
•  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 •

Coach om KNEP I MOTORBÅT

OSTPRICKEN
Nummer 2 • 2018

SOMMAR SOL och frågetävling

Välkommen till NORRVIKEN

Segla med PROFFSEN



OSTPRICKEN 2 2018  |  3

Carina Lernhagen Matz
Redaktör

OSTPR ICKE N
Nr 2 2018 Årgång 10 (29)

Redaktör
Carina Lernhagen Matz

ostpricken@sxk.se

Ansvarig utgivare
Jan Magnusson

Stockholmskretsens kansli
www.sxk.se/stockholmskretsen

Hanna Lindvall
08-716 22 50

stockholmskretsen@sxk.se
Box 1158, 131 26 Nacka Strand

Besöksadress
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand

Grafisk form
Maja Lehman, maja@lehman.se

Tryckeri
Ljungbergs, Klippan

Annonser
Mediamäklarna AB, Hadar Svanström

tel 070-845 69 60
hadar@mmab.nu

Sänd gärna in egna texter och bilder.  
Skriv i Word, Times 12 punkter normal. 

Max 3 000 tecken inkl blanksteg. 
Bilder högupplösta i 300 dpi. 

För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

Innehåll
Norrviken för alla sinnen, sid 6

Gissa vilken ö, sid 10
Seglarkurser i kölbåt, sid 12

Köra motorbåt med coach ombord, sid 13

Omslag
Äntligen sommar och gunga 

på sjön och på land!
Foto Carina Lernhagen Matz

Nästa nummer 20 augusti

TRYCKSAK 341 363

V
ar kommer ordet skärgård ifrån? Tanken slår mig 
när jag är ute i min trädgård. Skärgård och träd-
gård – den ena en gård av skär, den andra en gård 
av träd. Skärgården är vårt unika hemmavatten. 
Något liknande finns inte på många andra platser 
på jorden. Vi är lyckligt lottade med Stockholms 
skärgård som närområde för vårt båtliv. Men vad 

är svaret på frågan varför det heter skärgård? Och hur gammalt är 
ordet?

Slutändelsen ”gård” har förstås en betydelse av någonting samlat, 
kanske inhägnat, funderar jag. Barnträdgård hette det ju också en 
gång, långt före barnstuga och dagis.

Jag konsulterar ”Ortnamn i Stockholms skärgård” av Nils-Gustaf 
Stahre, utgiven 1986 med ny upplaga 2011. Han tar först ordet 
”skärgårdsbo” som exempel och berättar att det är belagt i skriftliga 
källor första gången år 1776 och stödjer sig på SAOB, Svenska 
Akademiens ordbok. Det är tio år före självaste Svenska Akademiens 
bildande, som var 1786. Men om Svenska Akademien idag skakar i 
sina grundvalar så ligger skärgården stark och stadig! 

Öarna har bara blivit lite större och grunda vikar lite grundare 
sedan dess. Detta beroende på landhöjningen som är omkring fyra 
millimeter per år. Det gör 968 mm sedan 1776, alltså knappt en meter.

Det skulle bli sol idag?!

Pantaenius nya  
Allriskvillkor
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

Allt kan hända på sjön! 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 som t ex blixtnedslag, har du inte ens 
en självrisk. Med våra nya Allriskvillkor har vi dessutom höjt beloppet för assistans till 100 000.- och för ansvarsskador 
till 100 000 000.-.

talet och det är också då bilden ovan är 
gjord. Den är hämtad ur Olaus Magnus 
”Historia om de nordiska folken” från 
1555. Visst är det en underbar bild, ett 
utsnitt, av vår bit av skärgården. Kapitlet 
som träsnittet inleder heter ”Om steniga 
och trånga farleder”.

Det där känner vi igen, eller hur? Vi ses 
i vår steniga och trånga skärgård i sommar!

”Skärgård kallas de många landtuddar, utskär, öar, holmar och 
klippor, som ligga bredewid hwarandra och betäcka hafsstränderne 
emot hafsbandet” är en bildlig beskrivning från 1773.

Men ordet skärgård är äldre än så. Det återfinns redan på 1500- 
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vore ju också trevligt om fler eskadrar från andra delar av 
landet kom på besök i Stockholms skärgård och avslutade 
med en gemensam träff på Malma Kvarn.

Kryssarklubben har erhållit en unik tillgång genom 
donationen av Malma Kvarn. Ett stort engagemang från 
hela föreningen är angeläget för stärka verksamheten och 
skapa goda förutsättningarna för att driva och utveckla 
denna unika tillgång framöver. 

Malma Kvarn kan bli ett fantastiskt centrum för båtli-

Jan Magnusson
Ordförande i Stockholmskretsen

A
nläggningen Malma Kvarn på Värmdö 
är en pärla i Kryssarklubbens verksamhet 
liksom föreningens stiftelse Seglarskolan i 
Göteborg med fartygen Atlantica, Gratia 
och Gratitude. Kryssarklubben fick hand 
om Malma Kvarn genom en donation 
1946. Här ordnar Stockholmskretsen 

varje sommar seglarläger för cirka 200 ungdomar. Totalt 
arbetar ett femtiotal ledare på de olika lägren varje sommar. 
Här har vi också en hamn för medlemmar och gästande 
båtar, ett kafé och trevliga aktiviteter. 

På bryggan har det också funnits en uppskattad 
restaurang, som tyvärr  tvingats stänga i år, då byggnaden 
inte längre håller måttet. Vi prövar nu möjligheten att hitta 
ett provisorium och att så småningom förhoppningsvis 
kunna etablera en ny restaurang.

En sådan här anläggning kräver förstås en hel del un-
derhåll. De medlemmar som har permanent båtplats i ham-
nen, gör en rejäl insats under arbetsdagarna vår och höst. 
Förra året genomförde vi dessutom en tämligen stor reno-
vering av Klubbhuset och nu planeras en ny avloppsanlägg-
ning. Men det krävs mer för att ta vara på denna tillgång på 
bästa sätt.

Malma Kvarn ägs av Svenska Kryssarklubben och drivs 
för närvarnade enligt ett tioårigt avtal av Stockholmskretsen, 
som därvid svarar för de löpande kostnaderna.

Det är ju naturligt att Malma Kvarn mest utnyttjas av 
medlemmar från området runt Stor-Stockholm liksom att 
Seglarskolan får merparten av sina elever från Västkusten. 
Men Kryssarklubben är en nationell förening, som har 
många medlemmar i andra delar av landet. Vi har nu startat 
ett arbete tillsammans med Seglarskolan för att försöka öka 
intresset och engagemanget för dessa ungdomsverksamheter 
i hela föreningen. 

Ambitionen är bland annat att deltagandet i lägren av 
ungdomar från andra kretsar ska öka och att anläggningen 
på Malma Kvarn ska utnyttjas i större utsträckning för 
nationella möten inom Kryssarklubben och för exempelvis 
planeringshelger för funktionärer från hela klubben. Det 

vet och Kryssarklubben under 
mycket lång tid framöver.

PS. Gratia kommer till Stock-
holm i vår, bl. a. för att delta i 
ÅF Offshore Race. Det kom-
mer också att finnas möjlighet 
till Prova på-seglingar. 

gotakanal.se

Invigd 1832. 
Fortfarande av ett 
helt eget slag.
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Göta kanal–på din 
bucket list?
Årtusendets svenska byggnadsverk är ett 19 mil långt 

äventyr på land och vatten. Ingen vet vad som väntar dig 

bakom nästa krök. Men vi lovar att Göta kanal kommer 

att göra dig rik på möten och upplevelser. Nu kan du 

boka 2018. Dags att förverkliga drömmen?
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Fyra glada barn står på fördäck och vill vara först iland. Jag 
kommer för att möta och ta förtampen när båten sakta gli-
der in mot bryggan i Norrviken. Barnen som ser fram emot 
att hoppa iland heter från vänster Filippa 10 år, Simon 6 år, 
Klara 12 år och Leo 6 år. Fast bilden är tagen förra somma-
ren, så nu har de hunnit bli ett år äldre!

Men ordning och reda. Förtampen först och säkra för-

töjningen. Sen kan alla barnen glatt hoppa av. Farfar Arne 
pustar ut. Pappa Henrik ler åt barnens entusiasm. Alla är 
förväntansfulla. Nu ligger några dagars segling framför dem, 
fyra barn och två vuxna. Det är en tradition att segla till-
sammans några dagar varje sommar. Alla verkar ha inställ-
ningen klar: ”Det här ska bli kul!”

Utropen haglar från fördäck. ”Åh, här finns en gunga!”, 
Här kan vi låna grill!” och ”Kom så klättrar vi högst upp på 
berget!”

Pappa Henrik, som heter Riccius i efternamn, har en 
plan för hur både barn och vuxna ska trivas att segla tillsam-
mans.

”En muta är alltid bra”, säger han och ler. Han berättar 
om en betydande last som är stuvad ombod inför seglingen. 

Till Norrviken med 
barn & barnbarn

Norrviken är en hamn för alla generationer. 
Barnen har plats att leka och gunga. Vuxna har bord och bänkar. 

Äldre går säkert iland på en stadig brygga. 
Här finns till och med bastu!

Filippa, till vänster, tycker att fika ombord är det mysigaste 
med båt. Simon, med tvillingbror Leo längst till höger, tycker 
bäst om filmstund i förpiken och att äta ”kudde-kudde-bröd” 
– det vill säga Falu Rågrut. Filmfavorit är ”Loranga, Masarin 
och Dartanjang”. Storasyster Klara gillar mest att spela kubb 
och gå på upptäcktsfärd iland.

Henrik Riccius seglar 
med sina fyra barn och 
pappa, barnens farfar, 
Arne Magnusson under 
några dagar varje 
sommar. ”En höjdpunkt 
på sommaren!” säger 
Arne.
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”Lägg till för lunch. Matpaus i lugn och ro och 
barnen får springa av sig.”

”Bunkra vattenmeloner. 

Roligt och gott mellanmål!
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Norrviken på Storön, vid Runmarö
N 59°16’,33 E 18°43’,60
Sjökort 6144
Skänktes till Svenska Kryssarklubben 1929 av friherre 
G. Hummerhielm.
Drivs av Stockholmskretsen. 
Ligger på Storön, väster om Runmarö
Bryggor med bojförtöjning. 
Blå bojar för svajförtöjning.
Torrdass.
Sopmaja.
Bastu på flotte.
Flytande pumpstation för toatank.

Den består av åtta stora vattenmeloner. ”Ungarna älskar 
vattenmelon och det är ett bra sätt att dessutom hålla väts-
kebalansen i trim!” 

Att förtöja varje dag för lunch är en självklarhet när han 
seglar med barn. Det ser han och pappa Arne alltid till. 
”Barnen vill av och springa. Det ska de få göra tycker jag”, 
säger Henrik.

Nu ska gänget vara ute i fyra dagar och tre nätter. Efter 
Norrviken siktar de på Nassa-skärgården. Men som alltid på 
sjön: Väder och vind avgör.

Det är farfars båt de seglar, en X102:a med namnet ”Lan-
cing” och hemmahamn i Saltsjöbaden. Farfar heter Arne 
Magnusson och är född och uppvuxen i Göteborg. I fyrtio 
år har han seglat och hans hemmavatten har alltså varit 
Bohuslän och Göteborgs skärgård. Men för några år sedan 
flyttade han till Stockholm och håller som bäst på att upp-
täcka Stockholms skärgård. Ibland själv, ibland med någon 
kompis. Ibland med ett eller flera barn eller barnbarn.

Nu är de alltså sex personer på båten. Farfar Arne tar ak-
terruffen när det är dags att koja. Simon och Leo är tvilling-
ar och delar på förpiken. Sen finns en koj till äldsta flickan 
Klara och en till pappa Henrik. Filippa sover i en segelkoj. 

Det går inte att ta miste på den förväntansfulla och upp-
sluppna stämningen. Den och en alldeles, alldeles underbar 
känsla av båtglädje. För utan båt skulle det här äventyret 
aldrig vara möjligt.

Text Carina Lernhagen Matz

Nybakade frallor och bullar?
Har man tur kommer Thea Sönnegaard 
med gunnimbåt och 3,5 hk Tomahatsu 
körande. Här med kompisen Elsa Berggren. 
De kommer ibland till Norrviken för att ta 
upp beställningar på bröd och bullar för 
att leverera nästa morgon. Förra somma-
ren fanns både källarfranska och bröd med 
frön. De antecknar noga båtens namn och 
leveransen brukar vara punktlig!
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Norrviken är en skyddad hamn, framförallt för sydliga vindar. 
Dock kan svall komma in från sundet mellan Storön och 
Runmarö där taxibåtar ofta passerar till och från Stavsnäs.
Flera stigar leder upp på ön. Hasselsnår, oxel, ask och vild vege-
tation möter. Det blommar rikt i Norrviken. Gör en blomster-
vandring på kalkrikt land. Här Jungfru Marie nycklar som, 
likt alla orkidéer i naturen, är fridlyst.

Som medlem i Kryssarklubben och 
Stockholmskretsen är du med och 
stödjer arbetet att hålla Norrviken i 
ordning. Arbetet utförs av ideella kraf-
ter och alla extra bidrag är välkomna. 
Hamnansvarig är Anders Lindh.
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Utmana alla ombord och tävla om de rätta svaren på 
frågorna om vilka öar i Stockholms skärgård det gäller!

Skriv de fem öarna och skicka in via mail till: 
ostpricken@sxk.se 

eller skicka ett vanligt vykort till:
SXK Stockholmkretsen

Box 1158
131 26 Nacka Strand

Ange ”Sommartävling OP” på ämnesrad i mail eller 
märk vykort och kuvert.

Vinnarna lottas fram ur alla inskickade rätta svar. 
Vinnarna och svaren presenteras sedan 

i nästa nummer av Ostpricken!
1:a pris Bricka och skärbräda med motiv 

Seglarskolans fartyg
2:a och 3:e pris En Kryssarklubbsmössa 

(finns i färgerna röd, blå, svart)

2 Elias Sehlstedt är mest känd som skald. Men 44 år gammal 
får han jobbet som tullinspektör på en ö i Stockholms skär-
gård. Det är år 1852. Han stannar där i sjutton år och hela 
tiden skriver han om skärgården, ofta med en satirisk under-
ton. Vad heter ön? 3Året är 1887 och ett bord står dukat 

för frukost. Konstnären heter Hanna 
Hirsch och hon är 23 år när hon målar 
tavlan som blir hennes mest uppmärk-
sammade. Vi vet inte var tavlan måla-

des men Hanna bodde med sin man Georg Pauli 
under många somrar på …? Vad heter ön?

4 Ejdrar är ett kärt motiv i skärgården. Sorg-
ligt nog har de nu minskat drastiskt i antal. 
Särskilt gudingarnas vårdräkt fascinerar. 
Konstnären Bruno Liljefors målade tavlan 
1894. Femton år senare byggde han ett hus 

i Stockholms ytterskärgård.
Vad heter ön?

5 Elsa Danson Wåghals började arbeta som telegra-
fist men studerade sedan både måleri och skulptur. 
Teckningen, som är gjord med blåpenna, är daterad 
1950, då var hon 65 år. Troligen har båten hemma-
hamn på Lidingö, där hon bodde under en stor del 

av sitt liv. Båten ligger förtöjd i en skyddad hamn i utskärgår-
den, fortfarande med bofast befolkning och fyr. Vad heter ön?

1 Konstnärens signatur var J.A.G Acke men han hette 
egentligen Johan Andersson. Tavlan är målad 1910. 
Den här ön har kala, släta klippor mot havet. På öns 
högsta punkt finns en gammal lotsutkik. Norr om 
ön ligger två Kryssarklubbsbojar. Vad heter ön?

OSTPRICKENS SOMMARTÄVLING

Här är fem verk av konstnärer som alla 
bott, besökt eller verkat i Stockholms 

skärgård. Vilka är öarna?

 
 Ö

st
er

gö
tla

nd
s 

m
us

eu
m

 
 N

at
io

na
lm

us
eu

m

 
 N

at
io

na
lm

us
eu

m

 
 H

al
la

nd
s 

ko
ns

tm
us

eu
m

 
 N

at
io

na
lm

us
eu

m



12  |  OSTPRICKEN 2 2018 OSTPRICKEN 2 2018  |  1312  |  OSTPRICKEN   

KURSER & UTBILDNING

• Vi samarbetar med 

NBV, Nykterhetsrörelsens 

Bildningsverksamhet

• Alla kurser genomförs i  

enlighet med Nämnden för 

båtlivsutbildnings nya kun-

skapskrav, som gäller från 

1 jan 2017. 

• Mer info, anmälan och 

betalning finner du här:

www.sxk.se/

stockholmskretsen

Seglingskurs/seglarintyg
Steg 1 nybörjare
Vi går igenom vad du behöver 
kunna 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 naturhamn under natten. Maten 
lagar vi gemensamt. Kursen kräver 
inga förkunskaper och leder fram till 
Seglarintyget 1. Kurslängd 4 dagar.
Kursbåt Arcona 400.
Datum: Torsdag 10 - söndag 13 maj 
Medlemspris med rabatt:
5 550 kr (Ord pris 5 950 kr) 
Kostnad för examination 300 kr och 
mat tillkommer. Max 4 deltagare.
Boka och betala senast 28 april.

Seglingskurs/seglarintyg
Steg 1 nybörjare
Se kurspresentation ovan, den här 
kursen är dock 3 dagar.
Datum: Fredag 25 - söndag 27 maj 
Medlemspris med rabatt:
4 550 kr (Ord pris 4 950 kr) 
Kostnad för examination 300 kr och 
mat tillkommer. Max 4 deltagare.
Boka och betala senast 12 maj.

Seglingskurs/seglarintyg
Steg 2 fortsättning
Samma upplägg som steg 1 
men 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. Kurslängd 3 dagar.
Kursbåt Arcona 400. 
Datum: Fredag 18 - söndag 20 maj 
Medlemspris med rabatt:
4 550 kr (Ord pris 4 950 kr) 
Kostnad för examination 300 kr och 
mat tillkommer. Max 4 deltagare.
Boka och betala senast 5 maj.

Seglingskurs/seglarintyg
Steg 2 fortsättning
Se kurspresentation ovan.
Datum: Fredag 1- söndag 3 juni
Medlemspris med rabatt:
4 550 kr (Ord pris 4 950 kr) 
Kostnad för examination 300 kr och 
mat tillkommer. 
Max 4 deltagare.
Boka och betala senast 19 maj.

Spinnaker- och krysstrim 
– steg 1 
Grundkurs i spinnakerträning på en 
X-99, en 10x3 m cruiser/racer.
Inga förkunskaper från spinnaker-
segling krävs. 
Pedagogisk, erfaren tävlingsseg-
lare som instruktör.
Datum och tid: Måndag 11 juni, 
kl 17.30-21.30. 
Plats: Baggensfjärden, 
Saltsjöbadens Station
Medlemspris med rabatt:
690 kr (Ord pris 840 kr) 
Boka och betala senast 2 juni.
Max 8 deltagare.

Spinnaker- och krysstrim 
– steg 2
Fortsättningskurs i spinnakerträ-
ning med en X-99.
Förkunskaper: Spinnakerträning 
steg 1 eller motsv. 
Pedagogisk, erfaren tävlingsseglare 
som instruktör.
Datum och tid: Måndag 18 juni 
kl 17.30-21.30.
Plats: Baggensfjärden, 
Saltsjöbadens Station
Medlemspris med rabatt:
690 kr (Ord pris 840 kr) 
Boka och betala senast 9 juni.
Max 8 deltagare.

NYA KURSER! 

Lär dig segla med proffsen
Stockholmskretsen i samarbete med AtSea Events er-
bjuder nu en tvådagars seglingskurs under ledning av 
erfarna tävlingsseglare. Båtarna är J/92 som är snab-
ba, lättmanövrerade och roliga att segla. Ingen motor 
och ingen inredning!
Kursen vänder sig till dig som kan segla men vill lära 
dig mer om båthantering och hur du får fart i båten, 
vilket oftast också resulterar i bekvämare segling.

Kursinnehåll: Dag 1 blir det genomgång hur man 
trimmar på de olika seglingssätten. Segla in och ut ur 
hamn samt lägga till för segel. Dagen avslutas med en 
enkel kappsegling.
Dag 2 blir det spinnakersegling, med sättning och 
bärgning, trimning för fart och optimering av hur vikten  
fördelas ombord. Vad händer när man planar ut seglet 
eller tar hem extra i akterstaget? Kappsegling igen.
Följebåt båda dagarna.
Plats: Lidingö, nedanför konferensanläggningen 
Skogshem & Wijk, i den yttre delen av Kyrkviken.
Datum och tid 28-29 juli eller 30-31 juli kl 9.30-17.30
Anmälan och vidare information på hemsidan, se 
adressen i den röda rutan! 
Medlemspris med rabatt: 5 200 kr
(Ord pris 5 600 kr) Lunch ingår båda dagarna.

Stockholmskretsen i samarbete med Neptunia er-
bjuder nu personlig träning i din egen motorbåt. 
Neptunias pedagogik bygger på en modell där vi 
medvetandegör tankar och beteenden som både kan 
skapa möjligheter och hinder för att köra båt.
Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare och till 
dig som är mera van på sjön, men som vill ta aktiv del i 
körningen. Nautisk kompetens ett plus, men inget krav.

Kursinnehåll: Manövreringsövningar; tilläggning vid 
y-bom och långsides vid brygga, förtöja med spring, 
undanmanövrar och väjningsregler, hur vågor och svall 
påverkar, backa när det är trångt i hamn, propellerver-
kan, styra efter kurs och enslinje, öva man-över-bord. 
Vi rekommenderar max 3 kursdeltagare i båten så att 
alla hinner göra alla moment. Priset gäller per båt.
Plats: Hela Stor-Stockholm. Vi kommer till din båt. 
Datum och tid Efter överenskommelse. Vi verkar i hela 
Stor-Stockholmsområdet samt runt hela Mälaren och i 
skärgården från Arholma till Landsort. 
Kursen pågår fyra timmar i båten.
Anmälan och vidare information på hemsidan, se 
adressen i den röda rutan! 
Medlemspris med rabatt: 4 400 kr
(Ord 4 800 kr) Bränslekostn och ev självrisk tillkommer.

Personlig träning i din egen motorbåt
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Gurra Krantz driver 
AtSea Events tillsam-
mans med Björn Hansen 
m fl. Coacherna som 
leder kurserna är alla 
erfarna tävlingsseglare. 

Johan Sandstedt 
är kursledare på 

seglingskurser för 
seglarintyg.

Maria Lannér är certifie-
rad coach och grundare 
av Neptunia. Coacherna 
som leder kurserna har 
alla Fartygsbefäl klass 8 
samt lång erfarenhet.
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NYHET! Välkommen till Motorbåtsträff!
Hjärtligt välkomna till en helgträff på sjön med motorbåt! 
Det är Motorbåtssektionen inom Stockholmskretsen som 
bjuder in för att träffas och umgås under lättsamma och trev-
liga former. Det blir från fredag den 1 till söndag den 3 juni i 
förhoppningsvis vackert försommarväder. Det är nu skärgår-
den är som vackrast!
Det blir samling i klubbens egen gästhamn Malma Kvarn 
på fredagseftermiddagen eller -kvällen. Sedan natthamn nå-
gonstans utanför Ornö eller Nämdö, beroende på väder och 
vind. Återfärd på söndagen. 
Som vanligt vid sådana här träffar ansvarar skepparen för sin 
båt och allt som har med den att göra.
”Det går utmärkt att ansluta även på lördagen”, säger Ulf 
Sjögren (070-535 76 77) och Per Tinglöf (070-255 74 32)
som är kontaktpersoner för träffen. ”Ring och fråga var.”
Anmäl att du kommer på Stockholmskretsens hemsida.

Vårens 24-timmarssegling
Traditionsenligt seglas vårens 24-timmarssegling första hel-
gen i juni. I år betyder det start lördagen den 2 juni kl 12, 
från någon av Stockholmskretsens 13 startpunkter från 
Öregrundsgrepen i norr till Trosa i söder. Målgång följdaktli-
gen söndagen den 3 juni. 
Hur går det till? Seglingen går ut på att segla så långt som 
möjligt under en i förväg bestämd tidsperiod och återvända 
till startpunkten inom tidsperioden. Banan väljer du själv 
från en punkt- och distanstabell. Varje sträcka och varje 
punkt får användas max 2 gånger.
”En 24-timmarssegling blir vad man gör den till, trimma 
ihop besättningen till ÅFOR, tävla mot klubbkompisar el-
ler bara njut av sommarnatten med goda kompisar ombord. 
Välkommen ut på böljorna!”, hälsar Arne Wallers i 24-tim-
marskommittén och tillägger att några av Stockholms skutor 
startar från startpunkten vid Grönö fyr (vid Ingarö) kl 11.30 
på lördagen. Vedjakten Sofia Linnea, bilden, var med förra 
året och vi hoppas att hon startar igen!
Mer info och anmälan på www.24-timmars.nu/stockholm

Skötrökan ska lysa till midsommar!
I sann Kryssarklubbsanda har några entusiaster i Hamn- och 
farledskommittén engagerat sig för att åter tända Skötrökans 
fyr i den gamla lotsleden från Huvudskär och in mot skärgår-
den i nordvästlig riktning. Uppropet på Båtmässan resulterade 
i 9 100 kr på Skötrökan-kontot. Men det är dyrt att tända fyrar, 
så var med och stötta. Planen är att den ska lysa till midsommar! 
Swischa 100 kr till 123 570 53 55, ange ”Skötrökan” och 
skriv din adress – så får du märket här ovan med posten!

Solo ombord under tolv timmar
”Ensamseglingen” går av stapeln lördagen före midsommar. I 
år betyder det den 16 juni 2018. Det här gäller:
• Du seglar båten ensam, single-handed.
• Välj mellan tretton olika startplatser mellan Trosa och 
Singö. Starta lördag klockan 7.00
• Segla så långt som möjligt på tolv timmar.
• Gå i mål vid punkt 553 Norrviken.
• Samling i Norrviken på Runmarö-Storön för korvgrillning 
och trevligt eftersnack och samvaro.
Anmäl dig helst före 14 juni så kommer du med på startlis-
tan. Men anmälningar tas emot ända fram till starttiden.
Checklista för utrustning och all information kring seglingen 
finns på www.24-timmars.nu/stockholm
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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

Kryssarklubbens Gratia
Kryssarklubbens Seglarskolas Gratia kommer, precis som 
förra året, till Stockholm i maj. Hon kommer att förtöja vid 
pontonen på Strandvägen, kajplats 18 B. 
Det är möjligt att hyra fartyget här i Stockholm - för mer in-
fo ring 031-29 35 05 liksom för info om de båda ”Prova-på-
seglingar” som är planerade till onsdag 29 maj och måndag 
4 juni. Tanken är ungdomar tillsammans med en vuxen kan 
segla med över kvällen för att få en första känsla för skolfar-
tygs-segling. Kostnad 100 kronor inklusive fika.
Onsdag den 27 juni startar trettondagarskursen S2B för mixad 
ungdomsbesättning då Gratia också deltar i ÅF Offshore 
Race. Ännu finns några platser kvar, så skynda att boka för 
en annorlunda upplevelse med nästan trettio meter långa 
skolfartyget som är byggt år 1900 i Cowes. Hur mycket segel 
kan hon föra? När allt är satt kan Gratia föra 350 m2!
www.sxkseglarskola.se

Seglarlägret Malma Kvarn
En helg i slutet på april tog ett tiotal lägerledare tag i vår-
städning och upprustning av klubbhus och båtar. Det må-
lades, sattes upp gardiner och inte minst sjösattes båtar. På 
seglarlägret Malma Kvarn seglas 2-Kronor, en båt som är 
stadig, social och lättseglad. I juni startar lägersäsongen på 
Malma där totalt nära 200 barn och ungdomar får utbild-
ning i segling och sjöliv. Ett av lägren är konfirmationsläger 
som snabbt brukar fulltecknas. På Malma Kvarn bor ung-
domarna i Kryssarklubbens klubbhus, de har ett fantas-
tiskt seglingsområde och fina omgivningar med Kvarnsjön 
för morgondopp. Ända sedan Malma Kvarn donerades till 
Kryssarklubben har här bedrivits seglarläger, det är en lång 
Kryssarklubbstradition. Eric Palmberger, som nu är ordföran-
de i lägerkommittén och aktiv som en av lägerchefterna, be-
rättar att till sommaren har dessutom 14 båtar fått nya segel.
www.sxk.se/stockholmskretsen

ÅF Offshore Race mitt i stan
ÅF Offshore Race, fd Gotland Runt, är sommarens stora 
kappseglingshändelse. Är du kvar i stan kan du ”hänga på” 
Skeppsholmen och kolla båtar lördagen 30 juni och se starten 
på Stockholms ström söndagen 1 juli.

Skärgårdsmässa på Galärvarvet
Det är roligt att se stan från den egna båten.  Helgen 25-
27 maj är det mycket som händer i Wasahamnen och på 
Galärvarvet. Skärgårdsprodukter, sång och musik samt inte 
minst veteranbåtsfestival. Allt på mysiga Djurgården med sin 
långa maritima historia.

BRO- OCH SLUSSÖPPNINGSTIDER 
FÖR FRITIDSFARTYG

Karl Johan slussen
Stängd för ombyggnad t.v.

Hammarbyslussen
Slussen öppen hela året dagtid, klockan 06.30-23.30
Nattetid sker slussning kl. 00.00, 01.00, 02.00, 04.30.
Under perioden 1 oktober till och med 30 april kan 
slussning ske nattetid efter förbeställning till Stockholms 
Hamnars bevaknings- och trafikcentral, BTC, 
tel. 08-670 28 10.

Liljeholmsbroarna
Broarna öppnar vid behov cirka 1 gång per timme mellan 
klockan 09.15-15.30 och 18.30-23.30, vardagar.
Lördagar, sön- och helgdagar öppnas bron mellan 
klockan 06.30-23.30.
Undantag: Midsommarafton, dag före Alla Helgonsdag, 
dag före Kristi Himmelfärdsdag, Nyårsafton och Skärtors-
dag, klockan 06.30-23.30.
Nattetid sker broöppning  kl. 04.00 och 05.00 efter 
förbeställning till Stockholms Hamnars bevaknings- och 
trafikcentral, BTC, tel. 08-670 28 10.
 
Skansbron
Bron öppnas vid behov mellan kl. 09.15-15.30 och 
18.30-23.30, vardagar.
Lördagar, sön- och helgdagar öppnas bron mellan 
06.30-23.30.
Undantag: se Liljeholmsbroarna.
Nattetid sker broöppning kl. 04.30 efter förbeställning till 
Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, BTC, 
tel. 08-670 28 10.

Danviksbroarna
Broarna öppnar vid behov cirka 1 gång per timme mellan 
kl. 09.15-15.30 och 18.30-23.30, vardagar.
Lördagar, sön- och helgdagar öppnas bron mellan 
06.30-23.30.
Undantag: se Liljeholmsbroarna.
Nattetid sker broöppning kl. 04.00 och 05.00 efter 
förbeställning till Stockholms Hamnars bevaknings- och 
trafikcentral, BTC, tel. 08-670 28 10.

OBS! Båtägare ombeds respektera stängningstiderna och 
beräkna tillräcklig tid för hel passage. Om en bro är pas-
serad strax före stängning innebär det inte att nästa bro 
kan öppnas efter stängningstid. 

För prisuppgifter angående slussning, se Stockholms 
Hamnars hemsida www.stockholmshamnar.se

Endast kortbetalning (ej kontanter).

Midsommar på 
Malma Kvarn
Traditionsenligt firas midsom-
marafton på ängen vid klubb-
huset på Malma Kvarn, i år 
fredagen 22 juni. Program:
Kl 10.30 Samling på ängen 
för att gemensamt göra bloms-
terkransar till stången. 
Kl 14.30 Resning av stång, 
dans kring stången och lekar. 
Kl 21 Byggdans under enklare 
former. Glad midsommar!
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•  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 •

NYFÖRÄLSKAD i båtlivet

Nummer 1 • 2018

NYMÅLADE KUMMEL i skärgården

Snart sommar och SEGLARLÄGER

Kör motorbåt SMARTARE

OSTPRICKEN

•  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 •

RÄTT KURS i höst

OSTPRICKEN
Check på uppblåsbar FLYTVÄST

Första gången med ESKADER

Malma Kvarn 2018 SEGLARLÄGER

Nummer 4 • 2017

•  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 •

VÄDERPROGNOSER via nätet

OSTPRICKEN
Det smakar BÄST PÅ SJÖN

Genväg i HUSARÖLEDEN

Sjöräddare säger FÖRTÖJ FÖR SVALL

OSTPRICKEN
Nummer 3 • 2017

•  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 •

HÄNG MED PÅ eskaderfärd

OSTPRICKEN
Nummer 1 • 2017

GÅ PÅ KURS vårens nya program

Seglarläger för BARN & UNGA

Bra puff med BOGPROPELLER

VILL DU OCKSÅ SYNAS I 
OSTPRICKEN?

Kontakta Hadar Svanström
Mediamäklarna AB 070 845 69 60

hadar@mmab.nu
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Höstutflykt till 
Nynäshamns Ångbryggeri
Vad har de spännande namnen 
Bedarö Bitter, Landsorts Lager och 
Spinnaker Session gemensamt? Jo, 
de är alla bryggda i Nynäshamn på 

Kräftskiva i Norrviken
Lördag den 11 augusti är det dags för Kryssarklubbens tradi-
tionella kräftskiva i Stockholmskretsens uthamn Norrviken 
på Storön, Runmarös västsida.
Klockan 16.00 är det samling och tipspromenad. 
”Sedan hjälps vi åt att fixa långbord. Därefter dukar vi upp 
våra medhavda kräftor och tillbehör. Du som inte gillar kräf-
tor – ta gärna med något annat gott att äta.
Du som musicerar - ta gärna med musikinstrument. Det 
brukar ofta bli både sång och musik under kvällen.
Ingen föranmälan behövs” hälsar arrangörerna i Program- 
och utbildningskommittén

Innovatör eller traditionalist?
Sommar, sill och potatis – en säker treenighet. Men frågan 
hur man bäst får färskpotatisen skrubbad, ren och fin bru-
kar diskuteras, särskilt vid midsommar! Janne Olsson, t v, 
har monterat en toaborste (ny) på borrmaskinen. Kan det ge 
bättre resultat än att skrapa med kniv på gammalt traditio-
nellt vis? Idén med en nätkasse färskpotatis på släp bakom 
båten är en klassisk variant. Vilket är ditt bästa sätt? 
Skriv till ostpricken@sxk.se och berätta!

Båtsamling splittrad
”Vi behöver ett fritidsbåtsmuseum 
i Stockholm!” På www.bathall2.se 
gäller uppropet den unika samling 
av nöjesbåtar som visats i Båthall 
2 på Galärvarvet i 15 år. Men inte 
längre – den är nu splittrad trots 
att museet haft nära 60 000 besö-
kare per säsong och öppethållandet 
har skötts av ideella krafter. En in-
terpellation har skickats till kultur- 
och demokratiministern från Per 
Lodenius (C) den 9/3 2018.

•  P E J L I N G  •

siaröfortets kanoner pekar mot Furusundsleden där Finladsfärjorna idag sveper 
förbi. Här skulle ryssen komma befarade man efter 1:a världskriget, och byggde ett fort 
som skulle bringa fiendeflottan till undergång. Flera hundra man förlades i anläggningen 
som döljer sig i berget.

Nu har stora delar av fortet återställts till sitt ursprungliga skick och öppnats för 
allmän heten. Siaröfortet  är idag ett museum med guidade rundturer som visar hur 
Stockholm skulle försvaras, men som också visar krigets verklighet i ett vidare perspektiv.

På Kyrkogårdsön som fortet ligger på finns avskiljda  badklippor och små stränder att 
bada ifrån. I det gamla renoverade logementet från 20- talet har Blidösundsbolaget ett eget 

vandrarhem med två- och fyrbäddsrum och 
sommarrestaurang. Siaröfortet välkomnar 
också konferenser, grupper och skolklasser. 

Här finns även en gästhamn och en vedeldad 
bastu vid strandkanten. 

Bekväm båtförbindelse från Ström kajen framför Grand Hotel 
varje dag 9 maj - 30 augusti. Resan tar drygt 1 1⁄2 timma. På 
sommarsöndagarna sker återresan med klassiska s/s Blidösund 

där ångbåtsbiffen står framdukad i matsalen.    
All information finns på 
www.blidosundsbolaget.se

www.blidosundsbolaget.se
 Tel 08-24 30 90

Radarnavigering
Radar ombord, men 

osäker på avändningen? 
Vi hjälper dig rätt.

Manövreringsträning
– Jobbigt vid tilläggningar? 
Boka en egen utbildningsdag i båten. 
Vi planerar och genomför dagen enligt 
dina/era önskemål. Välkommen oavsett 
typ av motorbåt, stor eller liten, snabb 
eller långsam.

Vi har över 30 års erfarenhet. Vi har utbildning-
ar för alla – från nybörjare till proffs. 
Läs mer på vår hemsida – www.langbeck.se
Gilla oss på Facebook.

Vi kommer till dig – 
utbildningen genom-

förs där det passar dig.

Utbildning för dig med motorbåt

Langbeck.se
08-6647799, info@langbeck.se, www.langbeck.se

På bilden:
Björn Langbeck

Optima
50-75 Ah
-Totalt underhållsfritt
-Hämtar sig helt från  
djupurladdningar
-Tåliga mot förfrysning
-Låg självurladdning
-Inga oxiderande gaser

AGM
70-250 Ah
-Totalt underhållsfritt
-Hämtar sig helt från 
djupurladdningar
-Tåliga mot förfrysning
-Låg självurladdning
-Inga oxiderande gaser

Bosch
40-260 Ah
-Tyskt kvalitetsmärke
-Finns i många klasser
-Från start till
förbrukning

Maringel
75-245Ah
-Helt underhållsfritt
-Goda start- &
förbrukningsegenskaper
-Tål djupurladdningar
-Tåliga mot förfrysning

Ladda för sommaren med nya båtbatterier 
från Kryssarklubbens samarbetspartner 
                                Batteriexpressen

v Ange rabattkod Kryssarklubben vid beställning eller besök i butik

v Batterier och laddare till båtar, bilar, MC, entreprenad maskiner, 
lastbilar, solceller, verktyg mm.

www.batteriexpressen.se

Besök vår 

webshop

eller butiken 

i Infra City

Upplands-Väsby  

(intill Bauhaus)

Samarbetspartnerrabatt 
med upp till 25% rabatt

Batteriexpressen halvsida.indd   1 2017-01-26   15.11

Ångbryggeriet där. Seniorkommitten ordnar en höstutflykt 
dit torsdagen den 20 september och det är lika bra att sätta 
kryss i almanackan redan nu och boka deltagande på hemsi-
dan. För den som kommer med egen båt finns det gott om 
plats i gästhamnen så här på eftersäsongen!
Arr Seniorkommittén
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Seglingskurs kölbåt, steg 1
4 dagar torsdag 10 - söndag 13 maj alt
3 dagar fredag 25 - söndag 27 maj.
Se kurspresentation sid 12.

Seglingskurs kölbåt, steg 2
3 dagar fredag 18 – söndag 20 maj alt
3 dagar fredag 1 – söndag 3 juni 
(1-3 juni fullbokad)
Se kurspresentation sid 12.

Kustbevakningen Djurö 
Torsdag 24 maj kl 11 Besök på 
Kustbevakningen på Djurö. Vi kommer 
att få information om deras verksam-
het samt se en bildvisning. Dessutom 
en rundvandring med besök på en 
kustbevakningsbåt om sådan finns 
vid kaj. Besöket tar cirka 2 timmar. 
Programmet är fullbokat med det går 
att anmäla sig till väntelistan!
Arr Seniorkommittén

Försommareskader till 
Finska Utö och Jurmo
Lördag 26 maj - fredag 8 juni
Eskadern lämpar sig för 6 båtar med 
djupgående ej mer än 1,8 meter.
Endast förhandsanmälan.
Eskaderledare Bo Mejner.

Helgträff med motorbåt
Fredag 1 juli - söndag 3 juni
Motorbåtssektionen i  Stockholms-
kretsen ordnar en helgträff för att 
träffas och umgås under trevliga 
former. Samling på Malma Kvarn. 
Hjärtligt välkomna!

Vårsegling 24-timmars
Lördag 2 juni
Traditionsenligt seglas vårens 24-tim-
marssegling första helgen i juni. Gå in 
på webplatsen 24-timmars.nu och an-
mäl dig och din båt!

Spinnaker- och krysstrim
Steg 1
Måndag 11 juni kl 17.30-21.30. 
Grundkurs i spinnakerträning på en 
X-99, en 10x3 m cruiser/racer.
Kursen hålls på Baggensfjärden.
Se kurspresentation sid 12.

Barnbarnseskader
Måndag 11 juni - fredag 15 juni 
Under fem dagar tar morfar/farfar/
mormor/farmor sina barnbarn (ca 
4 – 12 år) och seglar korta etapper i 
Stockholm mellanskärgård. Givetvis 
kan far och mor med sina barn också 
vara med. Aktiviteter och upptåg för 
barnen. Endast förhandsanmälan.
Eskaderledare Kerstin Andersson.

Seglarläger Malma
Fredag 15 juni - torsdag 21 juni 
Seglarläger ”Junior äldre” för 
ungdomar 12-14 år med blandade 
kunskapsnivåer.

Solosegling
Lördag 16 juni startar årets 12-tim-
marssegling kl 7.00. Segla så långt 
som möjligt på 12 timmar. Vi använ-
der samma start- och rundningspunk-
ter som ordinarie 24-timmars segling 
men har gemensam målgång i Norr-
viken på Runmarö. Anmäl Dig helst 
före torsdag den 14 juni för att säkert 
finnas med på den publicerade start-
listan men vi tar emot anmälningar 
ända fram till starttiden. 
Gå in på webplatsen 24-timmars.nu och 
anmäl dig och din båt!

Spinnaker- och krysstrim
Steg 2
Måndag 18 juni kl 17.30-21.30.
Fortsättningskurs i spinnakerträning 
med en X-99, en 10x3 m cruiser/racer.
Kursen hålls på Baggensfjärden.
Se kurspresentation sid 12.

Midsommar på Malma
Fredag 22 juni blir det traditionellt 
midsommarfirande på ängen framför 
klubbhuset på Malma Kvarn.
Program:
kl 10:30 Samling på ängen för att 
gemensamt göra blomsterkransar till 
midsommarstången.
kl 14:30 Resning av stång, dans kring 
stången och lekar för barn och vuxna. 
kl 21:00 Bryggdans under enklare 
former.

Dagseglarläger Kryssis
Måndag 25 juni - fredag 29 juni 
Seglarläger kl 9-16 med Optimist på 
Hundudden, Djurgården, för barn 
mellan 8 och 12 år. Nybörjar- och 
fortsättningsgrupp parallellt.

Seglarläger Malma
Måndag 25 juni - måndag 1 juli
Seglarläger ”Junior yngre” för 
barn 10-12 år som är nybörjare.
Några platser kvar!

Eskader Baltic syd
Torsdag 28 juni - söndag 22 juli
Start i Nynäshamn , sedan via Got-
land till Lettland och Litauen. Efter 
drygt 500 sjömil är vi tillbaka i Nynäs 
. Exempell på hamnar under färden är 
Ventspils, Liepaja och Klaipeda.
Eskaderledare Lars Karlsson.

Eskader Blå - surfisk och 
annan kultur
Fredag 29 juni - onsdag 25 juli
Natur- och gästhamnar norrut: Några 
av höjdpunkterna blir besök i gamla 
fiskelägen, Sveriges högsta ö Mjältön, 
Skulefestivalen, Galtströms bruk, 
Sikhjälma med Kapplasse. Eskadern 
kommer till många hamnar där man 
enkelt kan mönstra på eller av gastar. 
Vi hinner med både geologi och natur 
förutom kultur och därför har vi flera 
liggedagar. Endast förhandsanmälan.
Eskaderledare Nils Granlund.

Ring oss för tidsbokning eller hembesök.
08-255 400, info@rospiggensbegravning.se

 
www.sjöbegravning.se

”Vi skapar ett vackert  
avsked till havs” 

Beställ vår folder ”Till dig som ordnar med min  
begravning”. I den kan du skriva ned dina tankar eller  

önskemål i enkelhet för att underlätta beslut för  
dina efterlevande.

Vi är en komplett 
Mobil Båtservice.
Vi hjälper er med
allt från enklare service
till större renoveringar.

Bl.a:
Motorservice
Drevservice
Bälgbyte
Polering
Installationer
Navigationsutrustning
Bogproppeller
Ankarspel

www.bsmarin.se08-400 206 63 - info@bsmarin.se -

Fullbokat!

Fullbokad!
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Dagseglarläger Kryssis
Måndag 2 juli - fredag 6 juli
Seglarläger kl 9-16 med Optimist på 
Hundudden, Djurgården, för barn 
mellan 8 och 12 år. Nybörjar- och 
fortsättningsgrupp parallellt.
Några platser kvar!

Seglarläger Malma
Onsdag 4 juli - onsdag 11 juli
Seglarläger ”Junior juli” för 
ungdomar 11-14 år med blandade 
kunskapsnivåer. Några platser kvar!

Familjeeskader 10 dagar 
söderut
Torsdag 5 juli - söndag 15 juli
Familjeeskader för barn och ungdo-
mar 9 - 15 år. Endast förhandsan-
mälda båtar.
Eskaderledare Niklas Isakzon

Familjeeskader till Åland
Lördag 7 juli - tisdag 17 juli
Eskadern vänder sig till familjer med 
barn runt 9-13 år (med syskon som 
kan vara äldre eller yngre). 
Endast förhandsanm.
Eskaderledare: Daniel Widberg och 
Camilla Mörn.

Eskader Bottenhavet runt
Söndag 8 juli - söndag 5 augusti
Målet är att ta oss runt Bottenhavet via 
Åland, norrut efter den finska kusten, 
över Bottenhavet och sist den svenska 
kusten ner (alternativt tvärtom) med be-
sök i många hamnar. Eskadern innebär 
havssegling och den totala sträcken är 
drygt 700 sjömil. Endast förhandsan-
mälan. Eskaderledare Kerstin Andersson.

Från sandstrand till 
glasskiosk
Måndag 9 juli - söndag 15 juli
Start i Norrviken vid Runmarö, därefter 
söderut med troligt avslut någonstans 
mellan Nåttarö och Trosa. Lämplig för 
barnfamiljer. Endast förhandsanmälda 
båtar. Eskaderledare Tomas Andermo.

Pirateskader
Måndag 9 juli - måndag 16 juli
Eskadern välkomnar familjer med barn 
i låg- och mellanstadieålder, födelseår 
2005-2010, där hela besättningen vill 
delta aktivt i arrangemang och (pirat)
aktiviteter. Om vädret tillåter besöker 
vi Stockholms utskärgårdar på väg mot 
målet Arholma. Deltagande båtar ska ha 
inombordsmotor samt möjligheter att 
klara el, mat och färskvatten i naturham-
nar upp till en vecka. 
Endast förhandsanmälda båtar.
Eskaderledare Rickard Berg.

Konfirmationsläger Malma
Lördag 14 juli - onsdag 1 augusti
Seglarläger med konfirmations-
undervisning. (Genrep 3 augusti och 
konfirmation 4 augusti) För ungdo-
mar födda 2003 eller tidigare.

Eskader till Åland och 
Åbolands skärgård
Lördag 14 juli - lördag 28 juli
En eskader med start på Rödlöga till 
Åbolands skärgård, sedan ner mot 
Hangö och med avslut på Finska Utö. 
Hamnarna är ibland grunda och därför 
har eskadern ett maximum för djupgå-
ende på deltagande båtar på 1,9 meter.
Endast förhandsanmälan.
Eskaderledare Gunnar Johansson och 
Hans Ebersjö.

Kapten Krok barneskader
Söndag 15 juli - söndag 22 juli
Eskadern riktar sig till barnfamiljer med 
lite mindre barn. Vi kommer att ha 
härlig segling - men inte mer än några 
timmar per dag. Vi besöker fina natur-
hamnar där vi kan ses på berget, grilla 
och äta tillsammans. Tanken är att vi 
når dagens hamn på eftermiddagen och 
hjälps åt att hitta på något bus, skattjakt, 
tipspromenad eller vad som helst. Alla 
besättningar ansvarar för en aktivitet 
under veckan.Endast förhandsanmälan.
Eskaderledare Camilla Fors

Lär dig segla med proffsen
Lördag 28 - söndag 29 juli eller
måndag 30 juli - tisdag 31 juli
Prova att segla en lätt, snabb J92 och 
få coachning i ett samarbete med 
AtSea Event. Kursen riktar sig till de 
som redan kan segla men vill lära sig 
mer om hur man får fart i båten och 
seglar bekvämare. Något som nästan 
alltid går hand i hand. Tvådagarskurs 
mellan 9.30 - 17.30 båda dagarna på 
Lidingö. Anmälan via Stockholms-
kretsens hemsida. 

Seglarläger Malma
Söndag 5 augusti - söndag 12 augusti
Seglarläger ”Tonåring” för 
ungdomar 14-17 år. Nybörjar- och 
fortsättningsgrupp parallellt.

Kräftskiva i Norrviken
Lördag 11 augusti
Traditionsenlig kräftskiva i Stock-
holmskretsens uthamn Norrviken 
vid Runmarö. Samling kl 16 för tips-
promenad. Sedan hjälps vi åt att fixa 
långbord. Därefter dukar vi upp våra 
medhavda kräftor och tillbehör. Du 
som musicerar - ta gärna med musik-
instrument. Det brukar ofta bli både 
sång och musik under kvällen.
Ingen föranmälan behövs. 
Arr Program- och utbildningskommittén

Aspirantläger Malma
Lördag 18 - söndag 19 augusti
Aspirantläger för dig som vill jobba 
som ledare på Malma kvarns 
seglarläger sommaren 2019.

Höstutflykt till Nynäshamns 
Ångbryggeri 
Torsdagen den 20 september kl 11 
ordnar vi en ”Bryggerivisning med 
bryggarbricka och ölprovning” på 
Nynäshamns Ångbryggeri. Kostnad 
395 kronor. Förhandsanmälan obliga-
torisk via hemsidan före 1 sept. 
Arr Seniorkommittén 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

RULLGENNAKER 2018
SÄTT GULDKANT PÅ SOMMARENS SEGLING
Modern segelföring har bara fördelar. Idag fi nns mycket lätthanterliga rullgennakrar
oavsett om de ska komplettera en fock eller rullgenua. Resultatet är enklare, säkrare
och snabbare segling. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar. Vänta inte, njut av en rull-
gennaker redan till sommaren! 

Moderna kapell sätter guldkant på litvet till sjöss, unna er en lazybag eller en 
sprayhood med rostfria bågar och stora fönster. Det gör livet ombord både enklare, 
vackrare och säkrare.
Besök oss på segelmakeriet, eller skriv till info@boding.se så svarar vi med 
aktuella vårerbjudanden till just din båt. Gäller vid beställning senast 25 maj .

Vårerbjudande gäller vid beställning senast 25 maj 2018. Pris varierar med yta, duk, fi berval och detaljutförande. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

STORSEGEL DACRONDUK VÅRERBJ. ORD.PRIS
Birdie 24, Maxi 68 &77, MS 20, Misil II, Viggen  7 700 kr  9 300 kr
Comfort 32, Fenix, HR 29, Maxi 95, Omega 28  15 500 kr  17 500 kr

RULLSTOR DCX CRUISINGLAMINAT VERT. LATTOR VÅRERBJ. ORD.PRIS
Bavaria 36 AC, Dufour 375, HR 36, Jeanneau SO 36i 25 900 kr  30 800 kr
Bavaria 46 Cr, Elan 434 Impr, HR 43 Furl, Oceanis 45 39 900 kr 48 200 kr

RULLGENNAKER CODE 1 + SELDÉN CX GEN.RULLE VÅRERBJ. ORD.PRIS
First 31.7 LR, Hanse 315, Nova, Omega 30  22 900 kr  26 500 kr
Dehler 35, Dufour 365 GL, Hanse 350, Jeanneau 36i  28 900 kr  34 900 kr
Arcona 400, Bavaria 42 Cr, First 40.7, HR 42, X-412  42 900 kr  47 600 kr

RULLGENUA DCX CRUISINGLAMINAT TRIRADIAL VÅRERBJ. ORD.PRIS
Bavaria 30, Cumulus, Maxi 84 LR, Shipman 28 16 900 kr  20 400 kr
Bavaria 36 AC, HR 352 LR, Najad 34 HR, Oceanis 343 25 900 kr  30 100 kr

LAZYBAG CUSTOM FIT 2018 VÅRERBJ. ORD.PRIS
Ballad, Comfort 30, Cumulus, Maxi 84 & 87 Scampi 5 450 kr 6 450 kr
C-ina 32,First 31.7 LR, Hanse 315, Maxi 999, Omega 30 7 900 kr  9 700 kr
Arcona 36, Dufour 385 GL, Elan 37, Hanse 370 & 371  9 900 kr  11 900 kr

RULLGENUAKAPELL 2018 VÅRERBJ. ORD.PRIS
Compis, HR 26, Fenix, Maxi 84 LR, Shipman 28  3 600 kr  4 150 kr
Bavaria 32 AC, Comfortina 32, HR 31, Maxi 999  3 900 kr  4 550 kr

Gäller totalt över 1500 båttyper. E-posta till: info@boding.se för pris till din båt. 

STOR & FOCK MED STORA AKTERRUNDOR GER MAXIMAL YTA. KOMPLETTERAS MED EFFEKTIV 
LÄTTHANTERING RULLGENNAKER. ALLT SKÖTS ENKELT FRÅN SITTBRUNN AV LITEN BESÄTTNING.

Foto: Jeanneau SO 39iP med G2 Membrane Segel & rullgennaker Code1

LAZYBAG CUSTOM FIT - TILL ALLA BÅTTYPER

ERBJUDANDE RULLGENNAKER

Perfekt segel för semester, enkel hantering i kombination 

med hög prestanda blir ofta skillnaden mellan att segla och 

starta motorn dagar med lätta vindar. 

Fullbokad!
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POSTTIDNING B
(Returadress:  Box 1158, 131 26 Nacka Strand)
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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.

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


