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oppa inte! Uppmaningen att hoppa från 
den som kör båten till den som står på för-
däck är den sämsta tänkbara. Endast den 
som står på fördäck med tampen i handen 
kan avgöra hur långt det är kvar till brygga 
eller berg. Likaså är det endast den som kan 
avgöra när det är dags att med tampen kliva 
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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.

H
iland. För det är det viktiga: Kliv iland. Hoppa inte!

Om det här ska funka så krävs kommunikation. Så här 
kan den underlättas: Den som är i fören på båten gör tydliga 
tecken på hur långt det är kvar till land. Det kanske kräver lite 
träning i början att uppskatta ett avstånd.

Men för att visa avståndet, uppskattat i meter, håll upp en 
hand med en, två, tre, fyra eller fem fingrar, vilket betyder lika 
många meter. Visar du fem fingrar två gånger betyder det tio 
meter. Visa tydligt så att ”meddelandet” går fram och ta sedan 
ner handen. Sen kommer nästa avstånds-bedömning. Och 
nästa …

Den som står till rors kan ha svårt att uppskatta farten fram-
åt. Titta då ner i vattnet bredvid båten. Då är det lättare att se 
vilken fart båten egentligen har. Även om det bara är en meter 
kvar där framme behövs kanske en extra puff med motorn för 
att helt komma fram och ”Hopp-iland-Kalle” kan – just det – 
kliva av.

Det är ett bra sätt att samarbeta kring tilläggningen och 
skapa kontroll och trygghet för båda parter – den som kör och 
den som står i fören.

En av de största riskerna med båtliv är ”personskada vid 
hoppet i land” enligt Transportstyrelsens Båtlivsundersökning 
2020. Därför är det här viktigt. Att vara på sjön ska inte inne-
bära att ta onödiga risker. 

Det här var säkert självklarheter för 
många av er läsare, men nya medlem-
mar kommer till Kryssarklubben och 
alla är kanske inte lika erfarna. Därför 
vill jag berätta om den här modellen. 
Hoppas den ska sprida sig och ge mer 
kontroll och trygghet.
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• O´HOJ ALLA MEDLEMMAR •

Kerstin Andersson
Ordförande i 

Stockholmskretsen

N
är jag skriver detta så har 
vi precis landat hemma vid 
bryggan efter årets första 
seglats. Den sköna och fan-
tastiska känslan efter dessa 
sjödagar finns kvar och gör 
både kropp och själ tillfreds-

ställd, glad och hoppfull. Frisk luft, vågor, båtliv 
och trevligt sällskap är precis vad vi alla behövde 
efter alla dessa månader i corona-avskildhet och 
restriktioner. När du läser detta hoppas jag att 
både vi och ni har fått ytterligare påfyllning av 
detta lyckorus.

Årets första båttur för min del var tillsammans 
med tre av våra barnbarn i kretsens barnbarns-
eskader. Vi genomförde den för fjärde året och det 
är lika skoj och stimulerande varje gång. Det kan-
ske inte är så mycket tid som vi är på sjön men det 
är desto mer tid i strandkanter och i gummijollar. 
Huvudsaken är att vi får barnen intresserade av 
båt- och sjöliv. Framtiden får utvisa om vi lyckats.

Kretsen startade denna typ av eskader när jag 
insåg att barnen hade slutat skola/förskola för ter-
minen och att de började längta till sommarlov 
medan deras föräldrar var inne i slutspurten på 
jobbet och var mer upptagna med det än vanligt. 
Då fanns vi daglediga pensionärer där och kunde 
starta sommar-lovet för barnbarnen; en så kallad 
win-win situation för alla. Målsättningen var, och 
är fortfarande, att ha skoj och därmed få barnen 
att bli intresserade av friluftsliv på sjön. 

Apropå barn och båtliv så kan jag konstatera att 
kretsen får fler och fler medlemmar som är unga 
vuxna och som dessutom har motorbåt. Detta 
känns mycket bra för kretsens mångfald, kretsens 
framtid och för ett mer varierat båtliv.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) har kon-
staterat att allt fler utbildar sig för ökad säkerhet och 
kunskap till sjöss. Antalet utfärdade intyg (till exem-
pel förarintyg) har ökat med 15 % det gångna verk-
samhetsåret, jämfört med tidigare år. Det är definitivt 
ett uttryck för att fritidsbåtsfarare inser att utbildning 
och ökad kunskap ökar säkerheten på sjön, vilket i 
sin tur gör båtfärden så mycket roligare.

Jag avslutar på samma sätt i år som jag gjorde förra 
året, det vill säga med en uppmaning att följa vad 
som händer inom kretsen. Det gör du enklast på vår 
hemsida, på Facebook under namnet Svenska Kryssar-
klubbens Stockholmskrets eller på Instagram under 
namnen gasthamnmalmakvarn, seglarlagretmalma-
kvarn, påkryss och svenskakryssarklubben (riks).

Du har väl sett att vår hemsida är utökad med 
berättelser om färdmål runt vår svenska kust. Här 
finns hittills fyra områden beskrivna; sydkust, ost-
kust, Gotland och Stockholms skärgård men fler 
kommer att beskrivas framöver. Berättelserna är 
tänkta som inspiration för att upptäcka och besöka 
nya eller nygamla platser med båten. Artiklarna el-
ler essäerna handlar mycket om historia och kultur-
historia. Framöver kommer sidorna att byggas ut 
att handla om människor och miljöer; och kanske 
även flora och fauna. Jag 
kan bara konstatera att 
detta är en guldgruva.
Fortsätt och njut av 
sommaren – än finns det 
mycket kvar av denna 
båtsäsong.
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Minns det som en av de bästa båtturerna. Vi hade 
båten i sjön hela vintern det året. Sista helgen i oktober 
la vi loss med målet Långvik på norra Nämdö. Lastat 
i båten hade vi en säck torr ved och en i förväg lagad 
mustig köttgryta. Det skulle bli en bastu-expedition på 
två vuxna och vår yngste son Fredrik.

En höstfärd med båten bjuder på något alldeles extra. 
Det är lugnt i skärgården – mötte vi alls någon båt? 
Någon enstaka yrkesbåt kanske, men annars väldigt 
tomt.

Det är stimulerande att se skärgården i en annan 
färgskala än på sommaren. Mer gult, rött och brunt. 
Dagarna är korta, så det gäller att komma i hamn i tid.

Minns att vi ankrade på svaj inne i den skyddade 
viken. Klockan var strax före tre på eftermiddagen. 
Klockan fyra var det redan skymning.

Vi hade en uppblåsbar mycket liten jolle som nu 
skulle transportera oss själva, handdukar, ved och torra 
tändstickor i skytteltrafik mellan båten och Skärgårds-
stiftelsens öppna bastu.

Nu var det bara det att vi hade glömt pumpen 
hemma! Skam den som ger sig. Vi blåste med gemen-
samma krafter upp gummibåten själva. Långsamt och 
metodiskt för att inte förta oss. Men fylld blev båten 
med egna lungor och vi kunde starta expeditionen 
iland.

Bastun mötte med gamla halvfyllda värmeljus och en 
sliten gästbok. ”Fyra nakna brudar, bastu och en flaska 
skumpa - kan det bli bättre?” löd ett glatt inlägg ned-
tecknat av Jessika Sofia, Jenny och Elin.

Att bastun uppskattas väldigt mycket av alla besö-
kare råder inget som helst tvivel om. Det är något som 
även Stockholmskretsen erfar. 

Bastun i Kryssarklubbens uthamn Norrviken, på 
Storön väster om Runmarö, uppskattas mycket av 
många gästande båtar och besättningar.

I det här numret av Ostpricken är det platser i skär-
gården med bastu som är tema. Sensommaren är här, 
kanske även en höstfärd med båten, och vad kan väl då 
vara härligare än en varm bastu?

Skärgårdsstiftelsen har bastuar i ett antal naturham-
nar som är öppna fram till den 31 oktober. Det är på 
Arholma, på Träskö-Storö, Ostholmen öster om Möja 
samt Långvik på Nämdö. Många gästhamnar har bastu 
att låna eller hyra. Här gäller lite olika förhållanden i 
samband med pandemin. Bastun i Nynäshamns gäst-
hamn har till exempel varit stängd hela båtsäsongen 
2021 medan bastun på Utö varit öppen och kommer 
att vara det så länge gästhamnen är öppen.

Vid olika krogar och vandrarhem finns många 
gånger bastu. Fejan, Lidö, Finnhamn, Gällnö, Grinda, 
Rånö och Nåttarö är några exempel. En kombination 
av bastu och restaurang kan vara lockande under en 
sensommarseglats. 

Dessvärre stänger många skärgårdskrogar i samband 
med att skolorna börjar, men många håller i alla fall 
öppet på helgerna även i augusti och september. Men i 
Furusund, på Ingmarsö, i Sandhamn och på Ingmarsö 
finns chans att både få sig en bastu och en god bit mat 
serverad. Men kolla alltid hur det är med öppettiderna 
före ett besök – i skrivande stund har den informa-
tionen inte alltid gått att få fram.

Men vad hände där i Långvik på Nämdö? Jodå, vi 
fick fyr i kaminen, en härlig bastu och efteråt smakade 
grytan underbart. Mörkt var det, men fotogenlampan 
spred ett mysigt ljus. Nu i kommande oktober gör vi 
om expeditionen – och pumpen till jollen ska med.

KURS 80°
Ta båten till bastun

Det sägs att den perfekta temperaturen i en bastu är mellan 70 och 90 grader. 
Alltså håller vi kurs 80 grader, med sikte på en bastu i skärgården.

Text och foto Carina Lernhagen Matz

”Eriks bastu” i Norrviken, nummer 21 på kartan, nästa uppslag. Öppen till slutet av september och bokas på plats.
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1 Grisslehamn
Bastu i Grisslehamns gästhamn.

2 Älmsta 
Bastu i Älmsta gästhamn.

3 Arholma
Bastun ligger i Båthusviken, Österhamn. Bokas på plats. 
Färskvatten finns att hämta. Öppen 1 maj - 31 oktober.

4 Norrtälje
Bastu i Norrtälje gästhamn, längst in i Norrtäljeviken.

5 Gräddö
Bastu i Gräddö gästhamn.

6 Lidö 
Bastun ligger ett par hundra meter från värdshuset, där 
man även bokar den. Ny och utbyggd gästhamn med 
55 platser i Båthusviken.

7 Fejan
Fejan har numera en utbyggd gästhamn med fler 
platser och säkare förtöjning. Bastun ligger inte långt 
därifrån och är öppen mellan kl 17-20 varje dag, men 
endast under sommarsäsong.

8 Furusund
Vedeldad bastu som handhas och bokas via Furusunds 
värdshus (i ny regi), inte långt från gästhamnen där man 
förtöjer vid brygga och boj. Två blå Kryssarklubbsbojar 
för svajförtöjning ligger i anslutning till gästhamnen.

9 Finnhamn
Bastu bokas via finnhamn.se fram till den 30 septem-
ber. Gästhamn i Paradisviken eller Vandrarhemsviken.

10 Ingmarsö
Bastun ligger i det fina, nybyggda hamnkontoret med 

toaletter och dusch. Här får högst sex personer plats 
samtidigt. Ute på bryggan, vid gästhamnen, finns en 
badstege. Hamnen ska vara öppen till den 30 oktober.

11 Träskö Storö
Bra förtöjningsmöjligheter i Träskö-Storöfladen. Bastun 
ligger på fladens östra kant innanför Högholmen och 
Grytholmen. Öppen 1 maj - 31 oktober.

12 Waxholm
I Gästhamnsguiden framgår det att det ska finnas 
bastu här. Men det är bastun på Vaxholm hotells spa- 
och relaxavdelning som avses.

13 Grinda
Bastu finns vid vandrarhemmet. Värdshuset har även en 
bastuflotte.

14 Ostholmen 
Bastun ligger på öns ostsida. Bokas på plats. Öppen 
1 maj - 31 oktober. 
Bra förtöjningsmöjligheter på Ostholmens nordsida.

15 Björkskär
Björkskär förvaltas av Lidingö kommun. Bryggförtöjning 
vid det som kallas Kråkvilan, där huset står. Bastun 
ligger strax norr därom. Utmärkta förtöjningsmöjligheter 
även i Hemsundet, på Björkskärs nordsida. Vedeldad 
bastu, ta med egen ved.

16 Wasahamnen
Bastuflotte i gästhamnen mitt i stan. Kvällssol och dopp 
i sjön. Ny serviceanläggning. Öppet året runt. 
Ring 08-661 91 87 för att boka.

17 Gustavsberg
Bastu i den nybyggda gästhamnen i Farstaviken, nord-
ost om Baggensfjärden. Bastun är bokbar kl 5-23 året 
runt och bokas på nautilus.se

Röd markering = bastu i anslutning till krog, gästhamn eller vandrarhem. Grön markering = bastu i naturhamn.

SKILLNAD PÅ SÖT OCH SJÖ
Endast sötvatten på kaminen i 
bastun! Varför? Med havsvatten 
på kaminen rostar den snabbt 
sönder. Ta vatten från båtens 
sötvattentank om det inte finns 
en pump eller kran i närheten.

Pga Covid-19 är det viktigt att 
hålla avstånd, tvätta händerna 
och inte basta om du har 
förkylningssymptom.

Flera klubbhamnar i skärgården har bastu för medlem-
mar och deras gäster, t ex: Stora Sandön (sydost om Grinda) 
/ Svinninge Båtsällskap, Härsö (södra Ingaröfjärden) / 
Nacka Förenade båtklubbar och Sandhamnskobbarna 
(södra Ingaröfjärden) / Saltsjöbadens Båtklubb.

Listan nedan är sammanställd i samarbete med Göran 
Danielsson och Lasse Hellman, Hamn- och farledskom-
mittén i Stockholmskretsen. Reservation för ev ändringar i 
samband med pandemin eller öppettider.
Karta Lars Granath, Hydrographica.

BASTU 
FÖR 
ALLA
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18 Bullandö 
Bastu i Bullandö gästhamn på Bullandö marina. Gäst-
hamnen öppen helger i augusti, september och oktober.

19 Djurönäset
Bastu i Djurönäsets gästhamn med skärgårds-spa. 
Öppet året runt men behöver förbokas.

20 Stavsnäs
Planerad bastu i nybyggda gästhamnen i Stavsnäs 
vinterhamn. Enligt uppgift ska den vara färdig till sen-
sommaren. Gästhamnen öppen helger efter högsäsong. 
Info 08-570 473 00

21 Norrviken
Norrviken är Kryssarklubbens och Stockholmskretsens 
uthamn på Storön, strax sydväst om Runmarö. Bryggor 
och bojar för trygg förtöjning. Vedbastun, på en flotte, är 
skänkt av kryssarklubbaren Erik Nyström och bokas på 
plats. Öppen t o m slutet av september.

22 Sandhamn
Bastu i KSSS gästhamn Lökholmen på södra sidan 
av Trollharan, i närheten av passbåtsbryggan. Seglar-
hotellets gästhamn erbjuder bastu för gästande båtar i 
hotellets spa. Även bastuflotte genom Verkstan Sand-
hamn, bokning via verkstansandhamn.se

23 Saltsjöbaden 
Intill KSSS gästhamn ligger dambadhuset och herrbad-
huset – båda kulturminnesmärkta. 
Öppet året runt 8.30-18.

24 Malma Kvarn
Bastu uppe vid husen i anslutning till Kryssarklubbens 
anläggning Malma Kvarn. Hamnkapten Jonathan 
Zenkert finns på plats hela augusti ut. Han ger ut nyckel, 
men ring i förväg och boka tel 08-571 430 74.

25 Nämdö
Vedbastun ligger i Långvik på norra Nämdö. Bokas på 
plats. Öppen 1 maj - 31 oktober.

26 Bullerö
Bastun ligger vid Kobbudden, strax väster om stora 
bryggan i Hemviken. Bokas på plats. Öppen hela året. 
Ska finnas tillgång till ved.

27 Smådalarö gård
Bastu på hotellets spa-anläggning vid gästhamnen 
Smådalarö gård. Där finns 30 gästplatser med bojför-
töjning. Inseglingsrännan är endast 2,5 meter djup.

28 Dalarö
Bastu i servicehuset i Askfatshamnen/Dalarö Båtklubb, 
dock stängd under säsongen 2021 pga pandemin.

29 Ornö 
Liten bastuflotte i gästhamnen Brunnsviken. Kolla först 
om öppet genom Ornö Båtvarv, tel 08-501 581 00

30 Utö
Bastu i servicebyggnaden i gästhamnen. 
Öppet så länge gästhamnen är öppen.

31 Nynäshamn
Bastu i gästhamnens servicehus, dock stängd under 
säsongen 2021 pga pandemin.

32 Nåttarö
Bastu i nybyggda servicehuset strax ovanför bryggorna 
på Nåttarös sydvästsida, som nu har utökade platser.

33 Landsort/Öja
Bastu med kvällssol i direkt anslutning till gästhamnen 
i Skravleviken på Öjas nord-västsida. Bastun är inrymd 
på baksidan av det röda huset med blå dörr. 
Bokas genom landsortsstuguthyrning.se
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Norrviken. Malma Kvarn. Nämdö. Nåttarö. Landsort.

min. storlek=30mm

Efter en fantastisk säsong 2020, med försäljning på över  
165 st begagnade segel- och motorbåtar, laddar vi nu för 

fullt och söker därför nya förmedlingsuppdrag. Gå in på vår 
hemsida, www.knapemarin.se för att klicka dig vidare 

in på ”sälj din båt” eller ”intresseanmälan köpes”.

REGISTRERAD & INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE 

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

www.knapemarin.se
HUVUDKONTOR 031-69 77 50︱ info@knapemarin.se ︱  Hälleflundregatan 12, Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtsham)

PETER ÖGREN
Båtmäklare  
Göteborg   
peter@knapemarin.se
0723-29 91 14

DANIEL ROSENGREN
Båtmäklare
Norrland (Örnsköldsvik)
daniel@knapemarin.se
0702-60 39 96

MATS LUNDWAL
Båtmäklare
Knape Marin Syd   
mats@knapemarin.se
0723-07 25 09

STEPHEN MATHIASON
Båtmäklare/Båtkonsult
Göteborg
stephen@knapemarin.se
0733-44 37 00

CHRIS KJELLBERG 
Båtmäklare 
Stockholm
chris@knapemarin.se
0736-00 44 15

BOSSE KNAPE, VD 
Båtmäklare  
Göteborg   
bosse@knapemarin.se 
0705-29 91 12

GUNNAR BRANGE
Båtmäklare
Nyköping/Västerås 
Norrköping/Oxelösund   
gunnar@knapemarin.se
0705-34 10 85

WERNER NILSSON
Båtmäklare
Stockholm
werner@knapemarin.se
0761-31 64 97

NU 
ÄVEN I 

KALMAR!

49 ÅR I BÅTBRANSCHEN!
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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 16:e och 
tisdag 23 november kl 18-20.30 
(Examinering börjar 20.40)
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand
Kostnad: 990 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 1 350 kr.
Boka och betala senast torsdag 
11 november. 
Max 15 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:
Tisdag 30 november kl 18-20.30. 
(Examinering börjar cirka kl 20.40)
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 470 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 550 kr.
Boka och betala senast torsdag 
25 november. 
Max 15 deltagare.

Vi samarbetar med NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Alla kurser genomförs i enlighet med 
Nämnden för båtlivsutbildnings kunskapskrav: 

www.batlivsutbildning.se

KURSER & UTBILDNINGKURSER & UTBILDNING
STOCKHOLMSKRETSEN HÖSTEN 2021 STOCKHOLMSKRETSEN HÖSTEN 2021

Förarintyg – intensiv
Kursen ger dig kunskap och färdig-
het i att läsa sjökort och navigera 
inomskärs. Väjningsregler, sjöman-
skap, säkerhet med mera behandlas. 
Max 15 deltagare (minst 5).

Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr.

Förarintyg – kurstillfälle 1
Datum och tid: Lördag 18:e och 
söndag 19 september kl 9-16 bäg-
ge dagarna. 
Repetition och examination onsdag 
29 september kl 18.30-21.
Boka och betala senast tisdag 
14 september. 

Förarintyg – kurstillfälle 2
Datum och tid: Lördag 16:e och 
söndag 17 oktober kl 9-16 bägge 
dagarna. Repetition och examination 
onsdag 27 oktober kl 18.30-21.
Boka och betala senast tisdag 
12 oktober. 

Förarintyg – kurstillfälle 3
Datum och tid: Lördag 13:e och 
söndag 14 november kl 9-16 bägge 
dagarna. Repetition och examination 
onsdag 24 november kl 18.30-21.
Boka och betala senast tisdag 
9 november. 

Utsjöskepparintyg
Kursen ger dig kunskap om färder 
bortom Kielkanalen. Du lär dig om 
strömmar och tidvatten samt hur 
du rustar båten och planerar för 
långfärd.

Datum och tid: Introduktion mån-
dag kväll 22 november kl 18-21. 
Söndag 28 november och söndag 
5 december kl 9-16. Repetition 
onsdag 8 december kl 18-21.
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 3 190 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 3 690 kr. 
Boka och betala senast onsdag 17 
november. 
Max 15 deltagare (minst 5).

Elektronisk navigation
Kursen ger dig kunskap om hur 
man på bästa sätt kan utnyttja plotter 
och/eller surfplatta. Kursen innehåller 
mycket praktik, så ta därför med en 
”padda” eller liknande smartdevice 
med den navigationsapp du 
använder (Seapilot, På sjön, 
Navionics, C-Map, Active Captain 
eller liknande).
Vi går igenom skillnaden mellan surf-
platta, smartphone och plotter och 
vilka tekniska termer som används. 
Vidare om vilka möjligheter och 
finesser som finns i olika sjökorts-
program.
Förkunskaper: Förarintyg eller 
liknande.

Datum och tid: Torsdag 
9 september kl 18-22. 
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 500 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 600 kr.
Boka och betala senast måndag 
6 september. 
Max 15 deltagare (minst 5).

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. 
Lunch och fika serveras om du vill 
för 100 kr per dag.

Datum och tid: Lördag 16:e och 
söndag 17 oktober, kl. 9.30-16.30. 
Plats:: Lillängsdal, Ingarö
Kostnad: 2 450 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 950 kr.
Boka och betala senast tisdag 13 
oktober.  Max 8 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 12 x 4m. Sökande ska inneha 
förarbevis och båtpraktik (dag) eller 
motsvarande intyg.
Max 15 deltagare (minst 5).
Plats:  Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr. 

Kustskeppare – kurstillfälle 1
Datum och tid: Lördag 25:e och 
söndag 26 september kl 9-16 
bägge dagarna. 
Repetition och examination torsdag 
30 september kl 18.30-21.  
Boka och betala senast tisdag 
21 september. 
   
Kustskeppare – kurstillfälle 2
Datum och tid: Lördag 23:e och 
söndag 24 oktober kl 9-16 bägge 
dagarna. 
Repetition och examination torsdag 
28 oktober kl 18.30-21.  
Boka och betala senast tisdag 
19 oktober. 

Kustskeppare – kurstillfälle 3
Datum och tid: Lördag 20:e och 
söndag 21 november kl 9-16 bägge 
dagarna. 
Repetition och examination torsdag 
25 november kl 18.30-21.  
Boka och betala senast tisdag 
16 november. 

Mer info, anmälan 

och betalning via 

webben:

www.sxk.se/

stockholmskretsen

Viktigt om Covid-anpassning: 
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.

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 31 augusti
kl 17.30-21.30. 
Plats: Baggensfjärden, 
Saltsjöbaden. 
Kostnad: 740 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 890 kr.
Boka och betala senast tisdag 
26 augusti. Max 8 deltagare.

Spinnaker- och krysstrim 2
Fortsättningskurs i spinnakerträning 
med X-99, en 10x3 m cruiser/racer 
med pedagogisk, erfaren tävlings-
seglare.
Spinnakerträning steg 1 eller 
motsvarande förkunskaper krävs. 
Kursledare: Marcus Morberg.

Datum och tid: 
Tisdag 7 september 
kl 17.30-21.30.
Plats: Baggensfjärden, 
Saltsjöbaden. 
Kostnad: 740 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 890 kr.
Boka och betala senast torsdag 2 
september. Max 8 deltagare.

Vi samarbetar med NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
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Sveriges första nöjesbåt
Välkommen till en nostalgitripp bland gamla motor- och segelbåtar!

Båten heter Pallakis och byggdes 1893 
på uppdrag av Carl Lemchen som 
även var båtens konstruktör.
Sjöhistoriska museet har en fin båt-
samling, där Pallakis ingår. 
1984  köptes båten till museet och det 
är Ostprickens redaktör som 
sitter till rors på bilden, till och med 
i tidstypisk klädsel! Hon arbetade då 
på museet och var tillsammans med 
kollegan Katarina Villner de sista som 
hissade på innan Pallakis för evigt 
skulle segla in i magasin. 
Seglingen gick på Stockholms ström.
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Båtsamlingen är öppen helgen den 11-12 september 2021, kl 10-17. Magasinet ligger på östra Rindö, adressen är Militärvägen 43. 
Med egen båt kan man förtöja i Rindö hamn som nu välkomnar nöjesbåtar. Med bil är det väg 274 som passerar och man kan välja att 
komma via Vaxholm/Rindöfärjan eller via Värmdö/Oxdjupsfärjan. För kollektivtrafik, se SL:s hemsida eller app. 

Seniorkommittén ordnar en specialvisning av båtarna i magasinet på Rindö den 21 oktober kl 10.30. Guide: Eva Berglund Thörnblom
Förhandsanmälan på hemsidan är obligatorisk (begränsat antal platser): sxk.se/stockholmskretsen
Ingen försäljning av fika i magasinet men det finns fler restauranger i närheten. Gemensam lunch planeras. Varmt välkommen!

En nöjesbåt skulle det bli! Christoffer Lemchen 
(1851-1932) var general men uppslukad av att komma 
ut på sjön. Han ritade båten Pallakis (förra uppslaget) 
och ritningarna är minutiöst utformade. Han tänkte 
på allt. Det var små lådor och fack i hela båten för det 
som behövdes ombord: 

”Snyggningspersedlar, ljus, spetsglas, tvättfat, gas-
olja, färg, fernissa, skor, torkad frukt, pilsner och bom-
ullssegel.” Pallakis var endast 6,9 meter x 1,80 meter!

Hans vision kring båten var klar: ”På långfärd ska 
hon erbjuda åt mig själv och åt en vän en så pass god 
plats att ingen av oss ska behöva börja resan med att 
önska att den väl vore slut.” 

Vännen kom att heta Lotten och självklart blev 
Lemchen sedan kryssarklubbare. Hans berättelser om 
seglingar med Pallakis finns i flera gamla årsskrifter.

Pallakis ligger idag på Rindö vid Waxholm. Där 
finns en magasinsbyggnad som rymmer en fantastisk 
samling originalbåtar som alla tillhör Sjöhistoriska 
museet.

Eva Berglund Thörnblom är ansvarig intendent.
”Helst skulle båtarna ligga i vattnet, i sitt rätta 

element”, säger hon. Men här på Rindö har museet nu 
samlat båtarna i ett klimatanpassat hus, för att bevara 
dem för eftervärlden.

”Båtarna är ett stycke kulturhistoria, en del av vårt 
kulturarv. Det är också exempel på en viktig och fin 
hantverkstradition”, säger Eva och fortsätter: ”Båtlivet 
i Sverige hänger ihop med den övriga samhällsutveck-
lingen och ger många gånger en tidsbild som jag tycker 
är spännande och intressant att visa.” 

I samlingarna finns motorbåtar och segelbåtar, 
kanoter och campingbåtar, två kungliga slupar men 
även båtar i glasfiber. 

IF-båten nr 1 ligger här, liksom en Albin 25:a som 
idag blivit något av en kultbåt. Här visas Pettersson-
båtar, små träjollar och skeppet Vegas ångslup. Till-
behör och utrustning finns det också. Flytvästar i 
kapock, primuskök med en låga, däcksskor i tyg med 
vit sula … Ja, det tar nästan aldrig slut. 

Samtidigt fortgår insamlandet. I våras fick museet 
in bildmaterial och en berättelse från Ann Lundberg 
i Tyresö, som tillsammans med maken Göte just 
ägde och seglade IF nr 1 under många somrar på 
1970-talet. ”Jag är faktiskt lite stolt att vår båt nu 
finns på museum”, kommenterade Ann.

Så kom till Rindö och titta! Ett besök är en upp-
levelse för den som tycker det är kul med nostalgi – 
och ett stycke båtlivshistoria.

Pallakis, byggd 1893, kallas Sveri-
ges första nöjesbåt, finns i samlingen 
liksom Wiking X, ritad av CG 
Pettersson och byggd 1925 på Ro-
sättra varv. Här i Skarvs skärgård, 
utanför Fredlarna. Nederst tv: Lilla 
motorbåten Dixie, Runmarö. 
Eva Berglund Thörnblom öppnar 
upp för att visa de fina båtarna.

MÅLARE? TESTA EN FÄRGHANDEL 
SOM BRYR SIG! HÄR FINNS

ETT FAMILJEFÖRETAG I VÄRMDÖ - SEDAN 1935
08-55 77 00 50   ●  WWW.VINDOBYGGVAROR.SE   ●  LEVERANSER MED BIL & BÅT SAMT EGEN GÄSTBRYGGA  ●  HÄMTNING AV BYGGAVFALL PÅ Ö
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SEGLA MED TAUBE 15-24 OKTOBER  2021
ATEN TILL MALTA – 10 DAGAR

Vår segling med Taube från Malta till Malaga blev fulltecknad på bara några 
dagar. Trettio personer anmälde sig direkt. Längtan till vind, vatten och möten 
är stora efter alla tidigare restriktioner.

Evert Taube uttryckte det så här 1928:
”Jag ska ut över världshav! Ut i oceanluft! Jag vill se delfinerna dansa i 

mareldar och bogsvall kring ett ilande fartyg!”
Vi arrangerar därför ytterligare en segling med Taube. Vi går ombord på 

fyrmastade Star Flyer i Atens hamnstad Pireus, brassar för fyllning och lägger 
till i tre grekiska hamnar med klassisk historia – Taube var mycket influerad av 
grekisk kultur och litteratur.

Vi seglar sedan vidare till Sicilien och avslutar på Malta. Sammanlagt åtta 
dygn med 3 500 kvadratmeter segel ovanför huvudet och förstklassiga hytter 
och mat – helpension inklusive vin. Varje dag är det Taube-tema ombord. 
Sång, musik och föredrag.

För mer information och detaljerad rutt, ring Erling Matz – författare, 
sjöhistoriker, trubadur och reseledare – 070-63 73 128. Eller ring rese-
arrangören Poseidon Cruises i Helsingborg 042-37 40 00.

Pris från 39 900 kr
Detta ingår:
• Dag 1 flyg till Aten
• Välkomstdrink och middag inkl vin
• Natt på fyrstjärnigt hotell i Aten
• Dag 2 guidad utflykt i Aten med lunch
• Alla transfers med buss
• 8 dygn kryssning med Star Flyer med 
helpension

• Del i tvåmanshytt, vin till lunch o middag
• Hamnavgifter och dricks
• Coctailparty på däck en kväll ombord
• Två gemensamma utflykter i land
• Musik och föredrag ombord av Erling Matz
• Dag 10 ankomst Valetta. Debarkering.
• Guidad tur i Valetta vid ankomstdagen.
• Flyg hem till Sverige på eftermiddagen.

annons taube 15 - 24 okt.indd   1annons taube 15 - 24 okt.indd   1 2021-07-20   11:452021-07-20   11:45
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Segla i
höstnatten
Att gå med båten i fyrad 
led om natten är en upp-
levelse. Idag, med GPS 
och plotter, är det säkrare 
än någonsin. 
Att vägledas av fyrars ljus 
och blänk är spännande 
och sätter navigations-
färdigheten på prov, men 
främjar också samarbetet 
i båten. Höstens 24-tim-
marssegling, och 12-tim-
mars, startar första hel-
gen i september. 
Mer info på hemsidan: 
www.24-timmars.nu

Goda råd vid 
förtöjning
I senaste numret av 
Sjöräddningssällskapets 
tidning Trossen finns en 
bra artikel om att gå mot 
land i båt för att förtöja. 
Nummer ett är förbere-
delse. Om linor, fendrar 
och bojtamp eller ankare är 
helt klara blir allt mindre 
stressigt. Är det inte klart 

Nya gästplatser på Nåttarö
Skärgården är i ständig utveckling. En ny pontonbrygga 
ligger nu söder om den äldre fasta bryggan, där skär-
gårdsbåten lägger till. Det innebär flera gästplatser för 
nöjesbåtar med bojförtöjning. Ett helt nytt servicehus 
är byggt med toaletter, duschar och bastu. Krogen på 
Nåttarö har fått välförtjänt uppmärksamhet. Havets 
Wallenbergare är specialiteten. Nu kompletterad med  
”Sixtens bodega” för enklare rätter. 
Kolla öppettider på www. nattaro.se

Malma Kvarn-möte i september
”Stockholmskretsen bjuder in kvinnor från hela Sverige 
till en helg på Malma Kvarn. Nybörjare och mer erfar-
na, seglar- och motorbåtskvinnor, alla är välkomna. Vi 
möts för nätverkande och olika aktiviteter som tillhör 
sjölivet. Vi får möjligheten att samlas en hel helg i vackra 
Stockholms skärgård, med samkväm, aktiviteter och 
erfarenhetsutbyte. Exempel ur programmet är knopar, 
segla 2-Krona, manöverövningar och yoga.
Anmäl dig senast 31 augusti, begränsat an-
tal platser. Varmt välkommen! Qvinna ombord, 
Stockholmskretsen!” Mer om inbjudan, anmälan och 
betalning via hemsidan sxk.se/stockholmskretsen

•  PEJ L I N G  •

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

Båtar, tillbehör, mässerbjudanden,  
nyheter, båtpodden m.m.

Chatta med våra utställare och beställ din nya 
båt inför nästa säsong – välkommen!

Digitalabåtmässan.se 

Presenteras av

27 augusti – 5 september

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

Tekniska kommittén fortsätter med de 
populära teknik-kvällarna under hösten. De 
bjuder in till ett omväxlande program med 
intressanta frågeställningar och teman. 
Boka din plats för att delta via hemsidan, 
www.sxk.se/stockholmskretsen

Elmotorer Webinarium
Tyst och fossilfritt – elmotorerna har kommit för att 
stanna. Tekniken kommer säkerligen att utvecklas 
och för båtbruk är den redan en realitet. 
Oscar Theen från Green Star Marine leder ett 
webinarium. Sitt hemma och följ föredraget – du 
får en Teams-länk efter anmälan. 
Torsdag 23 september kl 18.30.

Nästan ny med båt
Kryssarklubben har fått många nya medlemmar och 
kanske är en del av dem i början på sitt båtliv. Det 
här seminariet innehåller det mesta som berör upp-
tagning och vinterförvaring, samt ger deltagarna 
möjlighet att ställa frågor, stora som små. Det hela 
leds av Peter Öhman (TK) och hålls på kansliet i 
Nacka Strand. Tisdag 28 september kl 18.30

HVO 100 som båtbränsle
Än så länge är det få båtmackar där det går att tan-
ka HVO 100. Men de lär bli fler. Här ett webinarium 
med Fredrika Fredlund och Henrik Fridholm om 
förnybar diesel för marint bruk.  Hur fungerar det? 
Vad är nyttan? Fredrika och Henrik kommer från 
företaget Energifabriken. 
Tisdag 19 oktober 18.30

Lithiumbatterier
Först lite grundläggande fakta kring vad ett litium-
batteri är och vilka olika som finns på marknaden. 
Därefter om hur man kan installera dessa i båten 
och vad man då ska tänka på. Seminarieledarna 
Peter Öhman och Thomas Andersson (TK) har bå-
da gjort det och delger sina erfarenheter. 
Detta föredrag kan stundtals bli mycket tekniskt. 
Tisdag 21 oktober kl 18.30.

Teknikkvällarna fortsätter i november med 
”Praktisk båtel” den 4 november, ”Hissa rätt segel” 
den 17 november och ”Kontroll av uppblåsbar flyt-
väst” den 29 november. Se nästa nr av Ostpricken!

TEMA TEKNIK

– ta ett varv till. Det handlar också om hur man kan 
kommunicera mellan den som går iland och den som 
kör. Tydliga handsignaler om avståndet mellan båt och 
land funkar om båda är överens om att använda dem. 
I naturhamn är det vettigt att först sticka in nosen för 
att se att det är tillräckligt djupt, sedan gå ut igen för att 
lägga ankare. Bra skor och halktejp på stäven är ytterli-
gare tips. (Kasta de gamla där sulan blivit hård och hal.) 
Och när den snälla båtgrannen kommer för att ta emot 
tampen – kasta strax bredvid personen, inte på.
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•  PEJ L I N G  • •  PEJ L I N G  •

Till Landsort - där möter Björn
Ett besök på Landsort är alltid spännande. Det lilla 
samhället består av en fin skara hus och till och med 
ett kapell. På Landsort byggdes Sveriges första fyr (i 
det land som var Sverige då). Lotsverksamheten har ur-
gamla anor på Landsort och Björn Öberg är den som 
vet mest om det. Han är f d mästerlots och kommer 
att visa och berätta under promenaden över ön. Björn 
är lots i elfte generationen! Lotsverksamheten är fort-

VHF ombord
Intresset för att ta VHF-cerifikat verkar stort. 
Stockholmskretsens kurser blir ofta fullbokade. Men 
behövs VHF när man har mobiltelefon? frågar någon. 
Svaret är ja. Åtminstone om du ger dig ut på havet. Att 
vara oberoende av mobiltäckning och att mobilen är 
laddad utgör en viktig säkerhetsaspekt. 
Genom att ropa upp Stockholm Radio, eller den kust-
station som är närmast, får du kontakt i en nödsitua-
tion. Men observera: För att en DSC-VHF ska fung-
era fullt ut behöver den vara programmerad med ett 
MMSI-nummer. VHF-radion i sig fungerar som en 
vanlig VHF, men DSC-funktionen och därmed den rö-
da ”nödknappen” fungerar inte utan MMSI (Maritime 
Mobile Service Identity). 
Kustradiostationen kan vidare ge aktuell väderprog-
nos eller vidarekoppla samtal till eller från telefonnätet. 
Kustväder Örskär-Landsort-Mälaren/Hjälmaren sänds 
på två fasta tider varje dag, kl 08.45 och 16.45. 
Kolla även Kryssarklubbens Youtubekanal och filmen 
”Vad är VHF och hur funkar den?” Stockholmskretsens 
VHF-kurs hålls två kvällar i november med början den 
16:e. (Bilden är endast exempelbild)

Båtlivets grundskola
Sjöräddningssällskapet har tagit fram en ny app som he-
ter ”Hjälp”. Här får användaren möjlighet att lära sig 
det mest elementära kring sjö och båtliv. Rubrikerna 
är: Båtspråk, För säkerhets skull, Att köra båt, Vem ska 
svänga?, Sjökortet, Havets vägmärken, Knyt en knop, 
Hjälp i nöden.

Tema upplevelse i Ostpricken
Tidigare artiklar om olika sevärdheter eller upplevelser 
i Stockholms skärgård finns tillgängliga digitalt i res-
pektive tidning på hemsidan under fliken ”Ostpricken”. 
nr 2/19 Tema: Rysshärjningarna 1719, nr 3/19 Tema: 
Utskärgård, Nr 4/19 Tema: Grymma berg, nr 2/20 
Tema: Evert Taube, nr 1/21 Tema: Ristningar i sten, 
nr 2/21 Tema: Sandstränder. 

Rättelse
Från Gräddö gästhamn är det lite över 900 meter till 
sandstranden och inte 500 meter som angavs i förra 
numret av Ostpricken med tema Sandstrand. Detta lilla 
korrfel påpekade Richard Högström helt riktigt – tack! 

Elektronisk 
navigation
Stockholmskretsen efterlyste fler 
lärare till kursverksamheten som 
hela tiden utvecklas. Det gav 
gensvar. En av de nya lärarna är 
Uffe Börjesson som nu tar sig an 
kvällskursen ”Elektronisk navi-

Kryssarklubben i ny app
I somras lanserade Kryssarklubben sin nya app med 
samma namn. Där kunde man läsa sommarnumret av 
På Kryss. Som inloggad medlem kan du också ta del 
av ett antal färdmålstips. För Stockholms skärgård är 
det Arholma, Vätö, Blidö, Furusund, Malma Kvarn, 
Sadelöga och Älvsnabben som beskrivs. Det handlar om 
historia och kulturhistoria. De andra kustavsnitten med 
olika färdmål är Sydkusten, Ostkusten och Gotland. 
Fler kustavsnitt och hamnar kommer att läggas in efter-
hand. Allt detta finns också på Kryssarklubbens hemsida 
sxk.se under rubriken ”Färdmål” i huvudmenyn.

Vattenskoterkörning
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska 
krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha 
gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som 
erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå 
under tillsyn. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis 
ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen. Kravet 
på förarbevis börjar gälla den 1 maj 2022. Den som inne-
har ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för hög-
fartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av NFB 
före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter med ett 
sådant intyg till och med 30 april 2023.

farande igång, men lotsutkiken har blivit vandrarhem. 
En nutida skulpturutställning sätter fart på fantasin. 
Seniorkommittén i Stockholmskretsen ordnar program-
met på Landsort/Öja torsdag 16 september. Tar du 
egen båt är det Skravleviken på nordvästsidan av Öja 
som gäller för förtöjning. Turbåt går från Ankarudden. 
Anmälan obligatorisk på hemsidan där mer info finns. 
Varmt välkomna hälsar Seniorkommittén!

gation”, som går torsdag 9 september. Hela kurspro-
grammet för hösten 2021 presenteras på sidorna 12-13 
här i tidningen, samt på hemsidan där också anmälan 
och betalning görs.
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Eskader Sensommar
Onsdag 18 augusti - cirka 28 augusti.
Målet är Visby och Gotland. 

Aspirantläger Malma Kvarn
Lördag 21 augusti - söndag 22 augusti 
För blivande ledare 17 år eller äldre.

Spinnaker- och krysstrim 
steg 1
Tisdag 31 augusti 
Kurs i kölbåt på Baggensfjärden, 
med Marcus Morberg.

24-timmars segling
Lördag 4 september
Start för 12- och 24-timmarssegling.
www.24-timmars.nu

Spinnaker- och krysstrim 
steg 2
Tisdag 7 september 
Kurs i kölbåt på Baggensfjärden, 
med Marcus Morberg.

Elektronisk navigation
Torsdag 9 september 
Kurs i elektronisk navigation, 
med Uffe Börjesson.

Specialvisning på Landsort
Torsdag 16 september
Seniorutflykt till Landsort/Öja med 
fd mästerlotsen Björn Öberg.

Förarintyg – intensiv
Lördag 18 september
Kursstart för förarintyg.

Elmotorer
Torsdag 23 september. Webinarium 
med Oscar Theen, Green Star Marine

Kustskepparintyg – intensiv
Lördag 25 september
Kursstart för kustskepparintyg.

Nästan ny med båt
Tisdag 28 september 
Seminarium med Peter Öhman, TK.

Malma Kvarn-dagar
Lördag 25- söndag 26 september
Malma Kvarn-dagar med Kvinna 
ombord.

Förarintyg – intensiv
Lördag 16 oktober
Kursstart för förarintyg.

Motorkurs 
Lördag 16 oktober
Kursstart för båtmekanikerkurs.

HVO 100 som båtbränsle
Tisdag 19 oktober
Föredrag med Fredrika Fredlund och 
Henrik Fridholm

Båtsamlingen på Rindö
Torsdag 21 oktober kl 10.30
Seniorutflykt. Eva Berglund Thörn-
blom från Sjöhistoriska museet visar.

Lithium Batterier
Tisdag 21 oktober. Seminarium med 
Peter Öhman o Thomas Andersson, TK.

Kustskepparintyg – intensiv
Lördag 23 oktober
Kursstart för kustskepparintyg.

Praktisk båtel
Torsdag 4 november. Seminarium 
med Göran Holmqvist, TK.

Förarintyg – intensiv
Lördag 13 november
Kursstart för förarintyg.

VHF – SRC kurs
Tisdag 16 november
Kurs med praktiska övningar.

Hissa rätt segel
Torsdag 17 november
Seminarium med Jonas Boding.

Kustskepparintyg – intensiv
Lördag 20 november
Kursstart för kustskepparintyg.

Utsjöskepparintyg – 
intensiv
Lördag 22 november
Kursstart för kustskepparintyg.

Uppblåsbara flytvästar
Torsdag 29 november
Seminarium med Björn Green, TK.

Kanalfärd och kanalintyg
Tisdag 30 november
Kvällskurs.

Båtglädje. Kunskap. Information.
Tidningen kommer ut med 4 nummer per år och når över 10 000 båtälskare i Stor-Stockholm.

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
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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

Mer info, anmälan och betalning  www.sxk.se/stockholmskretsen
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NY RUTT 
med spännande 

upptäckter

Optimist
kurser för 
de yngsta

Digitala föredrag i 
väntan på sjösättning

Seglarläger 2021
bokningen är öppen!

NU STYR VI MOT 
SOMMAR IGEN!
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Utmana ombord i
sommarens 

BÅT-QUIZZ      

Båtkurser 
med praktik         

Skärgårdens 
finaste sandstränder

SOL, SAND och 
SALTA BÖLJOR

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 senast 20 september 2021. Pris varierar med yta, duk, fi berval och detaljutförande. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

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 16 september! Kombinera maximala rabatter med möjlig-
heten 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.  

Lazy-Bag & Rullgenuakapell:  Boding Lazy-bag 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 hissa, riva och använda. Modell 2021, beställ i aug-sept till årets 
högsta rabatt.

Lagerutförsäljning:  Utförsäljning av ca 50 segel och 50 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.

10-30% HÖSTRABATT
SEGEL, KAPELL, RULLSYSTEM OCH BÅTTILLBEHÖR

RULLGENNAKER CODE 1 + SELDÉN CX ORD.PRIS KAMPANJ
First 31.7 LR, Hanse 315, Nova, Omega 30 28 500 kr 20 900 kr
Dehler 35, Dufour 365 GL, Hanse 350, Jeanneau 36i 36 200 kr 27 900 kr
Arcona 400, Bavaria 42 Cr, First 40.7, HR 42, X-412 44 500 kr 36 900 kr

STORSEGEL DACRONDUK ORD.PRIS KAMPANJ
Birdie 24, Maxi 68 &77, MS 20, Misil II, Viggen 9 650 kr 8 200 kr
Allegro 27, Compis, Maxi 84, Shipman 28, Vega 13 200 kr 10 900 kr

RULLGENUA CRUISINGLAMINAT TRIRADIAL ORD.PRIS KAMPANJ
Bavaria 33 Cr, Dehler 33, First 31.7 LR, Scanmar 33 31 550 kr 23 900 kr
Bavaria 39 Cr,  Jeanneau 39 DS, Oceanis 393,  44 800 kr 34 900 kr

LAZYBAG 2021 ORD.PRIS KAMPANJ
Albin Nova, Bavaria 32 & 34, C-ina 32, Omega 34  10 200 kr 8 250 kr
Arcona 370, Bavaria 40, Dehler 34 DD, Hanse 371  11 750 kr 9 700 kr

RULLGENUAKAPELL WM80 ORD.PRIS KAMPANJ
Comfort 32, HR 31, Linjett 33, Maxi 95, Najad 343  6 700 kr 5 700 kr
Bavaria 42 Cr, Dufour 40, Najad 390, Oceanis 411 7 900 kr 6 950 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. Höstrabatt 

vid  köp av nytt eller anpassning av befi ntligt segel.

Beställ i augusti-september 2021. Gäller vid beställning senast 20 september 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. 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 300 000 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 fordons-
försäkringskunder – både 2019 och 2020. Kategorin fordon omfattar bil, båt, mc och snöskoter – och Svedea 
kom överst på prispallen!

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