OSTPRICKEN
Nummer 3 • 2020

Båtglädje!
Segla
ett helt
dygn

Hur
och
varför
vid båtköp

Givande
engagemang

• E N T I D N I N G F Ö R D I G I SV E N S KA K RYS SA R K LU B B E N S STOC K H OLM S K R E TS •

Pantaenius allriskvillkor –
vad som än händer!

O STP R I C K E N
Nr 3 2020 Årgång 12 (29)

SWE18148 /1218

Redaktör
Carina Lernhagen Matz
ostpricken@sxk.se
Där inget annat anges står redaktören
för texten.
Ansvarig utgivare
Kerstin Andersson
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

L

ycka är en båt. Varför är det så? Jag vet
många som vittnar om hur det känns att
komma till båten, kliva ombord och DÄR,
där försvinner jäktet, stressen och alla måsten. Det som finns då är istället ett lugn men
också en känsla av frihet. Båten gungar till,
rör sig lite även i hamn och lovar – äventyr.
Tänk att det är så!
Min första egna båt var en Stjärnbåt. Furubord på ekspant
och med mahognykapp. Friborden målade jag vita, mahognykappen betsade jag ner i färgen till mörkrödbrunt och lackade.
Det var dukat däck och ett fint litet bomrack i brons till
storskotet. Vi, jag och min båt, seglade ut på både små och
stora äventyr.
Stjärnbåten är ju byggd på klink och det är ett sällsynt harmoniskt kluck ifrån klink. Det där var länge sedan men minnet av min båt ”Stjärnan” är starkt.

Tryckeri
Ljungbergs Tryckeri AB, 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
Ny båt, hur och varför? sid 7-13
Muskö. Mysigt och mystiskt, sid 14-15
Engagera dig gärna! sid 16-17
Lottbåt från förr, sid 22
Omslag
Lycka är en båt.
Foto Staffan Trägårdh
Nästa nummer 12 oktober
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Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde
och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

När jag förra året fyllde jämt – berättar inte hur jämt – gav
jag mig själv något som jag länge önskat: en klinkbyggd
mahognyjolle. Ja, jag vet. Det är otidsenligt, nostalgiskt och
tar en massa tid med en träbåt. Men jollen blev min.
Jollen är döpt till Elis, eftersom vår stora båt heter Elisa. Elis
och jag ror på små turer från vår förtöjning. Det är en stor
glädje att höra klucket från bordläggningen och jag konstaterar: Jag är lycklig – jag har en båt. Den här sommaren tyder
mycket på att det är fler som tänker så.
Carina Lernhagen Matz
Redaktör

Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se
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• O´HOJ ALLA M E DLE M MAR •
Någon som går ut frivilligt
i det här vädret?
Att ensam är stark är inte sant till sjöss. Tvärtom. Vi
behöver vara många och vi behöver arbeta tillsammans,
för havet är stort och den som råkar illa ut ska kunna få
snabb hjälp. Att människor hjälper varandra på sjön är
en tradition som är lika gammal som båtlivet självt.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med
många frivilliga, och så har det varit ända sedan starten
1907. Idag har vi fler än 2200 välutbildade frivilliga
sjöräddare, över 70 räddningsstationer och 260 räddningsenheter längs hela Sveriges kust. När larmet går
rycker vi ut inom 15 minuter, dygnet runt och året om,
oavsett väder och vind.

Men detta skulle inte fungera utan våra cirka 120 000
medlemmar och stöd från engagerade båtälskare runt om
i landet. En stor del av våra dagliga kostnader (som till
exempel att utbilda frivilliga och att hålla båtar och utrustning redo för utryckning) täcks av medlemsavgifterna.
Och med hjälp av generösa gåvor och testamenten kan vi
också investera i nya båtar och utrustning.
Därför vill vi rikta ett stort tack till dig som bidrar.
Du hjälper oss att rädda liv till sjöss. Tillsammans fortsätter vi utveckla en av världens mest effektiva sjöräddningsorganisationer. Läs mer om hur du kan stödja oss
på sjoraddning.se.

Ja.

D

et är inte utan att man i
stort sett varje dag under
juli tänkt på texten i den
gamla slagdängan av Lasse
Dahlquist: ”Det är dans på
Brännö brygga”. Man småsjunger: ”Kors vad det vimlar av segel idag. Är det
kappsegling? Nä, det är lördag!”
Fast här är det ostkust och i sommar har det varit båtar av alla de slag och storlekar. Det har heller
inte bara varit lördagar utan Stockholmska högsommardagar och hemester.
I dessa corona tider, med krav på distans mellan
medmänniskor och dessutom små möjligheter
till resor inom och utom landet, så har ovanligt
många hittat ut på sjön. Helt fantastiskt!
Många är vi som varit sjöburna varje sommar,
men i år har vi sett många nybörjare i nyinköpta
båtar. Nygamla båtfarare har dammat av sina båtoch förarkunskaper och sjösatt sin gamla trotjänare.
Oavsett erfarenhet och typ av båt så är vi många
som åkt och seglat runt i vår underbara skärgård.
Efter en kort kontroll så kan jag konstatera att
denna sommar är en av de bättre när det gäller
våra Kryssarklubbshamnar. Starten var lite trög
men under juli så har både Norrviken och Malma
Kvarn i stort sett varit fullbelagda varje natt.
Bastun i Norrviken har också varit flitigt besökt
och vår nya restaurang på Malma har gjort succé
med mycket nöjda gäster och hårt tryck.
Man kan konstatera att det gamla uttrycket ”allt
ont har något gott med sig” även gäller under årets
omständigheter.
Vi kan läsa i dagspress, se på TV och även uppmärksamma i skärgårdens hamnar att det finns
många oerfarna båtfarare som skulle behöva lite
mer utbildning och instruktioner för att kunna
njuta ännu mer av sitt kommande sjöliv.

Vi hoppas att vi under sommaren har fångat
upp dessa nya båtfarare och att de fått mersmak
för sjöliv och därmed kommer till våra utbildningar
och program framöver.
Planering av höstens navigations- och båtutbildningar pågår för fullt. Vi vet ju ännu inte hur höstens rekommendationer kommer att se ut när det
gäller covid-19 och dess smittspridning och därför
laddar utbildningskommittén med nya idéer kring
genomförandet av kurserna.
Digitala kurser, färre elever, utbildning utomhus – ja, idéerna är många. Hur det blir kommer
att framgå på vår hemsida i början av hösten eller i
nästa nummer av Ostpricken.
Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen
och Svenska Seglarförbundet har engagerat sig i
debatten kring snabba båtar. De tre organisationerna vill se obligatoriskt båtkörkort för alla som
framför båtar inklusive vattenskoter som kan köras
över 35 knop. Fortsättningen på denna debatt och
dess resultat ska bli intressant att följa.
Är du nyfiken på att följa vad som mer händer
inom kretsen så finns vi förutom på vår hemsida
även på Facebook under namnet Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets och på Instagram finns
vi bl. a. under namnen ”gasthamnmalmakvarn” och
”seglarlagretmalmakvarn”.
På Instagram finns även
”påkryss” och ”svenska
kryssarklubben”.
Än finns lite kvar av
båtsäsongen. Fortsätt och
njut av sensommaren!

Kerstin Andersson
Ordförande i
Stockholmskretsen

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.
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Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

NY BÅT!
HUR?
VARFÖR?
Ostpricken har mött tre par i
Stockholmskretsen som köpt ny båt.
Sprillans ny.
Hur gick funderingarna före köpet?
Vilken båt bestämde de sig för – och varför?
Möt dem och läs vad som avgjorde!
Text och bild Carina Lernhagen Matz
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Foto Staffan Trägårdh

Foto Mats Thellmod

”HavsDroppen” / Linjett 34
Längd 10,66 m
Bredd 3,45 m
Djup 1,84 m
Depl 5,5 ton
Motor Yanmar 30 hk
Segelyta stor 37 m2
Segelyta 110% fock 24,5 m2
Rosättra varv, Norrtälje
www.linjett.se

Foto Rosättra varv

Seglingsglädjen viktigast
Åsa Snöljung och Mats Thellmod valde Linjett 34.
”HavsDroppen” ska hon heta! Det var Åsas idé. Och
så blev det. Mats och Åsas nya Linjett 34 var beställd
och de gick och väntade på att få den.
Ett år innan hade de åkt till Rosättra varv i Roslagen, där Linjett-båtarna byggs. Varvet bygger även
Linjett 37 och Linjett 43. De blev väl mottagna och
helt tagna. De provseglade.
”Jag har seglat Ballad sedan 1970-talet”, berättar
Mats. ”Min pappa köpte en gul Ballad och den har
sedan varit familjens båt ända tills nu. ”Men jag har
alltid gillat Linjett och tänkt: Ska jag någon gång byta,
så ska det vara till en Linjett.”
Mats har efter ett långt arbetsliv nu, efter pensioneringen, möjlighet att ägna mer tid åt både båtliv och
båtfix. Han tänkte: Varför inte passa på när jag har
ork och kraft? Det var dags att förverkliga drömmen.
Mats beställde båten i augusti och fick den levererad i
maj året därpå.
Varför just Linjett?
”Jag är nog ganska konservativ av mig”, säger Mats.
”Jag tycker en båt ska vara vacker. En vacker båt seglar
bra. Det är viktigt med seglingskänslan. Allt det där
tycker jag att Linjetten har.”
8 | OSTPRICKEN 3 2020

Just seglingsglädjen engagerar både Mats och Åsa.
Åsa är gammal Laser-seglare och upplever att Linjetten är lättdriven. Båten svarar snabbt på roder och
trim, säger hon, och känns livlig. ”Jollekänsla i en
vuxen båt!”
Mats berättar om lösningar han gillar. Tamparna är
dragna under däck till rorsmansplats – ett stort plus.
Det blir ordning och reda på tamparna och lätthanterligt. Liksom att storen skotas uppe på rufftaket och
sittbrunnen därmed mer fri.
Jämfört med den gamla Balladen, där storskotsskenan gick framför ruffluckan, är det här både säkrare
och mer praktiskt. Han vill också betona hur hög
kvalité det är på inredningssnickeriet.
Det finns olika material och layouter att välja mellan, men på HavsDroppen är det standardinredning i
traditionell mahogny.
Nu väntar skärgårdssegling – och kanske en översegling till Gotska Sandön om vinden står rätt för det. En
Code Zero ger seglingsglädjen ytterligare en skjuts.
Men hur var det med namnet – HavsDroppen – vad
betyder det egentligen?
”Jo”, säger Åsa, ”jag tänkte att havet är fullt av små
droppar och nu är vi en av dem!”
OSTPRICKEN 3 2020 | 9

”Koko af Söderöra” /
Oceanis 38.1
Längd 11,50 m
Bredd 3,99 m
Djup 1,64 - 2,08 m
Depl 6,85 ton
Motor 30 hk
Segelyta stor 32,7 m2
Genua 103 % 33 m2
Yachtsale Sweden, Saltsjöbaden
www.yachtsale.se

Höj- och sänkbar köl avgjorde
Karin Juhlin och Dag Arvidsson valde Oceanis 38.1
Dag Arvidsson och Karin Juhlin är båda inbitna båtmänniskor. Men under tio år var de utan båt. De renoverade ett gammalt skärgårdshemman istället. Men
längtan efter att kunna kasta loss på egen köl växte sig
allt starkare.
Före den där husrenoveringen, funderade de allvarligt på riktig långsegling. Kanske jorden runt till och
med. De kollade in traditionella långfärdsbåtar som
franska Amel och Owni, engelska Oyster och svenska
Hallberg Rassy och Najad. Det var centercockpit och
watermaker som gällde.
De där långseglingsplanerna gjorde att de båda gick
Oceanskepparutbildningen. Båda har en gång börjat
betydligt blygsammare. Dag hade en Maxi 77 under
1970-talet och Karin seglade lite olika båtar med olika
kompisgäng. När hennes son Viktor gick på seglarläger
på Vitsgarn ordnade ledarna där ett ”mamma-läger”.
Karin hängde på och kappseglade C55 med en annan
mamma. ”Helkul”, säger Karin. ”Vi vann”!
Dag var delägare i en Diva 45 under tio år och gjorde då långseglingar över Nordsjön till Skottland under
tre somrar.
Men efter husäventyret kom de på andra tankar. Framförallt ville de utforska och uppleva Stockholms ytterskärgård. Att hitta en egen förtöjning någonstans därute
bland öarna i utskärgården med havet som granne.
10 | OSTPRICKEN 3 2020

”Det är en sådan tillgång” säger Dag, ”att kunna nå
utskärgården på egen hand och ha hemmet med sig”.
”Naturen – det är det jag gillar mest med båtlivet” fyller Karin i. ”Att kasta loss och få seglingskänsla. Det
får man inte i ett hus.” Tre krav utkristalliserade sig:
1/ Båten ska vara lätt att hantera. Rullstor, rullgenua,
bogpropeller och framåtseende ekolod på 50 meter.
2/ Båten ska vara ”social” – det vill säga vänner eller
de vuxna barnen ska få plats att hänga med ombord.
3/ Båten ska vara grundgående för att göra det lättare
att förtöja i skärgården. Alltså – båten ska ha höj- och
sänkbar köl.
Karin och Dag åkte till båtmässan i Düsseldorf,
”världens största”, och gick på båtmässorna här hemma. De kom fram till att båten inte skulle vara större
än 38-39 fot, eller möjligen max 40 fot. ”Inte för stort
och inte för tungt.”
De tittade på Hanse, Beneteau och Dufour och
fastnade för en Oceanis 38.1. ”Alla båtarna är klart
trevliga med generösa utrymmen. För oss var det den
höj- och sänkbara kölen som fällde avgörandet”.
Första sommaren gick färden mycket riktigt till
Stockholms ytterskärgård. ”Vi gick bland annat till
Gillöga när vädret var lugnt och krånglade in oss till
en fin förtöjning”, säger Dag.
”Det är bara början på upptäcktsfärden”, säger Karin.
OSTPRICKEN 3 2020 | 11

Foto Gebroeders van Enkhuizen

Vi ville ha stålstyrka
Karin och Stefan Tylner valde Noordkaper 43.

”Kajsa T” /
Noordkaper 43
Längd 13 m
(14 m med peke)
Bredd 4,35 m
Djup 1,40 - 2,55 m
Depl 20 ton
Motor Yanmar 110 hk
Segelyta 115 m2
Varv Gebroeders van Enkhuizen
www.gebrvanenkhuizen.nl
12 | OSTPRICKEN 3 2020

”Jag har alltid velat ha en stålbåt”, säger Stefan. ”För
fyrtio år sedan byggde jag på en båt i stål, det var en
motorbåt från Nyköpings varv där den skulle ha blivit
arbetsbåt. Där blev den aldrig färdig och jag blev heller
aldrig färdig! Familj, barn och arbete kom emellan och
blev viktigare.” Båten såldes sedan till Nordnorge –
alltså var det en bastant sak.
Bastant är också Karin och Stefans nya båt, en
Noordkaper 43, byggd i Makkum i Holland.
”Det var ett äventyr i sig att åka ner till varvet för att
titta på hur båten växte fram”, säger Karin. Fem turer
till Holland blev det under det dryga år som bygget
pågick, från beställning till leverans.
Det går inte att ta miste på glädjen och stoltheten
när Karin och Stefan berättar om sin nya båt!
”På midsommarafton gick vi från Nåttarö till Lauterhorn. Stadig NO 6-10 meter per sekund. Loggade
6-8 knop hela tiden!” säger Karin. ”Hon seglar mycket
bättre än jag vågat hoppas på”.
Kutter-riggen gör båten lätthanterlig och trots att
den är stor går den fint att segla på två. I hårdare vindstyrkor revar de storen och focken och låter genuan
vara helt inrullad. På var sida sittbrunnen sitter en elvinsch. Det är en god hjälp för att skota genuan.
Ändå är det segling i Stockholms skärgård som ligger dem varmast om hjärtat. Hela året runt!
”Båten ligger i sjön i vår hemmahamn på Gålö Båtklubb”, berättar Stefan. ”Vi tänker att vi ska ta båten

ut så länge det är isfritt. Den är isolerad med ett 7 cm
lager skum i hela båten ovan vattenlinjen. Vi har vattenburen värme i hela båten och till och med värmeslingor under durkarna.” Durkvärme!? Vilken lyx!
Värmaren går på diesel och spisen på el – de är självförsörjande på el med ett eget litet elverk. ”Det var
skeppsbyggaren som tyckte vi skulle vara oberoende
av gasol. Och nu känns det bra. Dieseltanken rymmer
1100 liter och vattentanken 550 liter”, förklarar Stefan
och myser.
Karin och Stefan hade en 35 fots Regina af Vindö
tidigare, också det ett kvalitetsbygge med däcksalong.
Noordkapern är två meter längre och nära en meter
bredare och ger därmed mera utrymme. Sänkköl ger
bra förtöjningsmöjligheter. Karin uppskattar en riktig
koj med tjock madrass och en separat dusch för att inte
behöva blöta ner toan. Och så var det durkvärmen …
”Den är underbar!”, säger Karin som också gillar däcksalongen skarpt. ”Då är man ute fast man är inne”.
En helt ny 43 fots båt byggd med finess och kvalité
är inte billig. ”Vi har sålt två företag och ett hus. Varför
ha pengar på banken? Det här är den bästa räntan för
oss!” säger de båda med övertygelse.
Och så var det det där med stålbåt. ”Det är ett material som är beständigt och tåligt även på vintern och
som går att återställa om det blir någon skada”, säger
Stefan. ”Det här är en robust konstruktion”, säger han
och klappar om både Karin och Kajsa T.
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Grytholmen
Örlogsbas

Älvsnabbenmonumentet

Karta Lantmäteriet fråh naturkartan.se

Foto Bertil Oskarsson

• FÄ R D M Å L •

Mystiskt och mysigt kring Muskö
Ön invid Mysingen rymmer både örlogsbas och hembygdsmuseum.
Muskö i Stockholms södra skärgård betyder ”den
mörka ön” enligt vissa ortnamnsforskare. I berget
på Muskös västsida döljer sig en av världens största
underjordiska örlogsbaser – lika stor som hela Gamla
Stan. Titta på den svartvita bilden med öppningarna
i berget och med två ubåtar. 1969 invigdes anläggningen och då var det topphemligt. I försvarsbeslutet
2004 skulle allt avvecklas. Men nu är det, sedan ett år
tillbaka, åter militär aktivitet. Marinstaben är förlagd
där, vilket är en direkt följd av den säkerhetspolitiska
inriktningen mot ett starkare försvar.
På östra sidan av Muskö ligger Grytholmen, som
ett skärgårdens Skansen och med förtöjningsmöjligheter på en liten strandklippa (se bilden).
Torpets byggnader har kompletterats med hus som
flyttats hit från andra håll på ön. Det är Muskö hembygdsförening som driver friluftsmuseet som visar
hur ett skärgårdshemman såg ut förr. Husen ligger på
en ängssluttning ner mot den skyddade havsviken.
Kanske gör du några sena båtfärder? I Fårfjärden
utanför Grytholmen sägs stora mängder sjöfågel samlas under höst och vinter.
På väg in till Grytholmen passerar du Älvsnabben14 | OSTPRICKEN 3 2020

monumentet som syns från nästan alla delar av Mysingen. På gamla kartor står det ”Elgsnabben” och ortnamnsforskare tror att det kanske är den utskjutande
udden på ön som liknar en älgmule. En annan tolkning är att det faktiskt var vanligt med älgar här. Olaus
Magnus skrev på 1550-talet att älgarna tycker om att
andas den friska luften där! Andra tror att mängden
jättegryor, ”älvkvarnar,” givit ön sitt namn.
”Nabb” är nog det ursprungliga ordet för sista delen
i namnet Älvsnabben. Nabb är en utskjutande udde
och det är precis vad ön har. Utanför, mot Mysingen,
ligger Kapellön (med monumentet) och Gubbholmen.
De tre öarna bildar en skyddad hamn för en hel flotta den användes redan under vikingatid.
Det var hit, till den skyddade hamnen vid Älvsnabben, som regalskeppet Vasa skulle segla för att ta ombord soldater och proviant. Men så blev det ju aldrig ...
17 september ordnar Seniorkommittén en utflykt till Grytholmen på Muskö. Ta med egen picknick. På Grytholmen får vi
höra ett föredrag av Bertil Oskarsson och bli guidade runt på
området av Jan Karlsson, båda genuina Musköbor. All info och
obligatorisk förhandsanmälan: www.sxk.se/stockholmskretsen
Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
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Mats Persson är en av
många som engagerat sig
i utvecklingen av Kryssarklubbens Malma Kvarn.
Men det finns flera olika
kommittéer som behöver
nya funktionärer!

Stockholmskretsen består av en styrelse på 11
personer. Inom kretsen finns också olika kommittér med aktiva funktionärer. De är:
• Eskader
• Hamn- och Farled
• Kvinna ombord
• Malma Kvarn Hamn
• Malma Kvarn Samarbete
• Malma Kvarn Seglarläger
• Miljö
• Motorbåt
• Program- och Utbildning
• Senior
• Teknik
• 24-timmars
Vill du bidra med ditt engagemang? Kontakta
Stockholmskretsens ordförande Kerstin
Andersson på tel 070-588 25 42 eller Hanna
Lindvall på kansliet 08-716 22 50.
Lördag 5 september är det funktionärsmöte
ute på Malma Kvarn då du kan lära känna de
som redan jobbar som funktionärer. Men först
— slå en signal till Kerstin eller Hanna!

Engagera dig gärna!
Det började med Programkommittéen. Mats Persson hade ett kontaktnät som var
givande för programkvällarna i Stockholmskretsen. Sen har det rullat på.
Nu ingår han i kretsens styrelse och engagemanget för Malma Kvarn är stort.
”Visst, ibland blir det mycket jobb. Men det ger också gemenskap och nya vänner.”
Mats Perssons båt, en Joule 44, heter ”Sea Spirit”.
Kul tänker jag, för jag vet att han jobbat på Vin&Sprit
under många år. Men nej, båten hette så när han köpte den.
”Jag tycker det är ett fint namn, för båtlivet ger mig
just kraft och energi”, säger han. Jobbet som affärsområdeschef i olika delar av världen; i Europa, Sydamerika, Karibien och Canada innebar mycket resor, men
var samtidigt väldigt roligt och stimulerande.
Efter pensioneringen för fem år sedan tog han tre
månaders ”semester”. Men tyckte sedan att han ville
engagera sig i något meningsfullt. På båtmässan Allt
för Sjön klev han in i Kryssarklubbens monter och sa:
”Jag kanske kan hjälpa till.” Mats valdes in i Program- och utbildningskommittén. Ordnade välbesökta
programkvällar och utvecklade kursverksamheten
tillsammans med de andra i kommittén. I vanliga fall
syns hela kursutbudet här i Ostpricken. Nu, till hösten
2020, är det fortfarande ovisst hur det blir med det i
förhållande till Coronaviruset. Så snart vi har ett program- och kursutbud igen kommer det att synas både i
tidningen Ostpricken och på hemsidan.
Mats har också, tillsammans med flera andra, engagerat sig kring Malma Kvarn och utvecklingen av
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Kryssarklubbens anläggning. Riksföreningen äger och
förvaltar och Stockholmskretsen driver.
”Det är ett härligt ställe”, säger Mats, ”här finns allt:
närhet till skärgård och hav, badsjö och en utmärkt bas
för seglarlägren. Dessutom en fin hamn. Som medlem,
och nu även styrelsemedlem, engagerar jag mig för att
utveckla detta.”
Listan är lång på allt som under senare år förbättrats på
Malma: ny avloppsrening, nytt brandskydd och ventilationsanläggning i klubbhuset där ungdomarna bor, nya
elplintar i hamnen.
Vidare ny bastu intill klubbhuset och nyrenoverade
duschrum för lägerdeltagarna. Extra roligt är att nu till
sommaren öppnade också Bistro Malma Kvarn – ett
trivsamt och väldigt uppskattat inslag i hamnen.
Stora investeringar har gjorts av Riksföreningen
Kryssarklubben, men det är inom kretsen som de stora
ideella insatserna görs. Så – vad ger det att engagera sig
som funktionär i en kommitté eller i styrelsen?
”Många gråa hår”, skrattar Mats. ”Skämt åsido, det
ger gemenskap och nya vänner både inom och utanför
Kryssarklubben. Det är också en tillfredsställelse att
lösa problem och göra nytta i en positiv verksamhet.”
OSTPRICKEN 3 2020 | 17

Segla ett helt dygn

Höstens 24-timmarssegling går första helgen i september. Start kl 12 lördag 5 september, målgång kl 12 dagen därpå. Segla så långt som möjligt på en bestämd
tid. Målgång där du startade. All information och tider
finns på hemsidan 24-timmars.nu
Där finns också startplatskarta, punkt- och distanstabell, punktkort och datafiler till navigationsprogram,
plotter, och navigationsappar. Allt uppdaterat till 2020
års utgåva.

Ingen båtmässa i Gustafsberg - men kanske bästa båtlivsåret?

Foto Cision

”För två år sedan gjordes ett första försök att måla
Klacknäskumlet utanför Ingarös sydspets, vilket rönte
stor uppskattning från båtfolk. Äntligen kunde man se
kummeln på långt håll. På grund av väder och vind blev
dock aldrig det sista skiktet målat och tillsammans med
mås och skarv som gärna sitter på kummeln så var nu
den i behov av renovering. Sagt och gjort! Vi ur Hamnoch farledskommittén har nu, med uppbådande av diverse avancerade balansnummer, målat upp kumlet från
grunden igen. Nu står det och lyser i vitt och blått som
aldrig förr. Vis av erfarenheten, till hösten är det tänkt
att komplettera kumlet med någon form av ’spikmatta’
på toppen, så vi slipper fågeltoaletten.
Hamn- och farledskommittén genom ’målarmästarna’
Thomas Ek & Göran Danielsson”

Foto Sweboat

Foto Göran Danielsson

Klacknäskummel åter i trim

I juni fattade Sweboats styrelse ett tungt men logiskt beslut att ställa in flytande båtmässan i Gustafsberg, Allt
på Sjön. Detta till följd av de föreskrifter som råder i
samband med corona-viruset. ”Hösten är för många
i branschen en viktig försäljningsperiod och är samtidigt startskottet för nästa års försäljning”, säger Mats
Eriksson, vd för Sweboat. ”Samtidigt kan vi glädjas åt
att sommaren kommer gå till historien som båtlivets år,
då hemmasemester var det som gällde för oss i Sverige.

Foto Håkan Olofsson

Det har varit en enorm efterfrågan på både nya och begagnade båtar. Så, coronaviruset stoppar våra fysiska
mässor i höst, men stoppar inte båtlivet – om vi tar ansvar och visar hänsyn på sjön”. Istället för mässa i vanlig mening kommer det att bli en digital mässa med
extraerbjudanden och en särskild kampanj-sajt. Allt
detta på hamnen.se som samarbetar med Sweboat kring
denna nya form. Start 28 augusti och pågår en månad.
Nyheter, filminslag, intervjuer, tester och artiklar utlovas.

Återträffar i september

De populära seglarlägren och konfirmationslägret på
Malma Kvarn är nu genomförda. Nära 250 barn och
ungdomar har fått sin första kontakt med sjöliv eller fått
utveckla det på fortsättningskurser. Det är en angelägen del i Kryssarklubbens verksamhet och på Malma en
obruten tradition sedan 1947! Helgerna 12-13 och 1920 september ordnar ledarna uppskattade återträffar.

Sorgligt slitage

Trots skyltar om att bara använda färskvatten verkar en
del hälla på sjövatten på bastukaminen i Norrviken. Så
här såg den gamla kaminen
ut i våras då en helt ny installerades. Efter bara någon
vecka inträffade det som inte
får hända: Oförsiktig eldning
gjorde att elden spred sig ner
under golvet i bastun. Allt arbete i vår uthamn Norrviken,
ost Runmarö, utförs av ideella
krafter i kretsen. Tillsammans
kan vi hjälpa till att hålla ordning, snyggt och rent.

Foto Sweboat

• PEJLING •
Foto Ulf Gustafsson / 24-timmars.nu
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Bra puff med BOGPROPELLER

1929-2019

Gurra Krantz+Gåshaga Marina=sant
Gåshaga Marina på Lidingö, har bytt ägare.
Havskappseglaren Gurra Krantz, som flera gånger hållt
uppskattade föredrag i Stockholmskretsen, övertar verksamheten från Anders Almén (tv). Senast sågs Gurra
som skeppare i TV-serien ”Över Atlanten”. Anders
Almén har byggt upp och drivit marinan sedan 1994.
Gåshaga Marina har serviceverkstad, båtuthyrning och
restaurang. I marinan finns cirka 150 båtplatser och
plats för både kall och varm vinterförvaring.
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Vi för båtlivet
VIDARE
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Det händer på
Malma Kvarn

Ny rutt ny
UPPLEVELSE

Seglarläger på Malma
och dagläger i Optimist

GÅ PÅ KURS vårens nya program
Seglarläger för BARN & UNGA

• E N T I D N I N G F Ö R D I G I S V E N S K A K RYS S A R K L U B B E N S S TO C K H O L M S K R E T S •

Föredrag & filmer
Kolla programmet!

4 frågor om

1929-2019

Färdmål
UTSKÄRGÅRD

algblomning

• E N T I D N I N G F Ö R D I G I S V E N S K A K RYS S A R K L U B B E N S S TO C K H O L M S K R E T S •

90

STOCKHOLMSKRETSEN

Färdmål
Gotska Sandön

• E N T I D N I N G F Ö R D I G I S V E N S K A K RYS S A R K L U B B E N S S TO C K H O L M S K R E T S •

ÅR

GÅ EN KURS
Nytt program

• E N T I D N I N G F Ö R D I G I S V E N S K A K RYS S A R K L U B B E N S S TO C K H O L M S K R E T S •

VILL DU OCKSÅ SYNAS I
OSTPRICKEN?

Kontakta Hadar Svanström
Mediamäklarna AB 070-845 69 60
hadar@mmab.nu

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor,
båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m
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
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Kartbild från Försvarsmakten

• PEJLING •

Dynor & kapell
Här hittar du allt du behöver till dynor,
kapell och skrovklädsel.
har ett stort sortiment av marina
* Vi
tyger och konstläder.

Skumplast och stoppningsmaterial

från Sunbrella, Sauleda
* Kapellväv
& Sandatex

* Kapellrör, beslag och bågar
* Blixtlås och rutor

Östra Muskö / Information från Försvarsmakten:
Skyddsobjektet med tillträdesförbud och foto-/avbildningsförbud omfattar öarna Kattholmen, Mellanholmen, Ledsundsholmen, hela Bjurshaga halvön, halva
Kappelön, hela Älvsnabben, Bergholmen och Malörtsholmarna. Info i anslutning till artikel sid 14-15.

www.ostersjokompaniet.se

D R Ö M M E N O M AT T S E G L A ÖV E R AT L A N T E N
21/10 – 10/11 2020 MED ROYAL CLIPPER (10:E RESAN)
PRELIMINÄRT PROGRAM

Båtskrotning

Havs- och vattenmyndigheten har för tredje gången avsatt pengar till skrotning av gamla uttjänta båtar för att
få en renare havsmiljö. Fritidsbåtar upp till tre ton kan
därför skrotas gratis på någon av de 25 insamlingsplatser som finns i landet. Om du hittar en skrotbåt på allmän plats eller i naturen kan du kontakta kommunen
som då försöker hitta ägaren. För att få ta del av satsningen ska:
• Båten ägas av en privatperson.
• Båten vara minst tre meter lång och väga minst 200
kilo och max tre ton.
• Ägaren betala transport till återvinningscentral samt
eventuella saneringskostnader.
Erbjudandet gäller så länge stödet räcker, dock längst till
31 december 2020. Ring 0771-80 81 81 eller gå in på
www.båtretur.se för att veta mer.
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Segla spinnaker – kurs i kölbåt

Du kanske har en spinnaker ombord, men aldrig vågat
sätta den? Du kanske har provseglat spinnaker men inte
fått någon riktig stil på det hela? Här är kursen för dig.
Marcus Morberg anordnar, i Stockholmskretsens regi,
två kvällskurser på Baggensfjärden nu i slutet på augusti och förhoppninsvis har den här tidningen kommit i din brevlåda i tid för dessa. Tisdagarna 18:e eller
25:e augusti kl 17.30 - 21.30 är kurstillfällena. Samling
sker vid Saltsjöbaden. Båten är en snabbseglande X-99.
(Ej båten på bilden.) Att segla spinnaker är en tjusning
och det finns många knep och tricks som gör det både
enklare och säkrare. Att segla spinnaker är en utmaning.
Det är ett segel som kräver extra mycket uppmärksamhet och koncentration. Men när allt stämmer är det en
härlig upplevelse. Mer om spinnaker- och krysstrimkurs
på hemsidan www.sxk.se/stockholmskretsen

21/10 Flyg med SAS/TAP från
Arlanda, Landvetter eller Kastrup
via London till Lissabon, transfer till
hotell i Lissabon.
22/10 Gemensam stadstur och lunch,
transfer till hamnen, ombordstigning
Royal Clipper, fartygsvisning.
Avsegling på kvällen.
23/10 Portimao, Portugal.
24/10 Till havs.
25/10 Safi, Marocko.
26/10 Till havs.
26/10 Ankomst Teneriffa morgon,
Kanarieöarna.
26/10–7/11 Kurs mot Västindien.
7/11 Ankomst morgon Bridgetown,
Barbados. Utflykt runt ön. Transfer
till hotell.
7/11–10/11 Sköna dagar på 4-stjärnigt
hotell, Accra Beach Resort på Barbados. Gemensam middag sista kvällen.
10/11 Hemresa, flyg med Condor/
Lufthansa via Frankfurt till Arlanda,
Landvetter eller Kastrup.
11/11 Ankomst Sverige.

FRÅN

68.500:-

FÖLJANDE INGÅR
Flyg Köpenhamn/Stockholm/Göteborg Lissabon med retur från Barbados med SATAP • Alla transfers flygplats/hotell/fartyg i Lissabon och Barbados • En natt
på hotell i Lissabon inkl en gemensam lunch och frukost • En stadsutflykt i Lissabon • 17 dagars segling ombord på Royal Clipper • Helpension ombord • Öl, vin
och vatten till lunch och middag • Gemensamma aktiviteter • En gemensam utflykt på Teneriffa • Dricks till besättning • Hamnavgifter • 3 nätter på 4-stjärnigt
hotell på Barbados inkl frukost och en middag • Rundtur på Barbados på ankomstdagen inkl. lunch • Erfaren färdledning: Erling Matz & Carina Lernhagen Matz.

BOKNING: POSEIDON TRAVEL AB, KAJPROMENADEN 22, HELSINGBORG • 042-37 40 00
INFO@POSEIDONTRAVEL.SE • POSEIDONTRAVEL.SE
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Uppdaterad info på www.sxk.se/stockholmskretsen

TER

Spinnaker- och krysstrim

18 augusti kl 17.30-21-30 på
Baggensfjärden, samling Saltsjöbaden.

Aspirantläger

22-23 augusti på Malma Kvarn.

Spinnaker- och krysstrim

Återträff Seglarläger

12-13 september, på Malma Kvarn.
Ungdomar från seglarlägret sommaren 2020 har chans att träffas igen.

Visning av friluftsmuseet
Grytholmen på Muskö

25 augusti kl 17.30-21-30 på
Baggensfjärden, samling Saltsjöbaden.

17 september anordnar Seniorkommittén en utflykt med visning. Kom landvägen eller sjövägen! Egen matsäck.

Funktionärsträff

Återträff Seglarläger

5-6 september på Malma Kvarn.
Aktiva funktionärer är inbjudna.

24-timmars

5-6 september. Segla så långt som
möjligt på ett dygn. Starta och gå i
mål på samma plats.

19-20 september, på Malma Kvarn.
Ungdomar från seglarlägret sommaren 2020 har chans att träffas igen.

Malma Dinghy Trophy

Arbetsdagar

11, 15, 18 oktober på Malma Kvarn.

Årsmöte Stockholmskrets
19 november i Nacka Strand.

För alla programpunkter
gäller info, anmälan och betalning på
www.sxk.se/stockholmskretsen

Aktiviteter ordnas med reservation för
eventuella ändringar och restriktioner
i samband med Covid-19.

Lekfull men seriös kappsegling för
gamla och nya ledare.
26-27 september, på Malma Kvarn.

A K T E R S A L O N G E N
Bildern är tagen 1960 och det är
tidig vår med snöblask på marken. Under 1950- och 60-talen
ordnades ett båtlotteri av Svenska
Kryssarklubben.
Lottpriset det här året var 2 kronor och 50 öre. Vinsten: En havskryssare i mahogny med 35 kvadratmeter segelyta, en Laurinritad
kosterbåt. Tre små ovala ventiler
och ”valdäck”. Lottbåtarna var ett
vårtecken för folk. Och en dröm
som kunde bli sann.
Just den här båten var byggd på
Rosättra varv av den dåvarande
ägaren Fritjof Gustafsson. Hela tre
Laurinkostrar byggdes på varvet
som lottbåtar åt Kryssarklubben.
Idag byggs Linjettbåtarna på
Rosättra varv. Missade du artikeln
om Linjett 34:an ”HavsDroppen”?
Bläddra då tillbaka till sidan 8-9!
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J-122 stor och fock i G2 Membranduk, fibermix kolfiber & technora,
lätt ljusgrå taft 2 sidor. 1a stora klassen SeaPilot2Star 2019.

Fotograf Henrik Hydén

10-30%
HÖSTRABATT
SEGEL, KAPELL, RULLSYSTEM OCH BÅTTILLBEHÖR
Nu är masten uppe: Allt är förberett för att ta perfekta mått för dina nya segel och
kapell. Tag med ”Bodings Måttguide”, som du hittar på vår hemsida, samt ett långt
måttband. Mätningen gör du enkelt och tar bara 15-30 minuter.
Max rabatt: Beställ senast 11 september! Kombinera maximala rabatter med möjligheten till att kunna ta perfekta mått när båten är riggad.
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 2020, 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 hissa,
riva och använda. Modell 2020, beställ i aug-sept till årets högsta rabatt.
Lagerutförsäljning: Utförsäljning av ca 50 segel och 40 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 finns till just din båt.

RULLGENNAKER CODE 1 + SELDÉN CX
ORD.PRIS
First 31.7 LR, Hanse 315, Nova, Omega 30
28 500 kr
Dehler 35, Dufour 365 GL, Hanse 350, Jeanneau 36i 36 200 kr
Arcona 400, Bavaria 42 Cr, First 40.7, HR 42, X-412 44 500 kr

KAMPANJ
21 900 kr
28 900 kr
38 900 kr

STORSEGEL DACRONDUK
Birdie 24, Maxi 68 &77, MS 20, Misil II, Viggen
Allegro 27, Compis, Maxi 84, Shipman 28, Vega

ORD.PRIS
8 700 kr
12 600 kr

KAMPANJ
7 700 kr
9 900 kr

RULLGENUA DCX CRUISINGLAMINAT TRIRADIAL ORD.PRIS
Bavaria 33 Cr, Dehler 33, First 31.7 LR, Scanmar 33 28 900 kr
Bavaria 39 Cr, Jeanneau 39 DS, Oceanis 393,
41 550 kr

KAMPANJ
23 900 kr
32 900 kr

LAZYBAG 2020
Albin Nova, Bavaria 32 & 34, C-ina 32, Omega 34
Arcona 370, Bavaria 40, Dehler 34 DD, Hanse 371

ORD.PRIS
9 350 kr
10 750 kr

KAMPANJ
7 550 kr
8 650 kr

RULLGENUAKAPELL WM80
Comfort 32, HR 31, Linjett 33, Maxi 95, Najad 343
Bavaria 42 Cr, Dufour 40, Najad 390, Oceanis 411

ORD.PRIS
5 850 kr
6 900 kr

KAMPANJ
4 950 kr
5 950 kr

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

Gäller vid beställning senast 11 september 2020.
Ring 08-745 12 20 eller maila din båttyp till info@boding.se så svarar vi med aktuella erbjudanden till just din båt.

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
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Pris gäller vid beställning senast 11 september 2020. Pris varierar med yta, duk, fiberval och detaljutförande. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

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

Det syns när våra
kunder är nöjda
Svenska Sjö är specialister på båt och erbjuder
våra försäkringstagare kunnig, snabb och smidig
skadehantering till låga premier. Dessutom ger vi våra
försäkringstagare direkt återbäring på överskottet.
Sedan 1967 har vi tryggat båtägare och båtklubbs
medlemmar i hela landet, så nästa gång nån vinkar,
är det kanske en i gänget.
Scanna QR-koden för att se din premie
eller besök svenskasjo.se!

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av
riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi
det svenska båtlivet.

