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ärdelöst vetande? Ställer mig frågan när jag läser 
Transportstyrelsens Båtlivsundersökning.

Det var precis vid den här tiden för ett år 
sedan, som undersökningen genomfördes. Syftet 
var att ge en bild av hur det svenska båtlivet ser 
ut i dag. En sådan undersökning gjordes första 
gången 2004, därefter 2010 och 2015. Nu var 
det dags igen. 

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

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

V
Genom telefonintervjuer skulle slumpvist utvalda personer mel-

lan 20 och 74 år svara på en lång rad frågor. 10 000 avböjde. Den 
långa listan resulterade i att 997 intervjuer fick avbrytas. Det var 
framförallt med båtägare! 6 000 kompletta intervjuer genomfördes.

Om man tragglar sig igenom den 108 sidor tjocka utredningen 
kommer intressanta fakta på näst sista sidan. En tabell visar ”Baser i 
undersökningen”. Av tabellen framgår att av de 6 000 intervjuerna 
var det 4 445 som gjordes med personer som inte ens varit i båt 
under 2020!!! Är det ett bra underlag?

flyter. Är det ett bra underlag? 
Det är inget fel på andra typer av flyte-

tyg, åtminstone inte på de flesta. Men den 
här båtlivsundersökningen representerar 
inte Kryssarklubbens båtliv. 

Jag sänder den här texten till den som är 
ansvarig för undersökningen på Transport-
styrelsen och återkommer i nästa nummer 
– om jag får svar.

Båtlivsundersökningen 2020 En undersökning om båtlivet i Sverige. 

Dnr 
2021-2170 

Vidare framgår att endast 535 per-
soner av de 6 000 intervjuade var en 
person som ingick i ett hushåll med båt. 
Enkel matematik ger att 5 465 intervjuer 
genomfördes med en person utan båt!!! 
Är det ett bra underlag?

Vad är då en båtägare enligt Trans-
portstyrelsen? Och hur många båtägare 
i undersökningen hade en övernattnings-
bar motor- eller segelbåt? Svaret för-
skräcker. Transportstyrelsen har svar från 
65 motorbåtsägare och 38 segelbåtsägare!!! 

Av 6 000 intervjuer var det alltså bara 103 intervjuer med en 
person som ingår i ett hushåll med en ruffad båt. Men nu var det 
ju 535 båtägare som intervjuats. Vad har då övriga för båtar? Dag-
tursbåtar. Öppen snurrebåt med aktersnurra på mindre än 10 hk. 
Kanot. Jolle. Vattenskoter. SUP (Stand Up Paddleboard). Allt som 
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• O´HOJ ALLA MEDLEMMAR •

Kerstin Andersson
Ordförande i 

Stockholmskretsen

H
ar du någon ”Bucket list” – 
den där listan så många pratar 
om på saker som ska hinnas 
med innan man ”lägger ned”?
Jag har påbörjat en sådan, 
helt i liten skala, och där 
står önskan att besöka Krys-
sarklubbens alla uthamnar. 

Som eskaderledare under många år har jag och min 
man haft förmånen att besöka några av dessa utham-
nar. Nu i somras styrde vi norröver mot Gåsören, där 
Bottenvikskretsen har sin. Gåsören är en liten ö i Skel-
lefteå skärgård. Förr i världen var det fyrplats och lots-
station. Idag ett väldigt fint utflyktsmål. 

Vi seglade upp dit, en sträcka på drygt 400 distans-
minuter – kollade in Gåsören – och seglade sedan hem 
igen. Härliga veckor, mycket motorgång norrut, fin 
undanvind hem. Vädermässigt blev det tvärtemot vad 
vi hade förväntat oss.

Det här med att ha ett mål för färden tycker jag är 
spännande, sen spelar längden på färden ingen roll. Läs 
till exempel om Mattias mål som ny medlem och ny-
bliven båtägare på sidorna 6-9! 

För mig är det alltså att komma till Kryssarklubbens 
olika uthamnar längs kusten: Kattskär och Lill-Lubban 
i Bottenhavet samt Granskär utanför Gävle. Söder om 
oss finns Stugviken på Stora Ålö mellan Norrköping 
och Västervik, Ridön i västra Mälaren, Ekenäs i Vänern 
samt Lomma hamn i Skåne. Sist men inte minst vår 
egen uthamn Norrviken, på Storön på Runmarös syd-
västsida. Där finns bryggor, bojar och bastu – drivet av 
ideella krafter i kretsen.

Hittills har jag besökt fem av de nio och till som-
maren kommer vi vända fören söderut och då blir det 
kanske några till. Alla uthamnarna presenteras med 
karta och position på Kryssarklubbens hemsida:
https://www.sxk.se/bojar-hamnar-och-farleder/
hamnar/uthamnar

En stor händelse under hösten är att Stockholmskret-
sens kansli tillsammans med rikskansliet flyttar till nya 
lokaler, men fortfarande i Nacka Strand. Under oktober 
kommer all vår verksamhet succesivt att flytta från ka-
jen på Augustendalsvägen upp till Cylindervägen 12. 
Det är många år som Kryssarklubben haft förmånen 
att ha vattennära lokaler  nere på kajen. Men hyresav-
talet har löpt ut och fastighetsägaren begär nu en hyra 
som vi inte kan acceptera. Det blir en stor omställning 
med mindre, men modernare, lokaler. Just nu pågår 
packning och framför allt genomgång och delvis ut-
rensning av allt gammalt som sparats. Ett kansli fung-
erar precis som du och jag dvs finns det plats så spar 
man! Nu kommer det inte finnas lika mycket plats och 
därför måste visst material och annat slängas.

Hanna Anderin, vår kanslist i Stockholmskretsen, 
har redan flyttat upp i tornhuset. Vår program- och 
kursverksamhet kommer dock att fortgå på Augusten-
dalsvägen till och med den 25 november. Därefter är 
det Cylindervägen 12 som gäller. Där finns en något 
mindre lokal för sådana sammankomster, men den 
rymmer ändå 30 personer. Naturligtvis fortsätter vi att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Många av oss är ju fullvaccinerade men eftersom 
tyvärr inte alla är det så måste vi kräva att ovaccinerade 
deltagare måste hålla vederbörlig distans och se till att 
inte riskera att smitta andra deltagare. All information 
om var och hur olika sammankomster arrangeras och 
exakt vilka restriktioner som gäller, kommer att framgå 
av vår hemsida.

Nu börjar vi äntligen tro 
på ett liv efter pandemin 
och vi hoppas verkligen 
kunna återstarta all vår 
verksamhet.

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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Båtmodellen heter Monark 670. ”Aha”, säger jag när 
vi möts i Gäddviken i Nacka, ”båten är alltså 6,70 me-
ter lång?” ”Ha, det har jag inte tänkt på!” säger Mattias 
och roas av att så är det förstås. Det är så mycket nytt 
med båt. Mattias har ingen tidigare båterfarenhet. Men 
en kompis med båt inspirerade.

”Jag tyckte det verkade så mysigt med en egen båt. 
Att kunna komma ut på sjön och till en naturhamn 
någonstans i skärgården. Eller att bara ta en kort 
kvällstur efter jobbet. Tidigare har jag bara tagit skär-
gårdsbåten ut till Grinda, typ”, säger han. 

Han började prata om båtköp förra julen, kollade 
annonser i mars och köpte båten i april.

I Maya finns en förpik med koj, ett båtkök och en 
salong med bord och två sittsoffor. Allt är mini i båten 

och dessutom i bästa 70-talsstil vilket tilltalar Mattias 
som själv är lite över trettio.

Nu ska han visa sin båt. Originalratt och växel- och 
gasreglage. En kompass på manöverbrädan. Ankarbox 
med ankarband på rulle. Paddel och båtshake. En ex-
tern starthjälp som han fått skaffa för att få igång mo-
torn som är bensindriven och som kräver försiktighet 
vid tankning. 

Motorn är renoverad och säljaren hade både proto-
koll och kvitto. I salongen saknas gardiner, men det 
ska han fixa. Rufftaket går att fälla tillbaka, då blir det 
luftigt och ljust.

Vid pentryt finns en liten diskho och ett nästan helt 
oanvänt Origo-kök med två lågor. Tillsammans läser vi 
manualen som är ordningsamt instoppad i en båtpärm 

MAYA, MIN MAYA
Mattias Lazar hittade båten ”Maya”  på Blocket. 

Åkte och tittade - det blev affär!
Som nybliven båtägare är han förväntansfull och vetgirig. 

”Klucket är det bästa!”, säger han.
Text och foto Carina Lernhagen Matz
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och kommer på hur behållarna till de båda lågorna ska 
fyllas med T-röd. Ett nostalgiskt doftminne av cam-
ping kommer upp. Och hur försiktig man måste vara 
för att inte fylla för mycket.

En kromad fotogenlampa med en fortfarande 
obränd veke står intill.

”Så här ser mina knutar ut”, säger Mattias som 
mycket väl vet att det heter knopar på sjöspråk.

Då visar jag dubbelt halvslag och råbandsknop. Sen 
öppnar vi lådan med tamp. ”Den här har jag aldrig 
rört”, säger Mattias och pekar på en kvajl med tresla-
gen förtöjningslina. Då visar jag hur man kvajlar upp 
och låser en tamp. Mattias greppar direkt, prövar och 
prövar en gång till och kan sedan stolt hålla upp en 
alldeles egen kvajlad tamp! Bra för ordningen i tamp-
lådan.

Men bäst är förstås själva båten – en alldeles egen 
båt. Den är döpt till Maya av den förre ägaren som 
även varit med i Kryssarklubben. Det vittnar det gul-
nade klistermärket om som sitter på ena sidorutan.

Nu är Maya åter inregistrerad i kryssarklubben och 
Mattias är nybliven medlem. Han finner en sorts ge-
menskap i att faktiskt vara med i en riksorganisation 
och ser också att det finns kunskap att hämta där. Även 
om han helt lugnt konstaterar:

”Jag lär mig så småningom. Tar det lugnt, tittar och 
lär. I somras blev det bara småturer. Den längsta gick 
från Nacka till Ingarö!”

Mattias förväntning-
ar på båtlivet med 
”Maya” :

”Lägga till i en lugn 
vik och äta middag i 
solnedgång.”

”Bada från båten!”

”Hitta en ö och campa/
övernatta i båten.”

”Upptäcka Mälaren 
(inklusive att testa på 
att slussa!)”

”Men kanske fram-
förallt lockas jag av 
hela grejen med att ut-
forska. Allt blir ett litet 
äventyr.”

Ett slitet klistermärke på styrbords vindruta vittnar om 
att ”Maya” en gång varit inregistrerad i Kryssarklubben. 
Nu har Mattias gått med som ny medlem ”för att hämta 
kunskap och inspiration och för att det känns kul.” 
Till hösten har han fått plats i en båtklubb inne i Gädd-
viken i Nacka. Där ligger en likadan båt och på så vis 
kan Mattias utbyta erfarenheter med den ägaren.
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Isabelle Geber är ansvarig för det första seglarlägret 
på Malma Kvarn, sommaren 2021.

Det är en brokig skara barn som hon och ledargäng-
et tar hand om. Under tolv dagar ska barn mellan tolv 
och fjorton år lära sig båtliv, antingen som nybörjare 
eller ”fortsättare”. Det är en tuff uppgift när eleverna är 
på olika nivå kunskapsmässigt. Samtidigt en tillgång.

Isabelle: ”Vi är noga med att blanda besättningarna så 
att det finns någon ombord som har gått här på lägret 
tidigare. Är det en båt med bara nybörjare får de segla 
tillsammans med en instruktör. Vi vill gärna lära ut båt-
hanteringen på ett mjukt sätt, men med tydliga regler.”

Det där känner Peter Frisk igen. Han var instruktör 
på Malma Kvarn i slutet på 1950-talet. Då var det 
hans pappa Sixten som var lägeransvarig.

”Han ville leka in sjövett i barnen!” minns Peter. 
Det skulle vara ordning och reda, men också mycket 
skoj och spex. Så var det på Malma Kvarn då och den 
ambitionen finns också idag.

Malma Kvarn köptes till Kryssarklubben 1946 för 
40 000 kronor. En tidigare sommarkoloni för barn 
från stan hade rymts i det stora röda huset till vänster 
från hamnen sett. Nu var fastigheten till salu. 

Två aktiva kryssarklubbare, Sigurd Elvin och Ragnar 
Ernfors, gick i borgen och Kryssarklubben kunde där-
efter förvärva två hus och marken nere vid hamnen. 

Dels skulle det bli en samlingsplats för medlem-
marna, dels basen för ungdomsverksamheten i Kryssar-
klubben. Så blev det redan samma år. 1946 ordnades ett 
provisoriskt seglarläger med ett antal ungdomar, lånade 
båtar och ett antal vuxna volontärer från klubben.

På 1950-talet blev seglarlägren ännu mer organise-
rade och det var nu också självklart att både flickor och 
pojkar skulle ha möjlighet att lära sig båtliv, sjövett och 
segling. Genom åren är det tusentals ungdomar.

”Gemenskapen och kamratskapet är viktiga att vårda”, 
säger Isabelle. ”Som ansvarig får man vara observant 
på att alla är inkluderade. Vi jobbar aktivt med det och 
ser till att barnen inte ägnar sig åt sina mobiler utan åt 
båtarna och varandra.”

Peter Frisk håller med. Han har lärt sig saker för li-
vet ute på Malma Kvarn och det handlar om ledarskap. 
”För att få saker att fungera krävs det att man involve-
rar människor”, säger han bestämt och myser när han 
konstaterar efter så många år: ”Det mesta är sig likt här 
på Malma Kvarn! Det är så himla roligt.”

Isabelle Geber är på Malma 
Kvarn 2021.

Högst upp till vänster: elever-
na, eller ”päron” som det heter 
på Malma Kvarn, Rebecca 
Nordblom och Edit Krona.
Högst upp till höger: Max 
XXX, intstruktör. (Morfar 
heter Peter Frisk och Max är 
alltså på Malma Kvarn i 4:e 
generationen!)
Längst ned till vänster: ”päro-
nen” XXX XXX, i mitten XXX 
XXX och till höger XXX XXX.

Peter Frisk var på Malma 
Kvarn på 1950-talet.

Malma Kvarn
75 år

i Kryssarklubben
 

Seglarläger med tradition
Fingerling och rodermalja, skot och tamp, lovart och lä. Det är många nya ord för den som ska 

ut i en segeljolle för första gången. Med fast hand och lekande pedagogik lär sig barnen på 
Malma seglarläger att umgås med varandra och med sjön. Så har det varit i 75 år nu!

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

 
Lägerprogram 2022 

Seglarlägret Malma Kvarn 
 

 
Lägertyp   
   

 
Datum 

 
Dagar 

 
Pris 

 
Ålder 

 
Junior äldre 
Blandade kunskapsnivåer   

 
11 juni - 22 juni 

 
12 

 
8 400 kr 
7 800 kr* 

 
12 - 14 år 
 
 

 
Junior yngre  
Nybörjarläger   
 

 
27 juni – 3 juli 

 
7 

 
4 900 kr 
4 550 kr* 

 
10 - 12 år 
 
 

 
Junior mix 
Blandade kunskapsnivåer             

 
6 juli - 13 juli 

 
8 

 
5 600 kr 
5 200 kr* 

 
11 - 14 år 
 
 

 
Konfirmationsläger  
Inga förkunskaper krävs    
 

 
16 juli - 3 augusti 
Konfirmation 6 augusti kl 12 

 
21  

 
16 400 kr 
15 400 kr* 

 
Det året du fyller 
15 år. 
Född 06 
eller tidigare 

 
Tonåring 
Nybörjar och fortsättningsgrupp parallellt 

 
8 aug - 16 aug 

 
9 

 
6 300 kr 
5 850 kr* 

 
14 - 17 år 
 
 

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

 
20 aug - 21 aug 

 
2 

 
1 800 kr 
 

 
17 år eller 
äldre 

 
 
Priser 
*) Priset gäller för medlemmar i Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. 
Konfirmation 
Priserna ovan gäller konfirmander som tillhör Svenska kyrkan (bibel och psalmbok ingår). 
Om konfirmanden inte tillhör Svenska kyrkan blir priset 21 100 kr alt.20 100 kr* 
Eleven får genomföra lägret men inte konfirmera sig om hen inte tillhör Svenska Kyrkan. 
 
Anmälan och betalning 
Anmälan görs via hemsidan och betalning av anmälningsavgiften görs vid bokning. 
Så länge det går att boka finns det platser kvar, när lägret är fullt stängs bokningen.  
Anmälningsavgiften är 1 500 kr (3000 kr för konfirmandlägret) och räknas in i den totala lägeravgiften, men betalas inte 
tillbaka vid avbokning.  
Vi reserverar oss för ändringar i lägerprogrammet. För avanmälan skall kansliet kontaktas via e-post 
stockholmskretsen@sxk.se 
 
 

Välkommen att göra din lägeranmälan på vår hemsida  
 

www.sxk.se/stockholmskretsen 
OSTPRICKEN 4 2021  |  19

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: 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 
definitioner, signaler, märken, skyl-
tar 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: 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 & UTBILDNING
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: Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr.
Förarintyg – kurs i oktober
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 – kurs i november
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 ons-
dag 8 december kl 18-21.
Plats: 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).

Båtmekanikerintyg 
Kursen ger dig kunskap om impel-
lerbyte, luftning av dieselmotor, 
filterbyten och åtgärder vid bränsle-
stopp mm. Genomgång av check-
lista för en säker och välskött båt. 
Vi varvar teori och praktik. 
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
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: Nacka Strand 
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr.   
Kustskeppare – kurs i oktober
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 – kurs i november
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: 
www.sxk.se/

stockholmskretsen

SXK följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer beträffande Covid-19 och vi 

är angelägna om att alla deltagare gör 
detsamma. Om nya restriktioner är oför-
enliga med att hålla kursen kommer vi att 

meddela detta så snart som möjligt. 
Delta aldrig med pågående infektion.

Seglarläger på Malma Kvarn
sommaren 2022

Mer info, anmälan och betalning:
www.sxk.se/stockholmskretsen
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min. storlek=30mm

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

MATS LUNDWAL
representant/säljare
Knape Marin Syd   
mats@knapemarin.se
0723-07 25 09

STEPHEN MATHIASON
representant/säljare
Göteborg
stephen@knapemarin.se
0733-44 37 00

CHRIS KJELLBERG 
representant/säljare 
Stockholm
chris@knapemarin.se
0736-00 44 15

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

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

WERNER NILSSON
Stockholm
representant/säljare
werner@knapemarin.se
0761-31 64 97

NU 
ÄVEN I 

KALMAR!

Säsongen 2021 har börjat ännu bättre än 2020
och vi upplever en större efterfrågan på begagnade

segel- och motorbåtar. Gå in på vårhemsida,
www.knapemarin.se för att klicka dig vidare in på

”sälj din båt” eller ”intresseanmälan köpes”.

Vi har öppet hela sommaren så du kan även lägga
din båt på vår försäljningsbrygga som är
”västkustens mest besökta båtbrygga”.

REGISTRERAD & INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE 

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

49 ÅR I BÅTBRANSCHEN!

PÄR JANSSON
Båtmäklare
Norrland (Örnsköldsvik)
par@knapemarin.se
0703-314672

Oh boj, oh boj, oh boj!
Att förtöja på svajboj är en tillgång. Kryssarklubben 
började ”boja” redan för snart hundra år sedan.

Den 6 juni 1924 erhöll Kryssarklubben ett brev med 
kung Gustav V:s praktfulla lacksigill. I brevet stod:

”Kryssarklubben må för sina fartyg och båtar i svens-
ka hamnar åtnjuta befrielse från alla de avgifter som i 
allmänhet för fartyg i sådana hamnar äro fastställda”.

Så började sannsagan om Kryssarklubben och bo-
jarna. SXK var då bara ett år och kanske kan man kalla 
det en kunglig dopgåva.

Sen gick det fort. Två år senare fick vi också rätt att 
förtöja gratis i hamnen mellan Skeppsholmen och Kas-
tellholmen. Förutsättningen var att en SXK-standert var 
hissad.

Bara några år senare fanns 33 blåvita bojar utlagda. 
De flesta fanns på ostkusten, den nordligaste i Härnö-
sand. På västkusten fanns bara en, den låg i Lysekil.

Stockholmskretsen var stolt: ”Bojarna i Norrviken, 
Dalarö, Furusund och Kastellholmen har varit så gott 
som ständigt upptagna.” Så står det i årsskriften 1937.

I dag finns 240 blå kryssarklubbsbojar längs kusten, 
varav de flesta i Bohuslän och Göteborgs skärgård. 

22 stycken finns i Stockholms skärgård. 
Intresset för bojar har ökat. Orsakerna är flera, en 

är av miljöskäl. I juni 2020 lade Skärgårdsstiftelsen ut 
25 bojar i Östermarsfladen på Nåttarö. Målet var att 
minska ankringsskador på bottenvegetationen, se artikel 
på nästa uppslag. 

Om två år fyller Kryssarklubben 100 år – kanske är 
det dags för en ny kunglig gåva?

Text Carina Lernhagen Matz

Hamn- och farledskommittén i Stockholmskretsen 
ansvarar för bojar, prickar och fasta sjömärken i Stock-
holms skärgård samt för uthamnen Norrviken vid Run-
marö. Kommittén söker nu en ny ordförande efter Håkan 
Olofsson som önskar avsluta sitt uppdrag. 
”Vi har en kommitté med delegerade uppgifter och 
ansvarsområden på olika ledamöter. Men vi behöver 
en ny ordförande.”
Skriv gärna en rad till Håkan som gärna beskriver vad 
ordförandeskapet innebär.
hakan@rindom.se
Det går också bra att ringa honom 070-247 88 81
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Ålgräs växer på sandbottnar i Stockholms skärgård. 
Där nere, under ytan, är ett helt litet universum, 
värt att värna.

Ålgräset ser ut som gröna band. I skärgården växer 
det särskilt på sandbottnar och i gräset trivs kräftdjur, 
små snäckor, fiskyngel och småfisk – en gynnsam livs-
miljö för en mängd olika arter. Ängar av ålgräs under 
vattnet brukar kallas havens barnkammare.

Ålgräset, Zostera marina, är en kärlväxt med röt-
ter. Förutom att vara ”barnkammare” minskar den 
även övergödning genom att ta upp näringsämnen ur 
vattnet. Vattnet blir klarare. Ålgräset kan bilda stora 
mattor på bottnen, ålgräsängar, och rötterna består av 
långa revor.

Ålgräset är också en så kallad nyckelart. ”Det be-
tyder attwden har en mycket viktig funktion i vårt 
ekosystem”, förklarar Cecilia Wibjörn. Hon är projekt-
ledare på Skärgårdsstiftelsen för satsningen på förtöj-
ningsbojar i Östermarsfladen på norra Nåttarö. Där 
ligger sedan sommaren 2020 tjugo bojar utlagda för 
akterförtöjning mot land eller brygga, samt fem svaj-
bojar. Projektet syftar till att minska ankringsskador på 
den växtklädda bottnen.

”Upprepad ankring på samma ställe gör skada på 
botten och riskerar återväxten av ålgräset. Dykare har 
sett tecken på det”, säger Cecilia. 

Från oss båtmänniskor har gensvaret varit klart po-
sitivt på det här bojprojektet. Vi uppskattar att slippa 
ankringsjobbet ombord. Betalningsvilligheten verkar 
vara hyfsad. Stiftelsen anmodar att den som ligger på 
boj swishar in hundra kronor som stöd för projektet 
och ”tack för bojen”. QR-kod finns. Första sommaren 
kom det in 27 000 kronor. Det motsvarar 270 beta-
lande boj-gäster.

Nu ska projektet i Östermarsfladen följas upp under 
några år. Det handlar om att undersöka om de fasta 
bojarna verkligen skonar botten. Förhoppningen är att 
vegetationen breder ut sig igen.

Värt att notera är att längre ut i Östermarsfladen, på 
tre meters djup och mer, är det för mörkt för ålgräset 
att etablera sig. Där är det, ur ålgrässynpunkt, helt ok 
att ankra.

Text Carina Lernhagen Matz

I denna bok skildrar jag Söderarm och Söderarmsskärgården, dess dramatiska historia, 
några av de personer som under tiderna tjänstgjort där och den storslagna och 
många gånger unika naturen här. Idag drivs på huvudön en konferensrörelse med 
konferensanläggning och guidning av Anngret Andersson. Hon kom dit redan i slutet 
på 1990-talet och är sedan länge fastboende på Torskär. Redan på 1700-talet fanns 
det en båk på Torskär som då hette Tolleskär och fyren med det första boningshuset 
uppfördes 1839. 1999 släcktes den stora lanterninen i fyren, som hade haft en 
räckvidd på 25 nautiska mil. En praktbok. Pris 450 kr.
En närmare presentation av boken � nns på magnusullman.com
Du kan beställa boken på tel: 0708 1919 29 eller e-mail: bok@magnusullman.com
Boken levereras omgående till angiven adress. Priset inkluderar porto och emballage. 
Fakturan ligger i boken. För leverans till adress i utlandet tillkommer extra porto med 90 kr.

Bokförlaget Magnus Ullman AB

Söderarms fyr- och lotsplats genom tiderna 
Söderarms fyr- och lotsplats 

genom tiderna

Söderarm
s fyr- och lotsplats genom

 tiderna

av Magnus ullMan

E tt stort antal människor har under århundradenas lopp passerat Söderarm på väg till eller från Stockholm. Det har rört sig om och rör sig om stora kryssningsfartyg, färjor, lastfartyg för att inte tala om alla fritidsbåtar el-ler motorbåtar som passerar Söderarm, huvudsakligen under den ljusa årstiden. Samtidigt kan man konstatera att väldigt få har någon kunskap om Söderarm eller om den skärgård, som ligger söder om Söderarm. Ännu färre har sökt sig till Söderarm och Söderarmsskärgården. Det beror sannolikt på att det under långa tider gällt ett landstig-ningsförbud på själva huvudön Torskär och några andra för försvaret viktiga öar i närheten. Söderarmsskärgården har sedan mitten på 1930-talet varit s k militärt skyddsområde, vilket inneburit landstigningsförbud för andra än fyrpersonal och militär personal. Skyddsområdet blev 1997 vilande för huvudön Torskär och för Yttre Hamnskär 2016. Det innebär att det är tillåtet att beträda öarna. Landstigningsförbudet gäller fortfarande för Karskär.Genom denna bok ska jag försöka skildra Söderarm och söderarmsskärgården, dess dramatiska historia, några av de personer som under tiderna tjänstgjort där och den storslagna och många gånger unika naturen här. Idag drivs på huvudön en konferensrörelse med konferensanläggning och guidning av Anngret Andersson. Hon kom dit redan i slutet på 1990-talet och är sedan länge fastboende på Torskär. Redan på 1700-talet fanns det en båk på Torskär som då hette Tolleskär och fyren med det första boningshuset uppfördes 1839. 1999 släcktes den stora lanterninen i fyren, som hade haft en räckvidd på 25 nautiska mil. Ovanpå fyren monterades en mindre fyrlampa med en räckvidd av 16 nautiska mil. Den drevs av en solcell. 2007 släcktes även denna. 
Denna bok har tillkommit på initiativ av Anngret Andersson. Hon har också varit aktiv med att ordna med finansieringen och med att anvisa personer som jag har kunnat intervjua om livet på Söderarm igår och idag. Det har varit betydelsefullt för mig vid författandet av denna bok. Ett särskilt kapitel handlar om dessa personer.

Under ytan
Enkelhet. Kvalitet. Pålitlighet.

Besök www.trangia.se för mer info om våra stormkök

Made in Sweden by Trangia AB since 1925.

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

•  PEJ L I N G  •

Med inspiration från segel & vind
Julklappstips: Annika Hadenius och Mari Wikström på 
Lidingö syr tuffa lampskärmar, necessärer och fodral av 
segelduk. Både av racingsegel och traditionell dacron-
duk. Inspirationen är segel, vind och hav. De formger 
och tillverkar med hantverk lånat av segelmakare. Hela 
deras sortiment hittar du i onlinebutiken på webbsidan 
www.windinmind.se
Annika och Mari ger nu ett specialerbjudande för 
Ostprickens läsare: Om du beställer för över 500 kro-
nor får du en necessär ”Flying breeze”, två om du bestäl-
ler för över 1000 kronor osv. För att de ska veta att du 
är läsare skriver du OSTPRICKEN i meddelandefältet 
när du beställer och vilken färg du vill ha på din/dina 
bonusnecessär(er). 

Världsberömd skeppskonstruktör
Fredrik Henric af Chapman föddes för 300 år sedan. I 
Stockholm var han chef över Djurgårdsvarvet som låg 
på den plats där Gröna Lund ligger idag. Hans kontor 
finns kvar – gå in i gränden till höger om stora entrén 
så kan du se ett gult stenhus. Där är det! Sjöhistoriska 
samfundets skrift om Chapman som konstnär och 
konstfrämjare ger en överraskande bild av varvslivet 
på Djurgården som då var rena landet: ”Under det 
denna anläggning (varvet) utvecklade sig, bildade sig 
på Djurgården ett samhälle af egen art; det bestod för-
nämligast af en enda ståndsklass, der jemlikhet och fri-
modighet var lifsprincipen. Samma sysselsättning på 
samma ställe, samlade dem till dagligt umgänge, och 
liksom förenade dem till en familj. Likartade göromål 
medförde likartadt lefnadssätt, så i det allvarliga som det 
nöjsamma. Veckan tillbragdes i verksamhet. Söndagen 
egnades åt nöjen.” Sjöhistoriska museet uppmärksam-
mar af Chapman under hösten i en utställning och med 
föreläsningar. www.sjohistoriska.se
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Långfärd runt Irland och i Skottland
Thomas Darholm från Göteborg berättar om en seg-
ling runt Irland och till Hebriderna i Skottland. Det 
kommer att handla om fina små hamnar, mysiga pubar, 
pinfärsk hummer och favoritställen som Arran Islands, 
Kinsale och Skellig Islands. ”Irlands västkust är vild och 
vacker med spännande segling”. Förutom detta berättar 
Thomas också om segling i Hebriderna och om vägen 
dit via Nordsjön och Caledonian Canal. 
Thomas seglade 2017 med en Farr 65R och större delen 
av föredraget kommer att utgå från den seglingen. Han 
kommer också att väva in bilder från seglingen 2014 
som gjordes med den egna båten som är en Forgus 36.
Tisdag 2 november kl 18.30 på Augustendalsvägen 54, 
Nacka Strand. Obligatorisk anmälan och betalning via 
hemsidan. Kaffepaus i halvtid!

Kryssarklubben följer Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer beträffande Covid-19 och vi är angelägna om 
att alla deltagare gör detsamma. Deltagare ska vara 
vaccinerad eller ha antikroppar för att delta. Boka av om 
du har symtom eller har haft kontakt med smittade.

Atlantica häckförtöjd på Malma
Svenska Kryssarklubbens Seglarskolas fartyg Atlantica 
kryssade upp över Mysingen, Jungfrufjärden och 
Nämdöfjärden för att förtöja vid Malma Kvarn. I med 
ankaret från fören och sedan backa långsamt mot den 
bamla ångbåtsbryggan vid Malma. Tre kraftiga tam-
par till var sin reslig tall iland. Det är alltid lika roligt 
att en seglarskola inom Kryssarklubben möter den an-
dra. På så sätt kan man utbyta erfarenheter och kontak-
ter. Dessvärre var det kursbyte på Malmas seglarläger 
just den här dagen men - välkommen åter Atlantica, 
Gratitude eller Gratia.

•  PEJ L I N G  •

Boka din plats för att delta via hemsidan. Fika ingår!
www.sxk.se/stockholmskretsen

HVO SOM BÅTBRÄNSLE
Än så länge är det få båtmackar där det går att tanka HVO 
100. Men de lär bli fler. Här ett föredrag med Fredrika 
Fredlund och Henrik Fridholm om förnybar diesel för ma-
rint bruk.  Hur fungerar det? Vad är nyttan? Fredrika och 
Henrik kommer från företaget Energifabriken. 
Tisdag 19 oktober kl 18.30

LITIUMBATTERIER
Först lite grundläggande fakta kring vad ett litiumbatteri 
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 båda gjort det och delger sina erfaren-
heter. Detta föredrag kan stundtals bli mycket tekniskt. 
Tisdag 21 oktober kl 18.30

PRAKTISK BÅTEL
Hur förbinder man och förlägger kablar? Vi går igenom de 
grundläggande begreppen Spänning (Volt) Strömstyrka 
(Amper) och Motstånd (Ohm). Hur man väljer kabelarea 
och hur man skall avsäkra båten för att förhindra att kabel-
brand kan uppstå. Metoder, material, verktyg och vikten av 
dokumentation för att få till ett bra och säkert och reparer-
bart elsystem. 
Seminarieledare: Göran Holmqvist. 
Torsdag 4 november kl 18.30

MODERN SEGELFÖRING
Med moderna segel kan du: Segla snabbare, högre och 
säkrare. Med fördel hanteras segel med rullsystem, så att 
en liten besättning så lätt som möjligt kan hissa och riva 
segel utan att lämna sittbrunn. 
Seminarieledare: Jonas Boding
Torsdag 17 november kl 18.30

KONTROLL AV UPPBLÅSBAR FLYTVÄST
Uppblåsbara flytvästar måste kontrolleras och servas re-
gelbundet. Kolsyrepatronen kan lossna. Därför har Baltic 
tagit fram en säkringssats som vi visar hur man monterar. 
Vi erbjuder grenband för komplettering samt kolsyrepatro-
ner och automatbobiner för ersättning, till bra priser. 
Tag med båtens alla uppblåsbara västar. 
Seminarieledare: Björn Green.
Torsdag 29 november kl 18.30

TEMA TEKNIK
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Port Ellen i Skottland, Fastnet Rock och Thomas Darholm.

Se video

For å gjøre seilingen enklere når man er  
få om bord, har vi synkronisert en elmotor  
i masten med en nyutviklet elvinsj, E40i,  
for uthalet.  

www.seldenmast.com

Motoren kan ettermon-
teres i mange rulle-
master fra Seldén 
for båter fra  
36 til 43 fot. 

Nu kan Furlex-system 
levererade från 1998 och 
framåt (200S-400S samt 204S-404S)  
uppgraderas för eldrift.  
Lintrumma och manöverlina ersätts med 
en motorenhet och in- och utrullning 
sköts därefter med en knapptryckning.  

Furlex Electric drivs med can-bus systemet ’SEL-Bus’, 
som även används för Seldéns elvinsch E40i samt den 
motordrivna och synkroniserade hanteringen av ett 
rullstorsegel, SMF. 
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“När resultatet får avgöra”

Vi har 30 års erfarenhet och är Sveriges största 
båtkapelltvätteri. Vi tvättar och impregnerar alla typer 
av båtkapell m.m. 

Besök oss eller få fraktsäck hemskickad.

Vi utför sömnadsarbete såsom byte av rutor och 
dragkedjor, tryckknappar, kardborrband och öljetter. 
Dessutom tillverkar vi alla typer av båtkapell samt 
båtdynor m.m. 

Högsta kvalitet till rimliga priser.
Välkommen!

Grindstuvägen 40,167 33 BROMMA 08-28 85 34
www.rentvatt.com

REN TVÄTT AB

“När resultatet får avgöra”

Vi har 30 års erfarenhet och är Sveriges största 
båtkapelltvätteri. Vi tvättar och impregnerar alla typer 
av båtkapell m.m. 

Besök oss eller få fraktsäck hemskickad.

Vi utför sömnadsarbete såsom byte av rutor och 
dragkedjor, tryckknappar, kardborrband och öljetter. 
Dessutom tillverkar vi alla typer av båtkapell samt 
båtdynor m.m. 

Högsta kvalitet till rimliga priser.
Välkommen!

Grindstuvägen 40,167 33 BROMMA 08-28 85 34
www.rentvatt.com

REN TVÄTT AB

•  P E J L I N G  •

Vi blir fler!
Stockholmskretsen har nu 9 369 medlemmar. Det är 
en ökning sedan förra årsskiftet med 180 personer. Av 
dessa 9 369 personer är 5 084 fullbetalande och resten, 
det vill säga 4 285, är familjemedlemmar och ungdo-
mar. Varmt välkomna alla ni nya medlemmar!

Dalaröhistoria om 
tullar och lotsning
Dalaröbon Gösta Maijgren 
har dykt ner i skeppslistor 
från Dalarö lotsplats. Boken 
Dalarö Skeppslista 1761 är 
spännande. Hur kunde man 
på Dalaröström ta emot, 
då vinden blev gynsam den 
10 juni, hela 31 segelskepp? 
Alla skulle tullklareras, få 
dricksvatten och proviant 

Kansliet flyttar 
till nya lokaler
Fredrik Norén, 
generalsekreterare i 
Kryssarklubben, berät-
tar om de nya lokalerna 
dit Kryssarklubben och 
Stockholmskretsens 
kansli flyttar: ”De lig-
ger höst upp i tornhu-
set i Nacka Strand med 
adressen Cylindervägen 

Dagordning för digitalt årsmöte 
9 december 2021, 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 
Torsdag 9 december kl 18.30

På grund av fortsatt osäkerhet kring covid-19 pandemi har styrelsen beslutat att 
Stockholmskretsens årsmöte även i år kommer att hållas digitalt.
Medlemmar som vill delta ombeds därför logga in på kretsens hemsida senast 
1 december 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 egen uppkoppling  
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

9369

Dalerö, den 13 Martii 1761 
Farwattnet ifrån Hafsbandet wid Landsort är aldeles rent 
från Isgång, och Ankar-Platsen därstädes vid Krokskjär 
äfwen ren at nyttjas för inkommande Fartyg. Ifrån bemälte 
Landsort är äfwen rent och Segelbart til Elfsnabben, men 
sedan är någon Is därifrån til så kallade Quarantains - 
Platsen Rotholmen. Åter härifrån Dalerön och til Rothol-
men är rent och Segelbart. 

DALARÖ SKEPPSLISTA 1761
AVSKRIFT Inrikes tidningar

TEXTFÖRKLARING SID 3 

Rikseskader till 
danska Nyborg
Nu är planeringen igång 
för den sjätte rikseskadern.
Målet är Nyborg på ön Fyn 
vid Stora Bältbron. Nyborg 

ombord... Maijgren skriver: Dalarö var vid den tiden 
Sveriges stora sjötull, största lotsplats och Stockholms 
uthamn.” Läs om det inhumana sjömanslivet och hur 
det kunde se ut på Dalarö redd 1761. Intresserade kan 
gå vidare till Göstas hemsida www.maijgren.se

var Danmarks huvudstad under 230 år och kallas ibland 
för Danmarks hjärta. Eskadern kommer att tas emot 
med varm hand under vecka 29. Planen är att ett sex-
tiotal Kryssarklubbsbåtar från olika kretsar kommer att 
samlas. På programmet, som varar i cirka fyra dagar, 
finns bland annat stadsvandringar, vinprovning, destille-
ribesök, bussturer, friluftsteater och naturligtvis en fest. 
Mer info i På Kryss samt på sxk.se - anmälan till eska-
dern öppnar i början av februari 2022.

12. En skylt kommer snart på plats! Besökare till kans-
liet kan parkera fritt på två gästparkeringar utanför hu-
set, men bara en halvtimme. Betalparkering erbjuds i 
parkeringshuset invid. Jag har arbetat intensivt med att 
hitta en ny lokal att flytta till, när vårt gamla hyresav-
tal löpte ut och hyresnivån därefter blev oacceptabelt 
hög. Våra Stockholmsmedlemmar finns ju i hela Stor-
Stockholm så ett kansli som var mer centralt beläget 
hade varit ett önskvärt alternativ. Men nu blir det alltså 
fortsatt i Nacka Strand där vi hittade en hållbar lösning. 
Även i det nya kansliet har vi en liten butik där man 
kan köpa Kryssarklubbens artiklar, som flagga, loggbok, 
hamnböcker, klubbväst och -mössa. Den 1 december 
ska vi vara helt och hållet på plats.”

Möja, Gillöga och Bullerö som musik 
Peder Hofmann är kompositören som lyssnar på öar. 
Möja blir en långsam vals. Gillöga mer gungande. Peder 
spelar piano och kompar gör basisten Jan Adefelt - ”en 
musikalisk klippa”. Lyssna på svenskaoar.se eller live på 
Musikvalvet Baggen i Gamla stan, den 24 november eller 
1 december kl 19. Endast förköp. www.musikvalvet.se
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Arbetsdag på Malma Kvarn
Torsdag 14 oktober kl 9-cirka 15. 
Malma kvarn-kommittén hälsar alla 
välkomna till en arbetsinsats i glada 
vänners lag. Fika och lunch ingår.

Förarintyg – intensiv
Lördag 16-söndag 17 oktober kl 9-16.
Lokal Augustendalsvägen 54

Båtmekanikerintyg - 
motorkurs utomhus
Lördag 16 - söndag 17 oktober 
kl 9.30-16.30.
Plats Lillängsdal, Ingarö

Arbetsdag på Malma Kvarn
Söndag 17 oktober kl 9-cirka 15. 
Malma kvarn-kommittén hälsar alla 
välkomna till en arbetsinsats i glada 
vänners lag. Fika och lunch ingår. 

HVO 100 som båtbränsle
Tisdag 19 oktober kl 18.30
Föredrag med Fredrika Fredlund och 
Henrik Fridholm från Energifabriken. 
Lokal Augustendalsvägen 54

Unika båtar på Rindö
Torsdag 21 oktober kl 10.30
Seniorutflykt. Intendent Eva Berg-
lund Thörnblom från Sjöhistoriska 
museet tar emot och gör en guidning i 
museets fina originalbåtssamling. 

Lithiumbatterier
Tisdag 21 oktober kl 18.30. Semi-

narium med Peter Öhman o Thomas 
Andersson från Tekniska kommittén.
Lokal Augustendalsvägen 54

Kustskepparintyg – intensiv
Lördag 23 och söndag 24 oktober 
kl 9-16. Lokal Augustendalsvägen 54

Långfärd västerut
Tisdag 2 november kl 18.30.
Tomas Darholm berättar om och vi-
sar bilder från en segling till och runt 
Irland samt segling i de inre och yttre 
Hebriderna i Skottland.

Praktisk båtel
Torsdag 4 november kl 18.30. 
Grundläggande om båtens elsystem 
och praktiskt vad du kan göra själv. 
Seminarium med Göran Holmqvist, 
Tekniska kommittén.

Förarintyg – intensiv
Lördag 13 och söndag 14 november 
kl 9-16. Lokal Augustendalsvägen 54

VHF – SRC kurs
Tisdag 16 november och tisdag 23 
november kl 18-20.30. Kurs med teori 
och praktiska övningar. 
Lokal Augustendalsvägen 54

Hissa rätt segel
Torsdag 17 november kl 18.30.
Moderna segel har många fördelar - 
en är lättare hantering. Seminarium 
med Jonas Boding. Augustendalsv 54.

Kustskepparintyg – intensiv
Lördag 20 och söndag 21 november 
kl  9-16. Lokal Augustendalsvägen 54

Utsjöskepparintyg – intensiv
Måndag 22 november kl 18-21, sön-
dagarna 28 och 5 december kl 9-16.

Uppblåsbara flytvästar
Torsdag 29 november kl 18.30
Få hjälp att kolla båtens alla uppblås-
bara västar. Seminarium med Björn 
Green, Tekniska kommittén.

Kanalfärd och kanalintyg
Tisdag 30 november kl 18-20.30

Årsmöte i
Stockholmskretsen
Torsdag 9 december kl 18.30. Mötet 
hålls digitalt och anmälan om delta-
gande görs på hemsidan. För att 
logga in första gången behöver du 
skapa ett konto. Ditt medlems-
nummer framgår vid adresseringen 
på baksidan av den här Ostpricken.
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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

Mer info, anmälan och betalning  www.sxk.se/stockholmskretsen

Mer info, anmälan 

och betalning på 

webben:

www.sxk.se/

stockholmskretsen

•  P Å  G Å N G  I  S TO C K H O L M S K R E T S E N  •

•  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 • 2021

Utmana ombord i
sommarens 

BÅT-QUIZZ      

Båtkurser 
med praktik         

Skärgårdens 
finaste sandstränder

SOL, SAND och 
SALTA BÖLJOR

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

Kontakta
Anne-Louise Fröding 070-522 14 73 

annelouise.froding@gmail.com

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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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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