april lämnade vi 
Mälaren och slussade ut via Stockholm. Arbetade om-
bord, en vid bordet i salongen och en vid navbordet. 
En vecka i taget. Sen semester med segling till Skåne 
och Halland till Göteborgs skärgård. Sen Göta kanal 
och hemåt igen. Vi har upplevt södra skärgården i höst-
skrud och mörkernavigering. När vi skriver detta sit-
ter vi i Sandhamn och njuter av solen i sittbrunnen den 
26 september.” Annika och Mattias Cederholm kunde 
med tillfredsställelse konstatera att de gjort 75 övernatt-
ningar i båten och gått 1 500 sjömil med sin Salona 37 
”Satisfaction”.

Vi söker fler 
navigationslärare
Stockholmskretsen genomför varje år 
ett stort antal navigationskurser. Vi tror 
att efterfrågan på kurser kommer att 
öka framöver och vi behöver fler duk-
tiga lärare. Det är främst till kurserna för 
Förarintyg och Kustskepparintyg, vilka 
arrangeras flera gånger under både höst- 
och vårtermin. Men även till kursen i 
Utsjöskepparintyg. 
Utbildningarna sker både i Kryssar-
klubbens lokaler i Nacka Strand samt 
online och både under helgdagar samt vardagskväl-
lar. Lärarersättning utgår per timme. Är du intresserad? 
Välkommen att ta kontakt med:
Mats Persson, e-post: mats.persson31@outlook.com  
Tel 070-575 28 80 (ordf i Program- och utbildnings-
kommittén) eller Anders Lindberg, 
e-post: duvboevent@gmail.com   Tel 070-398 33 43 
(lärare och ledamot i Program- och utb. kommittén)
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Häng med på vår 
Kryssarklubbs
turné!
”Vi vill göra en 
Kryssarklubbsturné i vår 
och sommar för att re-
krytera nya medlemmar 
till vår fantastiska fören-
ing” säger Fredrik Norén, 
SXK:s generalsekreterare 
(bilden). ”Båtmässan i 
Älvsjö är ju inställd och 
det är vanligen en bra 

Tänk miljö till sjöss
Miljökommittén sammanfattar Kryssarklubbens rekom-
mendationer kring miljötänk på sjön! En sammanfatt-
ning av de tidigare miljöföreläsningarna och en check-
lista för ”gör och gör inte” på sjön ur miljösynpunkt. 
Digitalt föredrag onsdag 21 april kl 18.30.

Hur är det att 
segla 
24-timmars?
Vill du lära dig mer om 
navigation och mörker-
segling? Vill du utmana 
dig själv och samtidigt 
utvecklas som seglare? 
Då är 24-timmars något 
för dig. Digital inspi-
rationsföreläsning med 
Sofia Johansson, 
tisdag 16 mars kl 18.30. 

www.ostersjokompaniet.se

Här hittar du allt du behöver till dynor, 
kapell och skrovklädsel. 

Vi har ett stort sortiment av marina  
tyger och konstläder.  
Skumplast och stoppningsmaterial

Kapellrör, beslag och bågar

Blixtlås och rutor

Kapellväv från Sunbrella, Sauleda 
& Sandatex

*

*

*
*

Dynor & kapell
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LITIUM

SEGEL

NMEA

Hallå alla motorbåtsägare
Motorbåtskommittén inom Stockholmskretsen star-
tade för snart fem år sedan. Det var för att ta till-
vara motorbåtsfolkets intressen inom Kryssarklubben. 
Många tror kanske att klubben bara vänder sig till segel-
båtsägare. Inget kunde vara mera fel. Det mesta av det 
som Kryssarklubben ägnar sig åt passar motorbåtsägare 
lika bra som segelbåtsägare: Färdmålstips, hamn- och 
farledsbeskrivningar, de blå svajbojarna, navigationskur-
ser, tekniska råd är några exempel. 
Samtidigt finns inga specifika programpunkter för 
motorbåtsägare. Det skulle kunna vara motorbåtseska-
drar, navigationstävlingar eller kurser i ekokörning. Eller 
bara en trevlig träff.
Vi märker också att det finns en tendens att gå över till 
motorbåt efter många år med segelbåt. Därför krävs lite 
extra krut i motorbåtskommittén – vi vill helt enkelt bli 
fler som engagerar oss i den. Vi behöver nya krafter som 
kan hjälpa till att tillföra mer i kretsen och klubben för 
motorbåtslivet.
Du som tycker att det skulle vara kul att bidra till ökat 
intresse för motorbåtar inom Kryssarklubben – tveka 
inte, utan kontakta Fredrik Edström, 070-719 58 80 
fredrik.edstrom@hotmail.se eller Olof Nordell, 070-517 
21 01 olof.nordell@outlook.com 

Har du funderat på att installera litium-batterier i 
båten? Följ ett digitalt föredraget med Peter Öhman och 
Thomas Andersson, torsdag 18 februari kl 18.30.

Miljö: Havet du älskar 
Så minskar du påverkan på havet vi älskar, så hjälper du 
Östersjön hjälpa sig själv. Ett digitalt föredrag med för-
fattaren Johan Tell. ”Genom att vi är lite mindre tank-
lösa och gör lite fler kloka val, som är bättre för såväl oss 
själva som för framtida generationer, kan vi så småning-
om ändra på det trista epitetet: Östersjön – ett av jordens 
mest förorenade hav”. Söndag 21 mars kl 18.30.

Det händer mycket vad gäller nya segel och material. 
Följ ett digitalt föredrag med Jonas Boding, onsdag 10 
mars kl 18.30. Anmäl dig på webben!

Vad ska man tänka på när man kopplar ihop instrument 
och vad krävs för att det ska fungera? Följ ett digitalt 
föredrag med Peter Öhman, onsdag 14 april kl 18.30.

kontaktyta för oss. Så vi tänker: kan inte presumtiva 
medlemmar komma till oss på mässan, får vi komma 
till dem.” Därför behövs frivilliga som kan ställa upp 
som ”ambassadörer” för Kryssarklubben. 
Idén är att besöka båtklubbar, större båttillbehörsaffärer 
under april och maj samt större gäst- och naturhamnar 
under juni och juli.
Alla ”ambassadörer” kommer att få material, dels att 
dela ut och dels som eget underlag. Ersättning för resa 
med bil eller båt utgår mot reseräkning och som tack 
för hjälpen kommer alla ”ambassadörer” att få ett profil-
klädesplagg med Kryssarklubbslogo.
Kom gärna med! Välkommen att kontakta ordförande i 
Stockholmskretsen Kerstin Andersson 070-588 25 42, 
kerstin.ason@outlook.com

En annan Kvinna ombord-kväll är: ”Att segla hela livet 
- nu med barnbarnen som gastar”. Ett digitalt föredrag/
samtal mellan seglaren Myrna Grönvall-Widell som 
intervjuas av May-Lis Farnäs.  Torsdag 18 februari kl 
18.30. May-Lis Farnäs ger vidare ett digitalt föredrag 
om att meka båtmotor onsdag 24 mars kl 18.30.

Miljö: Extremt väder 
och framtiden
Meteorologen och seglaren Martin 
Hedberg förklarar i sitt digitala 
föredrag hur extremt väder hänger 
samman med klimat och storskaliga 
vädermönster. 
Han har ett rikt bildmaterial och 
beskriver såväl scenarier som 
omställningen vi ställs inför. 
Han kommer även att resonera lite 
kring olika vädermodeller och hur 
man gör routing, dvs planerar sin 
färd, med hänsyn till vädret.
Onsdag 24 februari kl 18.30.
Anmäl dig på webben!
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Kustskepparintyg – intensiv
Lördag 13 februari kl 9-16 
Kursstart i Nacka Strand.

Förarintyg – intensiv
Söndag 14 februari kl 9-16 
Kursstart i Nacka Strand. 

Litiumbatterier
Torsdag 18 februari kl 18.30
Digitalt föredrag med Peter Öhman 
och Thomas Andersson.

Att segla hela livet
Torsdag 18 februari kl 18.30
Digitalt föredrag/samtal. Seglaren 
Myrna Grönvall-Widell 
intervjuas av May-Lis Farnäs. 

Båtmekanikerkurs utomhus
Lördag 20 och söndag 21 februari 
kl 9.30-16.30 i Lillängsdal, Ingarö. 

Extremt väder och framtiden
Onsdag 24 februari kl 18.30-20
Digitalt föredrag med meteorologen 
Martin Hedberg.

Hissa rätt segel
Onsdag 10 mars kl 18.30
Digitalt föredrag med Jonas Boding.

Att segla 24-timmars
Tisdag 16 mars kl 18.30
Digitalt föredrag med Sofia Johansson

Båtmekanikerkurs utomhus
Lördag 20 och söndag 21 mars 
kl 9.30-16.30 i Lillängsdal, Ingarö.

Havet vi älskar – om att 
rädda Östersjön
Söndag 21 mars kl 18.30 - 20.
Digitalt föredrag med författaren 
Johan Tell.

Om att båtmeka
Onsdag 24 mars kl 18.30 - 20.
Digitalt föredrag med May-Lis Farnäs 
från Kvinna ombord.

VHF-SRC kurs
Tisdag 13 april kl 18-20.30 
Kursstart i Nacka Strand. 

Hopkoppling av samverkan-
de instrument - NMEA-kväll
Onsdag 14 april kl 18.20
Digitalt föredrag med Peter Öhman.

Kustskepparintyg - intensiv
Lördag 17 april kl 9-16 
Kursstart i Nacka Strand. 

Förarintyg – intensiv
Söndag 18 april kl 9-16 
Kursstart i Nacka Strand. 

Miljövett till sjöss
Onsdag 21 april kl 18.30
Digitalt föredrag med miljökommittén.

Info och anmälan på www.sxk.se/stockholmskretsen

Kanalfärd och kanalintyg
Torsdag 22 april kl 18-22 (inklusive 
examination) Kurs i Nacka Strand. 

Kölbåtskurs för 
seglarintyg steg 1 (4 dgr)
Torsdag 13-söndag 16 maj

Kölbåtskurs för 
seglarintyg steg 1 (3 dgr)
Fredag 28-söndag 30 maj

Spinnaker- och krysstrim 
Tisdag 1 juni kl 17.30-21.30
Baggensfjärden, Saltsjöbaden.

Spinnaker- och krysstrim 
Tisdag 8 juni kl 17.30-21.30
Baggensfjärden, Saltsjöbaden.

Kölbåtskurs för 
seglarintyg steg 2 (3 dgr)
Fredag 11-söndag 13 juni

Kölbåtskurs för 
seglarintyg steg 2 (3 dgr)
Fredag 18-söndag 20 juni

För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se  
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09 
Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R,  

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och 
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor, 

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m

18_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:59

Båtglädje. Kunskap. Information.
Vill du också synas i Ostpricken?

Kontakta
Anne-Louise Fröding 070-522 14 73 

annelouise.froding@gmail.com
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Seglarläger på 
Malma 2020

Nytt kursprogram!
Lär dig köra båt

Att köra långsamt
- och hinna med
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Båtliv i 
hemmavatten

Pyssel för
Lill-gasten

Miljön
engagerar

Väkommen till nya
Bistro Malma Kvarn

•  E N TI D N I NG FÖR D IG I  SVE N S KA KRYSSAR KLU B B E N S STOCKHOLM S KR ETS •

OSTPRICKEN
Nummer 3 • 2020

Båtglädje!

Givande
engagemangHur 

och 
varför 

vid båtköp

Segla 
ett helt
dygn
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Tema teknik

Fockbom - 
nygammal idé

Nu är tid
att gå en kurs!

MOTORBYTE
råd och tips

STOCKHOLM.
Tel 08-745 12 20

stockholm@boding.se

GÖTEBORG.
Tel 031-93 30 82
gbg@boding.se

MALMÖ.
Tel 040-15 99 65

malmo@boding.se

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00

oslo@boding.se

Pris gäller vid beställning ssenast 26e februari 2021. Pris varierar med yta, duk, fi berval och detaljutförande. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

Rullgenua/rullfock Cruisinglaminatduk: Alla nöjesseglare i Nordiska vatten, bör 
överväga att satsa på ett triradialskuret  försegel i cruisinglaminatduk. Boding Segel 
arbetar med de marknadsledande dukarna DCX från Dimension Polyant och CDX Pro 
från Contender. Segel med perfekt form tar bättre höjd och det lutar mindre. Formlivs-
längden är bättre än för dacronduk. Beställ till kampanjpris senast 26e februari 2021. 

Segla modernt och snabbt: Du som älskar att segla bör verkligen överväga att 
köpa en rullgennaker; gennaker med eget rullsystem. Hissa och riv utan att lämna 
sittbrunnen. Att segla rullgennaker är precis lika enkelt som att segla rullgenua.  

Lazybag & rullgenuakapell:  Boding Lazybag 2021 görs custom för varje segel/
båttyp för optimal passform. Låga väggar för minimal vindstörning vid segling samt 
effektiv ås-effekt för vattenavrinning. Rullgenuakapell WM80, ny kapellväv som 
är optimal för rullgenuakapell. Lättare, mer följsam och mycket starkare. Lättare att 
hissa, riva och använda. 

Lagerutförsäljning:  Utförsäljning av ca 35 segel och 25 kapell med 20-60% rabatt. 
Gäller demo, lager och ej uthämtade produkter. Skriv till info@boding.se och berätta 
vad du behöver, så återkommer vi med vad som fi nns till just din båt.

10-20% VINTERRABATT
SEGEL, KAPELL, RULLSYSTEM OCH BÅTTILLBEHÖR

RULLGENNAKER CODE 1 + SELDÉN CX ORD.PRIS VINTERPRIS
First 31.7 LR, Hanse 315, Nova, Omega 30 29 500 kr 22 900 kr
Dehler 35, Dufour 365 GL, Hanse 350, Jeanneau 36i 37 200 kr 29 900 kr
Arcona 400, Bavaria 42 Cr, First 40.7, HR 42, X-412 46 500 kr 39 900 kr

STORSEGEL DACRONDUK ORD.PRIS VINTERPRIS
Birdie 24, Maxi 68 & 77, MS 20, Misil II, Viggen 9 650 kr 8 300 kr
Allegro 27, Compis, Maxi 84, Shipman 28, Vega 13 050 kr 10 700 kr
Fenix, Forgus 31, HR 29, Maxi 95, Monsun 31 17 900 kr 14 900 kr

RULLGENUA CRUISINGLAMINAT TRIRADIAL ORD.PRIS VINTERPRIS
B 31, Compis 28, HR 29, IW 31, Maxi 84, Maxi 87 25 800 kr 18 900 kr
Bavaria 33 Cr, Dehler 33, First 31.7 LR, Scanmar 33 31 550 kr 24 900 kr
Bavaria 39 Cr,  Jeanneau 39 DS, Oceanis 393,  41 550 kr 31 900 kr

LAZYBAG 2021 ORD.PRIS VINTERPRIS
Albin Nova, Bavaria 32 & 34, C-ina 32, Omega 34  9 900 kr 8 350 kr
Arcona 370, Bavaria 40, Dehler 34 DD, Hanse 371  11 500 kr 9 750 kr

RULLGENUAKAPELL WM80 ORD.PRIS VINTERPRIS
Comfort 32, HR 31, Linjett 33, Maxi 95, Najad 343  6 600 kr 5 650 kr
Bavaria 42 Cr, Dufour 40, Najad 390, Oceanis 411 7 750 kr 6 750 kr

Gäller totalt över 1500 båttyper. Pris varierar med yta, material, detaljutföranden, färg m.m.

 SELDÉN SPECIALISTER

Sveriges största återförsäljare av Furlex rullsystem 

 och gennakerrullarna Seldén CX och GX. vinterrabatt 

vid  köp av nytt eller anpassning av befi ntligt segel.

Gäller vid beställning senast 26e februari 2021. 
Ring 08-745 12 20 eller maila din båttyp till info@boding.se så svarar vi med aktuella erbjudanden till just din båt.

J-122 stor och fock i G2 Membranduk, fi bermix kolfi ber & technora, 
lätt ljusgrå taft 2 sidor. 1a stora klassen SeaPilot2Star 2019. Fotograf Henrik Hydén
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När oturen är framme 
blir våra kunder  
ännu nöjdare

Sedan 2010 har vi jobbat hårt för att skapa trygghet och hjälpa våra kunder. Det har gett resultat. 
Idag har vi fler än 250 000 försäkringskunder och får massor med beröm för vårt sätt att ta hand 
om dem – inte minst när oturen varit framme. Det fick vi ett fint kvitto på i Svenskt Kvalitetsindex 
mätning av nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder – både 2019 och 2020. Kategorin fordon 
omfattar bil, mc, båt och snöskoter – och Svedea kom överst på prispallen!

Bil  |  Motorcykel  |  Snöskoter  |  ATV  |  Båt  |  Vattenskoter  |  Hund & Katt  |  Företag
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