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ags för ett upprop: Är du redo för ”Citizen 
Science”? Jag ska förklara. När såg – eller hörde 
– du en ejder senast? Under mina fem båt-
veckor i Stockholms skärgård, från Furusund 
i norr till Danziger gatt i söder, har jag för-
tvivlat noterat hur lite sjöfågel vi ser. Där var 
två nyfikna tordmular som flög i cirklar runt 

Pantaenius allriskvillkor –  
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

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.

D
båten söder om Sadelöga. Åtta storskrak i en liten flad på Bred-
skär, öster om Huvudskär. En ensam skäggdopping vid Brunskär 
i Skoboraden, öster om Nämdö. En knipa i Wasahamnen … 
Men i övrigt bedrövligt tomt, trots att kikaren alltid är framme.

Däremot massor av skarv. Mängder av Kanadagäss. Och stora 
flockar med svan. det är något som inte stämmer.

Samtidigt observerar jag hur mink slinker ner i vattnet vid 
strandkanten och kommer simmande mellan öarna där vi ligger 
förtöjda. Det händer många gånger. Minken tar ägg från sjöfåglar 
som häckar strandnära, den dödar ungarna men även vuxna fåg-
lar. Den dödar ofta mer än den kan äta. 

Minken är ”ett av de största hoten mot den biologiska mång-
falden i skärgårdsmiljöer och särskilt mot markhäckande fåglar”, 
säger Naturvårdsverket. Forskningen är överens om minkens ska-
deverkan, men det verkar inte hända något.

Jag ringer upp Karin Strandfager, naturvårds- och miljöchef, 
på Skärgårdsstiftelsen. Hon bekräftar. För antalet ejdrar i Stock-
holms skärgård är det ”dystra siffror”, en ”exceptionell minsk-
ning”. Orsaken är komplex men hon slår fast att minken är ett 
stort problem och förklarar att visst sätts minkfällor ut. 

Särskilt runt fågelskyddsområden. Det finns ingen riktig statis-
tik men en uppskattning är 60-80 fällor ute och 80-100 fångade 
minkar på ett år. ”Men det behövs mer. Och andra markägare än 
Stiftelsen måste också ta ansvar.”

Kanske vi båtmänniskor kan hjälpa till att rapportera när vi ser 
mink för att hjälpa de som jagar och sätter ut fällor? Vi är tio 
tusen par ögon – minst – här i Stockholmskretsen med familjer. 

Vi skulle kunna bidra genom 
”Citizen Science”, medborgar-
forskning, för att få en mer 
levande skärgård vad gäller 
fågelliv. Det skulle inte lösa alla 
problem, men vara en bit på 
vägen. Ostpricken återkommer.



OSTPRICKEN 4 2020  |  5

• O´HOJ ALLA M EDLEMMAR •

Kerstin Andersson
Ordförande i 

Stockholmskretsen

N
är du sitter med det här 
numret av Ostpricken i 
handen så har nog hös-
ten inträtt med full kraft. 
Båten är kanske upptagen 
till sin vintervila eller är 

på väg upp. Fast just nu, när jag skriver denna 
krönika, så finns det fortfarande gott hopp om 
flera fina sensommardagar och med detta även 
fler dagar på sjön.

Jag tänker tillbaka på denna lite annorlunda 
sommar. Många har verkligen tagit tillfället i 
akt och varit mycket ute på sjön medan andra 
har gjort tvärtom. Den senare kategorin tillhör 
jag och min familj! 

När familjens eskaderplaner gick i stöpet och 
seglingarna ställdes tappade jag lite sugen för 
båtliv och vi bestämde oss för att göra andra 
aktiviteter istället. Men sen blev båtlivssuget 
för stort, så i början av augusti gav vi oss ut på 
havet med sikte på Gotlands ostsida.

När ni flesta andra gick tillbaka till vardagsliv 
med jobb och skola så kastade vi loss. Vi fick 
verkligen en ny och annorlunda upplevelse. 
Det var otroligt lite båtar ute och därmed var 
det mycket lugnt och stilla i alla hamnar. Båten 
kunde läggas långsides i samtliga natthamnar 
och det fanns många alternativa platser att 
välja på. 

Vi fick också flera möjligheter att ligga vid 
de blå bojarna. En trygg och bra ”natthamn” 
som vi normalt inte alltid hinner till innan de 
populära bojarna är upptagna av mer morgon-
tidiga seglare.

Vi seglade Gotland runt, vilket jag verkligen 
rekommenderar och vi var aldrig mer än ett 

par båtar i varje hamn. Baksidan av denna still-
het var tyvärr att mycket av servicen var stängd 
för säsongen – inga restauranger och ganska 
glest med hamnkaptener. Jag slogs verkligen 
av att den svenska båtsäsongen är mycket kort. 
Den är väl ungefär bara 12 veckor. 

I det här numret av Ostpricken har vi en 
artikel kring frågan om att byta motor i båten 
– ett aktuellt ämne för många. Kunskapsutbyte 
är viktigt för kretsen. Det finns många och 
värdefulla erfarenheter som vi gärna delar med 
varandra. 

Förutom artikeln här i Ostpricken rekom-
menderar jag alla båttekniskt intresserade att gå 
in på hemsidan sxk.se och vidare till den övre 
menyraden ”Båtteknik”. Där finns bland annat 
”Båtpärmen” – kolla in den!

Under den tid som är kvar på 2020 har vi 
beslutat att arrangera utbildning för förarintyg, 
kustskepparintyg och utsjöskepparintyg. En 
trevlig seniorträff utomhus blir det också. På 
det nya året kommer fler utbildningar och vi 
fortsätter att jobba för att återuppta vår tradi-
tionella verksamhet, allt med hänsyn till rådan-
de restriktioner i sam-
band med covid-19. 

Nu känner jag att 
jag redan längtar efter 
nästa båtsommar.

REGISTRERAD & INTERNATIONELL

min. storlek=30mm

 
RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE 

STOCKHOLM l GÖTEBORG l MALMÖ l VÄSTERÅS l NYKÖPING  
KALMAR l NORRKÖPING l OXELÖSUND l ÖRNSKÖLDSVIK

info@knapemarin.se  |  031-69 77 50  |  0705-29 91 12

www.knapemarin.se

BÅTMÄKLARE

KÖP OCH SÄLJ DIN BÅT VIA OSS – NU!
Stor efterfrågan på: 

segelbåtar från ca 31–50 fot 
motorbåtar från ca 22–45 fot
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”Jag längtar alltid till havet!” Fredrik Norén tar en 
vaniljbulle och konstaterar vilken del av kusten han 
gillar bäst. Vi har tagit en sittbrunns-fika och han, som 
nybliven generalsekreterare, berättar om sin bakgrund.

Att gilla havsranden är naturligt eftersom Fredrik är 
uppvuxen i Halmstad. Båtliv på halländska innebär att 
man lämnar hamnen för att gå ut i Kattegatt. Vill man 
förtöja vid en ö är det Hallands Väderö som gäller. 
Havssegling till danska Gilleleje hägrar alltid.

Det var i Halmstad SS som Fredrik började segla 
Optimist. Sedan E-jolle och därefter 2-Krona och 
C55. Det förde honom vidare till speciallärarlinjen 
på GIH här i Stockholm med segling som inriktning. 
Därefter officersutbildning inom flygvapnet. Och en 
hel del efter och däremellan:

Utbildning i Southampton på RYA, Royal Yacht 
Association. Jobb på helikopterdivisionen i Ronneby. 
Ledamot i Svenska Seglarförbundets styrelse. Piratspa-
ning utanför Somalias kust ombord HMS Carlskrona. 
En ruskig sjösjuka på Biscaya. Han som trodde att han 
aldrig kunde bli sjösjuk …

När Fredrik växte upp fanns segelbåten Fingal num-
mer 1 i familjen. Båten var den första serietillverkade 
plastbåten i Sverige 1963. Som första båt i serien var 
det plastskrov och träöverbyggnad. Hans första båt-
minne är när hamnkaptenen hemma i Halmstad lyfte 
av Fredrik från fören på Fingal och lät honom ”flyga” 
ner på bryggan med stor orange flytväst och allt.

När båten skulle säljas tog Fredrik över och han har 
den fortfarande kvar. Nu kan han och den lilla famil-
jen med sambo Mimmi och dottern Beatrice sju måna-
der, göra småturer i Mälaren vid Solna där de bor. Små 
barn kräver små turer. Också att det ska finnas mycket 
kuddar och mysiga filtar ombord. Det gillar Beatrice.

”Som nybliven småbarnsförälder vill jag gärna säga: 

Vaktombyte
”Våga vara ute. Våga upptäcka ett båtliv anpassat till 
barn.” Självklart är det så mycket lättare om båda för-
äldrarna har båtvana. 

Mimmi är dotter till båtkonstruktören Rolf Jakobs-
son och har varit mycket på sjön. Fredrik berättar hur 
lilla Beatrice tokskrattar när hon får vind i ansiktet. Så 
inskolningen till båtlivet verkar gå bra.

Hur går inskolningen till det nya jobbet? Fredrik 
har besökt många av Kryssarklubbens kretsar för att få 
direktkontakt med andra delar av landet. I början av 
september var han ute på Malma Kvarn för att träffa 
Stockholmskretsens funktionärer som hade möte och 
ett trevligt samkväm i hamnen. 

”Ett bra tillfälle för dem att lära känna mig och för 
mig att lära känna dem”, säger Fredrik.

”Stockholmskretsen har en mycket bra verksamhet 
med alla sina utbildningar och programpunkter. Ut-
bildning för unga ser jag som en av klubbens viktigaste 
uppgifter – att föra båtlivet vidare. Seglarlägret på 
Malma är därför mycket väsentlig inom Stockholms-
kretsen. Jag minns tydligt när jag själv började lära mig 
segla. Känslan att klara vind och båt på egen hand var 
fenomenal. Den känslan kan vi ge på seglarläger kom-
binerat med gott kamratskap och positiva upplevelser 
av sjön.” 

”Uthamnen Norrviken på Runmarös sydvästsida är 
också en stor tillgång. Så perfekt belägen. 
Genom att hålla den öppen för alla bör den också ge-
nerera fler nya medlemmar. Generellt behöver vi bli 
bättre på att visa på allt Kryssarklubben gör. Det vill 
jag jobba för.”

Och vilken del av kusten var det han gillar bäst?
”Ja, just nu”, säger Fredrik och skrattar, ”är det vatt-

net mellan Solna och Kungshatt!”

 
FREDRIK NORÈN

Bästa ö i Stockholms skärgård
Söderö i Långviksskärsarkipelagen. 
Att klättra upp till kumlet och titta på 
utsikten är fantastiskt.

Bästa mål på en kvällstur
Kungshatt i Mälaren. Där finns en liten 
brygga och en liten stenstrand. 
I somras blev det många middagar och 
kvällsdopp där.

Om Kryssarklubben
Kryssarklubbens bredd imponerar. 
Men vi behöver bli bättre på att visa på 
allt vi gör.

Om Stockholmskretsen
Kretsens styrka är dess stora 
medlemsbas.

Familj
Sambo Mimmi, läkare på Karolinska. 
Dottern Beatrice, 7 månader.

Båt
5 meters RIB och Fingal nr 1 med 
namnet Final.

Fo
to

 M
im

m
i J

ak
ob

ss
on

R
itn

in
g 

ur
 S

jö
hi

st
or

is
ka

 m
us

ee
ts

 a
rk

iv

Fredrik Norén är ny generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben. 
Arbetsplatsen ligger vid Stockholms inlopp, på kansliet i Nacka Strand. 
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frågor om motorbyte
1/ Hur länge håller en motor?
Svaret är: Hur länge som helst. En dieselmotor i en fri-
tidsbåt kan egentligen inte slitas ut om man sköter och 
underhåller den. Om man ändå ska försöka ge ett mått 
så börjar fyra, fem tusen driftstimmar bli mycket. Men 
omräknat till en båt som gör fem knop blir det mellan 
tjugo tusen och 25 tusen sjömil – alltså långt mer än 
vad vi i allmänhet brukar köra. Antal sjömil ökar i takt 
med att båten går snabbare.

2/ När är det dags att byta motor?
Det är mycket subjektivt, alltså hur du känner. Kanske 
är du orolig för att något ska hända med den gamla 
motorn. Kanske tycker du motorn är för svag och vill 
ha fler hästkrafter. Kanske har du känslan att inte vara 
trygg och bekväm med den gamla motorn. Den kan-
ske ryker (pinsamt) och du litar inte på att den startar. 
Men det viktigaste argumentet för att byta motor är att 
det inte längre finns reservdelar. Så är det tyvärr – det 
är inte möjligt för motorfabrikanterna att hålla med 
reservdelslager hur länge som helst. Det börjar bli kri-
tiskt om motorn är trettio, fyrtio år gammal.

3/ Vad ska jag tänka på vid köp av en ny 
motor?
Det kan vara lockande att satsa på en helt ny motor. 
Men det kräver noggranna beräkningar av hur slangar, 
axel och kopplingar kan passas in. Det kan vara skill-
nader vad gäller avgas- och bränslesystem. Det kan 
också vara olika krav på ljuddämpare och returledning 
för bränsle och det kan krävas en ny motorbädd.

Kolla att du kommer att komma åt oljesticka och 
alla filter. Nyare motorer är dock oftast kompaktare. 
De har oftast också bättre generator, går tystare och 
vibrerar mindre samt renare avgaser. Tänk på att instal-
lationskostnaden brukar bli ungefär 50 % av motorpri-
set – om du inte gör installationen själv.

4/ Är en ny, begagnad, motor ett alternativ?
Att hitta en motor av samma modell, fast genom-
gången, är ett alternativ. Då passar alla delar in och det 
blir mindre jobb med installationen – förmodligen en 
bråkdel av jobbet med att byta till en ny. Svårigheten 
är att veta hur pass genomgången motorn är och i vil-
ket egentligt skick den är i. Ett bra råd är att arbetet 
ska vara utfört av en verkstad som man litar på och 
som helst också ger garanti. Vissa motorfabrikanter säl-
jer också fabriksrenoverade motorer. Då kan man lita 
på att jobbet är väl utfört. Efter en rekonditionering 
nollställs antalet driftstimmar. Samtidigt: begagnat är 
alltid begagnat.

5/ Vad innebär att rekonditionera en motor?
Att rekonditionera en motor betyder att du låter en 
verkstad utföra en genomgång av motorn. Det kan 
innebära att cylindrarna borras om eller byts, det kan 
vara att byta kolvar och kolvringar. Att förnya alla la-
ger. Att kolla eller förnya insprutare och insprutnings-
pump. Att kolla kylare och vattenpumpar för både 
olja och vatten och kanske byta delar där. Att rensa 
kylsystemet. Kanske byta förfilter, avgassystem, slangar 
och elkablar. Du behöver lyfta ur motorn för en rekon-
ditionering och det kräver tid och arbete. Snåla därför 
inte på omfattningen av jobbet som sedan ska göras på 
motorn. Kanske väljer du också att måla nytt i motor-
rummet och byta isoleringen där. Rätt utfört blir det 
lika bra som om du bytt till en ny motor – men till 
betydligt lägre kostnad. Var precis i specifikationerna, 
ta in flera offerter och jämför.

Texten är granskad av Göran Holmqvist, ordförande i 
Tekniska kommittén i Stockholmskretsen. Den bygger 
på en artikel i Västpricken av Lars Helmer, Tekniska 
kommittén i Västkustkretsen.
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Göran Holmqvist bytte motor i sin OE 38:a 
Bombibitte förra vintern. Det blev mycket mera 
jobb än han trodde. Men ångrar sig – det gör han inte.

”Vår gamla motor var egentligen inte slut”, berättar 
Göran Holmqvist. ”Men nu känns det skönt med en 
ny, med renare avgaser och lugnare gång.” Han fort-
sätter: ”Jag märkte att vår gamla läckte kylvatten. Det 
var inte mycket, kanske en liter per säsong. Men det 
oroade mig och jag försökte på olika sätt komma un-
derfund med vad det berodde på. Kanske behövdes en 
ny avgaslimpa?”

Göran kollade priser. Motorn i Bombibitte var en 
Volvo Penta MD17 på 35 hästkrafter från 1983. En 
ny avgaslimpa skulle kosta 35 000 kronor. Det var där 
han började fundera på att byta till en helt ny motor. 
Fast egentligen var det Birgitta, gift med Göran, som 
drog igång projektet.

”Vi vill ha många års båtliv framför oss fastän vi är 
sjuttio plus båda två,” säger hon. ”Jag tyckte det skulle 
kännas tryggt och bra med en helt ny motor. Och att 
satsa nu medan Göran kan göra installationen själv, 
inte sen.”

Ett motorbyte blir enklare om båten har S-drev, det 
vill säga att drevet sitter i direkt anslutning till motorn. 
Så var det på Bombibitte och Göran tänkte uppgradera 
till en Volvo Penta d2-40. Den skulle kosta 135 000 
kronor. Men just den modellen skulle då utgå ur pro-
duktionen och Göran fick tag i den något större d2-50 
som dessutom hade 23 000 kronor lägre pris!

Motorn d2-50 hade större volym än den ursprung-
liga. Göran gjorde noggranna måttberäkningar av 
motorrummet i Bombibitte, gjorde en skalritning och 
kollade med måttangivelserna från Volvo Penta. Jodå, 

det skulle funka, den skulle få 
plats!

Men båtjobb är sällan så 
enkla som man vill tro – det 
fick Göran erfara. Motorbäd-
den kunde köpas som en 
adapter från motortillverka-
ren. Men den fick modifieras 
för att passa in i befintligt 
motorutrymme. 

Besvärligast blev ändå av-
gasslangen som på den nya 
motorn var 12 mm tjockare 
än på den gamla. Det blev ett 
styvt jobb att montera in den 
nya genom båten och ta upp 
ett nytt hål i bordläggningen. 
Han fick också tillverka ett 

Då jag 
bytte motor i 

BOMBIBITTE

nytt fäste för växel och gas på motorn.
I samband med bytet passade han på att riva ut hela 

gamla elsystemet kring motorn, måla motorutrymmet 
och satsa på ny batteriladdare. En mobil marinservice-
firma kom och sågade upp en manlucka i dieseltanken 
och gjorde rent där.

”Men nittio procent av tiden har jag arbetat själv” 
säger Göran. Sen har min son och svärson varit med en 
del också. De är jätteduktiga.”

Antalet nedlagda timmar? Göran ser fundersam ut. 
Kanske hundra. Kanske hundrafemtio… Många är det 
i alla fall. Var det värt det?

”Jag ångrar det inte. Nu känns det jättebra”, kon-
staterar han. ”När jag dragit åt allt och tryckte på 
knappen så startade motorn med en gång!” säger han 
stolt. Den nya motorn och ny isolering i motorutrym-
met har givit en tystare gång. Det gillar Birgitta också 
och det är hon som 
givit namn till båten. 
Bombibitte var Gö-
rans smeknamn på 
Birgitta när de träf-
fades en gång. Nu är 
det den femte båten 
de har tillsammans 
med det namnet. 
Och motorbytet – 
hur tycker Birgitta att 
det blev?

”Det var värt 
alltihop”, säger hon. 
”Det är ett nytt ljud 
i båten. Lugnare och 
tryggare.”
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Byggkonsult AB
Krister Berggren

Telefon: 08-665 40 75
115 27 STOCKHOLM
Wittstocksgatan 16A

Mobil: 070-620 31 07

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

-

-

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE
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Stockholm är Nordens Venedig, det vet ju alla. 
Men visste du att fyren Grönskär är 

skärgårdens Neapel?

Walmstedt var murarmästaren 
som byggde och underhöll.

Mordvapnet i en av Viveca 
Steens romaner.

Utsmyckad lanternin. Numera är fogarna rödbruna - 
så såg det ut när fyren byggdes.

En svabb, kanske från tiden 
med stenkolsfyr ...

Utsikt från Grönskärs fyr 
nordvart.

Ritning från Erséus arkitekter och Krister Berggren Byggkonsult AB

Grattis Grönskär
250 år!

Grönskärs fyr sträcker sig 34 meter över havet. Ett 
grått torn tre sjömil ost om Sandhamn. Fyren byggdes 
1770 och fyller alltså 250 år i år.

Då, när den var nybyggd, var tornet lägre. På toppen 
eldade fyrvaktarna med stenkol. Men basen på tornet 
har alltid sett likadant ut: Den är åttkantig. En okta-
gon med ett geometriskt uttryck.

Grönskärs fyr ritades av den mest anlitade arkitek-
ten vid tiden, Carl Fredrik Adelcrantz. Han har också 
ritat Drottningholms slottsteater, Tyska kyrkan och 
Ulriksdals slott. Som den adelsman han var hade han 
varit ute i Europa på bildningsresa. Den resan gick 
bland annat till Italien. I Neapel blev han imponerad 
av tornet vid inloppet till hamnen. Det var åttkantigt i 
basen. 

När han sedan fick uppdraget att rita fyren på Grön-
skär mindes han Neapels vackra hamntorn. Han ritade 
en utförlig akvarell och fick godkänt. Sedan var det 
murarmästarens arbete att uppföra tornet efter mål-
ningen. Någon konstruktionsritning fanns inte!

Murarmästaren som fick jobbet på Grönskär hette 
Johan Henrik Walmstedt. Han har ristat in sitt namn 
med stora versaler, inte långt från fyren och du kan se 
ristningen i berget idag. Walmstedt var 27 år när fyren 
stod klar, men kom under hela sitt liv tillbaka många 
gånger för reparationer och översyn. Fyrens utsatta 
läge, med hårda vindar, piskande regn och salt fukt 
kräver underhåll.

Det har Skärgårdsstiftelsen fått erfara. De tog över 

fyren 1984 från Sjöfartsverket. Tjugo år tidigare hade 
Stiftelsen tagit över själva ön. Nu är den kulturhisto-
risk klassade fyrbyggnaden återigen i fin form efter en 
mycket omfattande renovering. 

Redan för 25 år sedan gjordes en grundlig renove-
ring. Då var hela fyren sprutad med cement – ett hån 
mot byggnadsvård och kulturhistoria. Man knackade 
bort den hårda cementskorpan och fram trädde en 
mycket vacker stenfasad. Gråsten i botten från själva 
Grönskär. Längre upp är det sandsten från Roslagen.

Men för ett antal år sedan var det dags för en över-
syn igen. De gamla fogarna hade släppt. När antikva-
rierna knackade loss dem kunde man se att fogarna 
längst inne var rödaktiga. De var av alunskifferbruk, 
bruten och bränd i Västergötland.

Du som lägger till vid Grönskär idag kan se att 
fogarna är vackert rödaktiga igen. Fyren är även reno-
verad på insidan med ny kalkputs och lanterninen är 
nymålad.

Grönskärs fyr representerar tre sekler av vårt kul-
turarv kring sjöfart och fyrväsende: 1700-tal, 1800-tal 
och 1900-tal. Det var den stora angöringsfyren som 
ledde in i Sandhamnsleden. Fyren avbemannades och 
släcktes 1 december 1961 och ersattes av Revengegrun-
det. Tre år senare byggdes kassunfyren Almagrundet 
som ersatte fyrskeppet med samma namn.

År 2000 återtändes Grönskärs fyr med karaktären 
LFl G 10s, det vill säga ett grönt blänk var tionde 
sekund. Grattis Grönskär!
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KURSER & UTBILDNING
FÖR DIG MED MOTOR- ELLER SEGELBÅT

VHF - SRC kurs
Genomgång av trafikdisciplin, 
anrop, DSC samt nöd-, il- och 
varningstrafik, säkerhetssystemet 
GMDSS. Praktiska övningar ingår. 

Datum och tid: Tisdag 17 och 24 
november kl 18-20.30. / Kursen 
ges även tisdag 12 och 19 januari 
kl 18-20.30 
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand
Kostnad: 990 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 1 350 kr. 
Material- och examinationskostnad 
tillkommer.
Anmälan via hemsidan. Boka och 
betala senast måndag 7 november 
/ måndag 4 januari 2021. 
Max 8 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 mm som gäller på 
kanalerna. Vi diskuterar även olika 
tekniker för slussning.

Datum och tid: Tisdag 1 december kl 
18-22. / Kursen ges även tisdag 26 
januari 2021 kl 18-22. Examinering 
börjar cirka 20.40.
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 470 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 550 kr. 
Material- och examinationskostnad 
tillkommer.
Anmälan via hemsidan. Boka och 
betala senast måndag 23 november 
/ måndag 18 januari 2021.
Max 8 deltagare.

Vi samarbetar med NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Alla kurser genomförs i enlighet med 
Nämnden för båtlivsutbildnings kunskapskrav: 

www.batlivsutbildning.se

Med hänsyn till covid-19 har deltagarantalet begrän-
sats till 8, vilket kan komma att ändras beroende på 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

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

Datum och tid: Lördag 10 och 17 
oktober kl 09-16 med repetition 
tisdag 27 oktober kl 18.30-21. / 
Kursen ges även söndag 14 och 21 
februari 2021 kl 9-16 med repeti-
tion 23 februari kl 18.30-21.
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr ej medlem 
i Stockholmskretsen 2 790 kr. 
Material- och examinationskostnad 
tillkommer.
Anmälan via hemsidan. Boka och 
betala senast 1 oktober / 4 februari 
2021. Max 8 deltagare.

Båtmekanikerintyg – 
motorkurs, mixed
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. 
Prov enligt NFB:s normer.

Datum och tid: Lördag 21 & söndag 
22 november, kl 9.30-16.30. 
Plats: Lillängsdal, Ingarö
Kostnad: 2 450 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 950 kr.
Anmälan via hemsidan. Boka och 
betala senast fredag 13 november.
Max 8 deltagare.

Utsjöskepparintyg
Kursen ger dig kunskaper om fär-
der bortom engelska kanalen. Du 
lär dig om strömmar och tidvatten. 
Du får lära dig hur du rustar båten 
och planerar en långfärd.

Datum och tid: Söndag 1, 8 och 22 
november kl 9-16 med repetition 
en halvdag söndag 29 november. / 
Kursen ges även söndag 17, 24 och 
31 januari 2021 kl 9-16 med repeti-
tion en halvdag söndag 7 februari.
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 3 190 kr, ej medlem i
Stockholmskretsen 3 690 kr. 
Material- och examinationskostnad 
tillkommer. Förkrav: kustskepparintyg.
Anmälan via hemsidan. Boka och 
betala senast torsdag 22 oktober /
torsdag 7 januari 2021.
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 4meter. 

Datum och tid: Söndag 11 och 
18 oktober kl 9-16 med repetition 
torsdag 29 oktober kl 18.30-21. / 
Kursen ges även lördag 13 och 20 
februari 2021 kl 9-16 med repeti-
tion tisdag 2 mars kl 18.30-21.
Plats: Stockholmskretsens kansli, 
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem 
i Stockholmskretsen 2 790 kr. 
Material- och examinationskostnad 
tillkommer.
Anmälan via hemsidan. 
Boka och betala senast 2 oktober / 
3 februari  2021. 
Max 8 deltagare.

Mer info, anmälan 

och betalning på 

hemsidan:

www.sxk.se/

stockholmskretsen

Seglarläger och konfirmationsläger på 
Malma Kvarn vid Nämdöfjärden

Nytt program för sommaren 2021

Kolla hemsidan för mer info och anmälan
sxk.se/ stockholmskretsen

                                     Vi finns på: 
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Tänk dig en kryss i trånga vatten. I stället för att du 
stressigt måste skota om focken vid varje slag, sköter 
fockbommen det jobbet och du sitter bara lugnt och 
styr. På undanvinden fungerar fockbommen som spir-
bom och gippar dessutom focken lugnt och säkert.

Varför finns det då så få fockbommar på segelbåtar-
na i Sverige, medan de är mycket vanligare i USA, där 
vissa båttyper levereras med fockbom som standard.

Kanske för att den moderna fockbommen utveck-
lades i USA. När jag för 15 år sedan monterade en 
fockbom på min S30 var det Forespars Hoytbom som 
fanns på marknaden – konstruerad av innovatören 
Garry Hoyt. Då sålde Benn´s den i Sverige men det 
gör de inte längre – det finns ingen efterfrågan.

Eftersom fockens skothorn är fäst i bommens ända 
kan fockbommen inte hantera överlappande segel, 
men det är ett problem som Sara Konradsson och 
Anna Söderbaum försökt lösa. 

Projektet genomförde de som sitt kandidatexa-
mensarbete på KTH: Självslående fockbom för över-
lappande försegel, och uppgiften formulerades av en 
seglingsintresserad handledare. Anna har en lång seg-
lingserfarenhet, vilket Sara inte har. Det blev en lyckad 
kombination av olika perspektiv, tyckte de.

De började med att teoretiskt studera ett tiotal olika 
tänkbara lösningar och fastnade för kombinationen 
kugghjul och teleskopisk bom och döpte den till Flex-
boom, ritning överst på motstående sida.

I bommen finns en teleskopdel som hålls utspänd av 

Bom till focken - en god idé?

en lina som löper inuti bommen. När bommen skall 
passera masten skjuts teleskopdelen in med hjälp av 
en fjäder. När rorsman skall göra ett slag och bommen 
närmar sig masten griper de två kugghjulen i varandra 
och linan rullas ut så fjädern orkar dra in teleskopde-
len.

Sara och Anna byggde en modell som fungerade bra; 
de kom överens med KTH om att inte publicera rap-
porten förrän de sökt patent; de fick 70 000 kronor i 
bidrag från KTH för att söka patent; de kontaktade 
tänkbara företag i Sverige och Europa, men intresset 
var svalt, men till slut fick de napp hos ett företag i 
USA.

Då hände det som inte fick hända: av misstag publi-
cerade KTH rapporten, vilket omöjliggjorde ett patent 
och ledde till att det amerikanska företaget tappade 
intresset. Det gjorde också Sara och Anna, som båda 
efter civilingenjörsexamen nu arbetar med digital de-
sign.

Det vore naturligtvis mycket intressant att testa Flex-
boom i praktiken. Det stora frågetecknet är hur den 
fungerar i svaga vindar – det är vindkraften som får 
linan att rullas in på spolen, och därmed fälls bommen 
ut. Hur stark måste vinden vara för att Flexboom skall 
fungera?

Kanske någon vill prova? Ostprickens redaktör har 
adressen till Sara och Anna.

Per Jerkeman
  

Ritningar till ”Flexboom, från Sara Konradsson 
och Anna Söderbaums kandidatexamensprojekt vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Underst: Artikelförfattarens fockbom på sin S30:a.
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”Om du inte kryssat i en smal farled med focken på en fockbom har du missat 
något här i livet”. Det tycker Per Jerkeman. Han berättar om egna erfarenheter 

och om Sara Konradsson och Anna Söderbaums projekt på KTH.

Sara Konradsson Anna Söderbaum
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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
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VILL DU OCKSÅ SYNAS I 
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Kontakta Anne-Louise Fröding
070-522 14 73

annelouise.froding@gmail.com

•  P E J L I N G  •

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

OSTPRICKEN
Nummer 1 • 2020

Seglarläger på 
Malma 2020

Nytt kursprogram!
Lär dig köra båt

Att köra långsamt
- och hinna med

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

OSTPRICKEN
Nummer 2 • 2020

Båtliv i 
hemmavatten

Pyssel för
Lill-gasten

Miljön
engagerar

Väkommen till nya
Bistro Malma Kvarn

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

OSTPRICKEN
Nummer 3 • 2020

Båtglädje!

Givande
engagemangHur 

och 
varför 

vid båtköp

Segla 
ett helt
dygn

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

OSTPRICKEN
Nummer 1 • 2019

Seglarläger på Malma 
och dagläger i Optimist

Föredrag & filmer 
Kolla programmet!

4 frågor om 
algblomning

STOCKHOLMSKRETSEN
1929-2019 90ÅR

•  P E J L I N G  •

Rapport från höstens 24-timmars 
Första helgen i september seglades årets 24-timmars. 
Frånsett ett par ilskna regnskurar på lördagen sken solen 
och månen under seglingen. Vinden var sydvästlig och 
tidvis frisk. 31 båtar kom till start, 1 seglade 48 timmar, 
17 seglade den klassiska 24-timmar och 11 nöjde sig 
med 12 timmar, 2 avbröt seglingen i förtid. Längst av 
alla 24-timmarsseglarna kom Erik Thorén med Linjett 
32 Ingrid Maria. Med start vid Stavsnäs och en frisk 
satsning med spinnaker i 8 timmar i sydväst-vinden nåd-
de man rundningspunkten Bysholmen mitt på Väddö 
innan det var dags att kryssa hemåt. Totalt blev det 133 
M, efter handikappberäkning 118,7. Flera andra båtar 
nådde över 100 M efter handikappberäkning. Startfältet 
rymde många olika båttyper: liten som Albin Viggen, 
stor som Najad 511, gammal som Sk 75 från 1918 och 
så några stycken båtar från det senaste decenniet. Även 
bland deltagarna finns det stor variation i ålder och er-
farenhet, kvinnor och män, äldsta har fyllt 85 år och 
yngsta 14 år. Flera deltagare utrycker hur utvecklande 
och kul det är att segla 24-timmars. Totalt deltog drygt 
60 personer i seglingen. 2021 anordnas 24-timmars 
som vanligt första helgen i juni, 5 – 6 juni och första 
helgen i september 4 – 5 september. Lördagen före mid-
sommar, 20 juni 2021, anordnas 12-timmars ensamseg-
lingen. Vi ses då!                                        Arne Wallers
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Hanse 311 Inga-Lill spurtar mot målet vid Grönö.

Funktionärsmöte på Malma Kvarn
Här är många av dem som ideellt arbetar som funktio-
närer för Stockholmskretsen! Det var lördagen under  
första helgen av september som det var funktionärsmöte 
på Malma Kvarn. ”Det är givande för arbetet och vik-

tigt att lära känna varandra”, sa Kerstin Andersson, ord-
förande i Stockholmskretsen. ”Jag vill tacka alla funktio-
närer som ställer upp och är engagerade i kretsens arbete 
och vi vill också säga tack till allas respektive som ’lånar 
ut’ sina partners till kretsens verksamhet.”

Sjöfärder i 
Österled
Hans Norman är 
seglare och professor 
emeritus i historia 
vid Uppsala uni-
versitet. Det märks! 
De 351 sidorna är 
sprängfyllda av fakta. 
I hans bok Sjöfärder 
i Österled, en resa 
i historien, berät-
tar han om roma-
ren Tacitus 2 000 år 

Finstämt om ett barn och en morfar
Vänta på vind är Oskar Kroons fina bok för barn mel-
lan 9 och 12 år, om flickan Vinga som drömmer om 
havet och vill bli sjöman och segla till främmande län-
der. På omslagets insida finns en karta över Gunnilsöra 
- sagoön i Östersjön. Augustprisjuryn tyckte: ”Det 
finns mycket att älska med Vänta på vind. Främst kan-
ske den språkliga lättheten, den poetiska tätheten och 
tonträffen. Men också den fina gestaltningen av hu-
vudpersonen Vinga och hennes morfar, två egensin-
niga solitärer, skildrade med en värme fjärran från allt 
stereotypiserande.” Brombergs förlag.

HVO100 - rättelse
Den nya fossilfria dieseln HVO100 innehåller 100 % 
HVO och inget annat. (Rättelse fr Ostpricken nr 2/20)

gamla skrift Germania och vi får veta hur han beskriver 
oss ”svioner”. Vi får också lära oss hur 1800-talets bark-
skepp vände genom vind – och massor av annat. 200 
sidor har rubriken ”Besöksmål” och beskriver gammalt 
och nytt från Öregrund till Söderköping, Åland, Finska 
Viken och Rigabukten. Sjöfärder i Österled är ingenting 
du sträckläser, men det är en värdefull uppslagsbok och 
passar i ruffbokhyllan. Balkong förlag.
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Seniorträff på Maritima 
Kulturcentret Stockholms sjögård
Stockholms Sjögård är en ideell förening som sam-
lar föreningar och organisationer inom det maritima 
Stockholm. Sjögården är geografiskt belägen i det som 
tidigare var Stockholms örlogsstation med omnejd. En 
viktig del av Sjögården är verksamheterna och varvs-
resurserna på Nya Djurgårdsvarvet och Beckholmen. 
Utan dessa verksamheter stannar Stockholms lokala sjö-
trafik och faktiskt även en stor del av regionens trans-
portkapacitet på vatten som exempelvis trafikverkets 
större vägfärjor. Kulturfartygens verksamhet har också 
en viktig bas på Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet 
är en viktig samlingpunkt även för träbåtskulturen.                                                                                                                           
Samlas gör vi vid färjeläget ”Allmänna gränd” för 
en promenad i de vackra kulturmiljöerna fram till 
Sjögården. Vår kunnige guide Olle Neckman kom-
mer att guida oss runt på Nya Djurgårdsvarvet och på 
Beckholmen samt berätta om dess historia. Vi kom-
mer bl.a. få se Peter Norlins sista båtkonstruktion en 
”A22:a” som är ett nybygge i en traditionell/modern 
teknik som nu är under byggnation på Djurgårdsvarvet.                                 
En god måltid kan också intagas på Skrotens Café & 
Skeppshandel.
Varm och oöm klädsel anbefalles.
Datum: Torsdagen den 22 oktober, 2020 
Tid:  kl. 11.00 
Samling:  Färjeläget vid Allmänna gränd, Djurgården
Obligatorisk anmälan på hemsidan senast den 18 okto-
ber.
Varmt välkommen till denna marina kulturutflykt!
Seniorkommittén 

www.ostersjokompaniet.se

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

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

Kapellrör, beslag och bågar

Blixtlås och rutor

Kapellväv från Sunbrella, Sauleda 
& Sandatex

*

*

*
*

Dynor & kapell
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Dagordning för digitalt årsmöte 
19 november 2020, kl 18.30

1       Öppnande.

2       Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.

3       Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

4       Val av två personer som jämte mötets ordförande  

         ska justera det protokoll, som ska föras vid mötet.

5       Föredragning av styrelsens och revisorernas 

         berättelser samt fastställande av resultat- och         

         balansräkning.

6       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7       Föredragning av styrelsens förslag till budget.

8       Fastställande av kretsavgifter.

9       Val enligt § 5 av ledamöter i styrelsen och 

         suppleanter för dessa.

10     Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

11     Val av minst tre ledamöter i valberedning.  

12     Eventuella propositioner från styrelsen och 

         motioner från medlemmar.                        

13     Eventuella övriga frågor.

14     Avslutning.

Välkommen till digitalt årsmöte 
i Stockholmskretsen

Torsdag 19 november kl 18.30

På grund av rådande covid-19 pandemi har styrelsen beslutat att 
Stockholmskretsens årsmöte kommer att hållas digitalt.
Medlemmar som vill delta ombeds därför logga in på kretsens hemsida senast 
12 november och anmäla sitt deltagande. 

En vecka innan mötet kommer inbjudan med länk att skickas ut via mail till alla 
medlemmar som anmält sig. Här kan du delta i mötet via din dator och även rösta 
och ställa frågor. Du får även årsmöteshandlingarna som fil. De kommer även att 
finnas att hämta i pappersform på kansliet.

Anmäl dig på Stockholmskretsens hemsida under aktiviteter: www.sxk.se/stockholmskretsen

Jakob Wegelius lärde känna sjön i 
Kryssarklubben
Jakob Wegelius är född 1966 och seglade som ung på 
Kryssarklubbens skolfartyg och blev sjöfrälst. Idag är 
han prisbelönad barnboksskapare. Tidigare i år kom 
hans bok Den falska rosen, som är en fristående fort-
sättning på Legenden om Sally Jones och Mördarens 
apa. Alla med anknytning till sjön. Den Falska Rosen 
handlar om fartyget Hudson Queens gåtfulla historia. 
Sökandet efter sanningen leder skutans besättning – 
maskinisten Sally Jones och skepparen Henry Koskela – 
till Skottland och staden Glasgows undre värld. Där tar 
deras resa en ödesdiger vändning. För Sally Jones står till 
slut själva livet på spel. Allt berättat med fantastiska och 
fantasirika illustrationer. Bonnier Carlsen förlag. 

Ett skär med fyr
Romaner är idag ofta på 
800 sidor eller mer. Men 
tjocka böcker är sällan 
bättre än tunna. Petter 
Lindgrens Singer är 136 
sidor. ”Singer är en me-
lankolisk och atmosfärisk 
skärgårdsroman där ing-
enting riktigt är vad det 
från början synes vara”, 
står det på omslaget. Läs 
den och fundera. Var lig-
ger lilla skäret Skrapan? 
Ett skär med en fyr varifrån du ser Landsort och 
Huvudskär. Kan det vara Gunnarstenarna, Måsknuv, 
Mällsten? Den gamle fyrvaktaren strövar omkring på 
sitt lilla, lilla skär och sköter sina sysslor trots att hans 
tjänst för länge sedan upphört. Albert Bonniers förlag.
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Förarintyg – intensiv
Lördag 10 och 17 oktober kl 9-16 i 
Nacka Strand. Se sid 14 för mer info. 

Arbetsdag Malma Kvarn
Söndag 11 , 15 och 18 oktober på 
Malma Kvarn. Ta på oömma kläder!

Kustskepparintyg - intensiv
Söndag 11 och 18 oktober kl 9-16 i 
Nacka Strand. Se sid 14 för mer info.

Seniorträff: Rundvandring 
på Stockholms sjögård
Torsdag 22 oktober kl 11. Guide Olle 
Neckman. Förhandsanmälan obliga-
torisk. Varmt välkomna!

Utsjöskepparintyg
Söndagarna 1, 8 och 22 november kl 
9-16 i Nacka Strand.  

VHF-SRC kurs
Tisdag 17 och 24 november kl 18-
20.30 i Nacka Strand. Se sid 14 för 
mer info.!

Digitalt årsmöte i
Stockholmskretsen
Torsdag 19 november kl 18.30. För-
handsanmälan obligatorisk på kretsens 
hemsida. Anmälda får därefter en länk 
att följa.

Båtmekanikerkurs
Lördag 21 och söndag 22 november 
kl 9.30-16.30 i Lillängsdal, Ingarö.
Se sid 14 för mer info.

Kanalfärd och kanalintyg
Tisdag 1 december kl 18-22 (inklu-
sive examination) i Nacka Strand. 
Se sid 14 för mer info.

Uppdaterad info på www.sxk.se/stockholmskretsen

VHF-SRC kurs
Tisdag 12 januari 2021 kl 18-20.30 i 
Nacka Strand. Se sid 14 för mer info.

Utsjöskepparintyg
Söndagarna 17, 24 och 31 januari 
2021 kl 9-16 i Nacka Strand. 
Se sid 14 för mer info.

Kanalfärd och kanalintyg
Tisdag 26 januari 2021 kl 18-22 (in-
klusive examination) i Nacka Strand. 
Se sid 14 för mer info.

Förarintyg – intensiv
Lördag 14 februari kl 9-16 kursstart i   
Nacka Strand. 

Kustskepparintyg - intensiv
Lördag 13 februari kl 9-16 kursstart i 
Nacka Strand. 

A K T E R S A L O N G E N 
Bildern är tagen av en okänd fo-
tograf under senare hälften av 
1960-talet och båttypen är Fingal, 
konstruktör Knud H Reimers. 
Fingal var en lustig figur i en 
sketch med Martin Ljung - han som 
rörde på sig. Båten gjorde succé under 
Gotland Runt. Hon var den första 
plastbåt som vann racet i sin klass  
woch gjorde det fyra gånger: 1963, 
1965, 1967 och 1969. Nr 714 fick 
namnet Fin Gal (där ”Gal” säkert 
syftar på engelskans ”Girl”). Det 
ser ut att vara god och jämn vind 
i vattnen utanför Sandhamn med 
gastarna klamrande i lovart. 
Svenska Kryssarklubbens nye gene-
ralsekreterare Fredrik Norén seglar 
Fingal nummer 1 - läs porträttet av 
honom på sidan 6-7.
I bakgrunden syns Grönskärs fyr - 
läs mer om den på sidan 12-13.
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STOCKHOLM.
Tel 08-745 12 20

stockholm@boding.se

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

MALMÖ.
Tel 040-15 99 65

malmo@boding.se

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00

oslo@boding.se

Pris gäller vid beställning ssenast 30 oktober 2020. Pris varierar med yta, duk, fi berval och detaljutförande. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

DCX UVM Cruisinglaminatduk: Alla nöjesseglare bör överväga att satsa lite extra för 
att köpa triradialskurna segel i DCX UVM cruisinglaminatduk. Den marknadsledande 
cruisinglamiantduken från duktillverkaren Dimension Polyant. Segel med perfekt form 
tar bättre höjd och det lutar mindre. Formlivslängden är bättre än för dacronduk. 
Köp segel i DCX UVM-duk till kampanjpris, beställ senast 30 oktober 2020. 

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 sittbrun-
nen. 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 okt-nov.

Lagerutförsäljning:  Utförsäljning av ca 40 segel och 30 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.

10-25% 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 21 900 kr
Dehler 35, Dufour 365 GL, Hanse 350, Jeanneau 36i 36 200 kr 28 900 kr
Arcona 400, Bavaria 42 Cr, First 40.7, HR 42, X-412 44 500 kr 37 900 kr

STORSEGEL DACRONDUK ORD.PRIS KAMPANJ
Birdie 24, Maxi 68 & 77, MS 20, Misil II, Viggen 8 700 kr 7 900 kr
Allegro 27, Compis, Maxi 84, Shipman 28, Vega 12 600 kr 9 900 kr

RULLGENUA DCX CRUISINGLAMINAT TRIRADIAL ORD.PRIS KAMPANJ
Bavaria 33 Cr, Dehler 33, First 31.7 LR, Scanmar 33 28 900 kr 22 900 kr
Bavaria 39 Cr,  Jeanneau 39 DS, Oceanis 393,  41 550 kr 31 900 kr

LAZYBAG 2020 ORD.PRIS KAMPANJ
Albin Nova, Bavaria 32 & 34, C-ina 32, Omega 34  9 350 kr 7 750 kr
Arcona 370, Bavaria 40, Dehler 34 DD, Hanse 371  10 750 kr 8 850 kr

RULLGENUAKAPELL WM80 ORD.PRIS KAMPANJ
Comfort 32, HR 31, Linjett 33, Maxi 95, Najad 343  5 850 kr 4 950 kr
Bavaria 42 Cr, Dufour 40, Najad 390, Oceanis 411 7 200 kr 6 200 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.

Gäller vid beställning senast 30 oktober 2020. 
Ring 08-745 12 20 eller maila din båttyp till info@boding.se så svarar vi med aktuella erbjudanden till just din båt.

J-122 stor och fock i G2 Membranduk, fi bermix kolfi ber & technora, 
lätt ljusgrå taft 2 sidor. 1a stora klassen SeaPilot2Star 2019. Fotograf Henrik Hydén



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

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

Det syns när våra 
kunder är nöjda
Svenska Sjö är  specialister på båt och erbjuder  
våra försäkrings tagare 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!


