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På gång i Västervik - från maj
Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 15-17 maj
Visbysegling - 21-24 maj
24-timmarssegling - vecka 22-23
Pingstfirande på St Ålö - 30 maj
Nationaldagsfirande på St Ålö - 6 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 13 juni
Midsommarfirande i Stugvik - 19 juni
Kräftfest i Stugvik - 8 augusti
24-timmarssegling - vecka 34 och 36

Svenska
Kryssarklubben

					*QvinnaOmbord-aktivitet 			Sommaren 2020

Det kommer att bli både vår och
sommar även i år

När jag skriver detta i månadsskiftet mars/april präglas alla
aktiviteter och umgänge av Corona, men när ni läser har det förhoppningsvis övergått från en akut fas till en mer stabil fas och
livet börjat återgå till det ”normala”. Det planerade Rådslaget
för hela Kryssarklubben som var planerat att hållas i Norrköping
20-22 mars fick ställas in på grund av Corona och därmed den
extra möjlighet vi haft till att marknadsföra såväl kretsen som
vår vackra skärgård.
Men för oss som båtfolk kan man eventuellt (det gäller att om
möjligt se det från en ljus sida) även se det som positivt, då
all vårrustning nästan är utomhusarbete och i betydligt mindre
grupper än 50 personer. Med andra ord precis det vi skall sysselsätta oss med. Det borde även innebära tidiga sjösättningar (och
har sett att det redan kommit i en hel del båtar) och än mer möjlighet till en skön tillvaro på sjön och i mindre sällskap. Detta är
helt perfekt för att använda våra blå bojar för nattförtöjningar.
Om den gångna vintern innebär att vi går mot ett varmare klimat
på våra breddgrader tror jag att allt fler väljer att ligga kvar i
vattnet även på vintern, vilket ger betydligt mer tid att vara
ute och njuta på sjön. Det kommer dock att ställa nya krav på
marinorna och hur vi sköter och underhåller våra båtar. Nya
utmaningar men även nya möjligheter att utveckla båtlivet och
även att kunna utnyttja båtarna på ett helt annat sätt än vad som
gällt fram till idag.
Själv har vi som jag skrev i förra numret båten i vattnet på en
marina i Berlin och avsikten var att fortsätta vår färd mot medelhavet (dock via omvägen Amsterdam och Paris) i början av
april efter planerade två veckors ”vårrustning”. Men som det är
nu blir vi inte insläppta till Tyskland och vet inte i vilken mån vi
skulle kunna komma vidare. Så vi har idag ingen aning om vad
som kommer att hända, mer än att vi måste åka ner och titta till
BETINA II, så snart vi blir insläppta till Tyskland. Det kan bli
allt från att ligga kvar och lyfta henne i Berlin till att ta snabbaste vägen ner till Medelhavet, eller något där emellan.
Hoppas ni alla nu får en riktigt lång och skön båtsommar med
många trevliga möten i vår uthamn på Stora Ålö. Men det
viktigaste är att ni tar hand om er och era nära, inte minst i dessa
tider, då vi aldrig kan klara oss utan sociala kontakter och då
menar inte så kallade sociala medier. Vi måste träffas och ta
hand om varandra, även i framtiden.
Sankt Annakretsen har inlett ett samarbete med Arkösunds Gästhamn, som även äger Rökholmens marina, vilket innebär att alla
som kan uppvisa medlemskap i SXK, erhåller 15% rabatt på
såväl gästhamnsavgift som båtbottentvätt.
Bengt

Nya medlemmar

Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:
Lars-Gunnar
Ahl		
VÄSTERVIK
Olle		Ahlberg		NACKA
Kurt		Bauer		SÖDERTÄLJE
Fam		
Christersson
HELSINKI
Fam		Dillqvist		NORRKÖPING
Fam		
Ekström/Sundin ÅRSTA
Fam		Fraende		SVENDBORG
Fam		Gram		ESBJERG
Fam		Granath		BANKERYD
Dan		
Gustavsson
NORRKÖPING
Fam		Ingelin		VEGA
Fam		
Lundgren
LOTORP
Olivia		Nordh		HUDDINGE
Jan		Nystedt		SÖDERKÖPING
Jimmy		Olsson		STOCKHOLM
Fam		Rhodin		VÄSTERÅS
Fam		
Strömberg
BESTORP
Fam		
Svärd/George
STOCKHOLM
Franz		
Wennberg
SKARPNÄCK
Börje		
Westling		
SANKT ANNA
Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn
dig varmt välkommen ändå.

S:t Annakretsens barnfamiljer

Kretsens uthamn har som alla besökare sett en underbar miljö
även för våra barn och unga. I vår uthamn Stugvik på St Ålö
finns inte bara nya kompisar - som man snart lär känna. Som
ni som besöker Stugvik redan upptäckt så tar barnen med stor
glädje sig an alla spännande saker som uthamnen erbjuder de
unga. Här kan man som mycket ung bekanta sig med alla saker
som finns att upptäcka i Stugviks lekbåt, på en säker plats en bit
uppe på land. Är man lite äldre kan man lära sig ro, paddla eller
segla med vårt stora utbud av flytetyg för barn och vuxna.
I sommar vill kretsen i Stugvik, med sin avskilda skärgårdsmiljö, erbjuda en säker utomhusmiljö skild från de begränsningar som vi just lärt oss leva med på land. Vi tar gärna emot
er vid våra bryggor för en hemester i östgötaskärgården.
Mathias Krell
e-post: amkrell@gmail.com

Kretsens mångåriga satsning på barnfamiljer

Qvinna Ombord 2020

Ingen av oss har väl någonsin kunnat ana att vi skulle hamna
i den situation som vi nu är. Det känns som att befinna sig i
en bubbla, och man vet inte var, när och hur det kommer att
sluta. Vi gör som alla andra och ställer in alla verksamheter
på obestämd tid. Det går ju inte ens att planera eller göra upp
program under rådande omständigheter.
Vi i QO-kommittén vill därför önska er alla en riktigt skön
båtsommar där ni kan koppla av från alla virus och annat
elände.
Ett program för hösten kommer vi förhoppningsvis att
kunna presentera i höstutskicket som kommer i september,
men bevaka gärna e-posten om det skulle dyka upp nånting
dessförinnan.
Trevlig sommar önskar QO-kommittén.
Qvinna Ombordkommittén:
Gudrun Dagberg 070-369 80 48
gudrun.dagberg@telia.com
Yvonne Karlsson 070-266 74 25
yvonne20.karlsson@telia.com
Monica Nilsson 070-831 84 13
linjett33@hotmail.com
Agneta Wester 073-316 01 80
claes.wester@husbocken.se

Aktiviteter

Ni är alla välkomna att delta i våra aktiviteter och kom ihåg
att ta kontakt med Bosse Kaliff 070-910 91 47, mail: bosse.
kaliff@gmail.com när det gäller aktiviteter i Norrköping.
För Västervik så vänder du dig till Tony Wärdig på tfn 073923 09 49 mail: tony.wardig@gmail.com

Qvinna Ombord hann i alla fall med trivselkvällen innan ”locket
lades på”
Vi saknar medlemmar från t.ex. Linköping, Söderköping, Motala,
Finspång, Valdemarsvik m.fl. orter. Men det gäller ju hela kretsen. Avståndet kan ju vara en bidragande orsak, men om det finns
intresse för QO-aktiviteter lokalt, så hör gärna av dig, så kanske vi
kan hjälpas åt att ordna något.

Reducerad hamnavgift och kostnad
för båtbottentvätt

Kustorten Arkösund har utvecklats allt mer till en pärla på ostkusten med en välsorterad livsmedelsaffär som är ombud för såväl
apotek som systembolaget. Få orter på kustavsnittet kan mäta sig
med krogutbudet som är fem bra restauranger med olika inriktningar.
Utbildnings- och aktivitetskommittén önskar alla en riktigt
bra seglingssommar. Vi har inte några aktiviteter under som- Kretsen har sedan en tid tillbaka fört samtal med ägarna till Arkömaren och hösten och vinterns program är ännu inte fastställt. sunds Gästhamn, vilket nu resulterat i att samtliga medlemmar i
SXK, som kan uppvisa giltigt medlemskort, erhåller 15% rabatt
Det kommer att finnas i kommande medlemsblad och på
på såväl hamnavgift som båtbottentvätt. För bottentvätt oberoende
hemsidan och Facebook.
om man ligger i gästhamnen eller ej.
Vad det gäller navigationskurser och andra sjölivskurser så
Arkösund är en av de hamnar som kan erbjuda båtbottentvätt när
rekommenderar vi medborgarskolan som har ett stort utbud
av sådana kurser och där vi som medlemmar i SXK har 10% man ligger i vattnet. Genom att använda denna typ av tvätt några
gånger om året kan man undvika beväxning utan att använda de
rabatt.
”normala” bottenfärgerna, vilket är bra både för miljön som för
Aktivitet och utbildnings kommittén
båtens fart.
Bosse Kaliff
Passa på att uppleva Arkösund till ett rabatterat pris i sommar.
bosse.kaliff@gmail.com eller tel. 070-910 91 47.
Bengt Assarsson 070-347 95 51

Försäsong i Arkösunds gästhamn

Västervik sommaren 2020

Ännu en gång fick vi en grön jul och likaledes grönt nyår.
Snöskyffeln blev inte heller utsliten i år. Våren kom tidigt
och i skrivandets stund känns det som om sommaren står för
dörren. Väderlekstjänsten utlovar att värmen är i antågande
till alla båtägares förtjusning eftersom sjösättningen nu pågår
som bäst. Visserligen har det blåst mer än vanligt under april
men vi har även haft lugna och sköna dagar för utrustningsarbeten inför sjösättningen. Nu får vi hoppas att det inte blir
något bakslag. Allt fler båtägare låter båten ligga kvar i sjön
eftersom vi haft isfria vintrar i Västervik. I mars månad slog
”coronan” covid-19 till vilket lade sordin på verksamheten
och stämningen.
Klubbaftnar, seniorträffar och årsmöten mm blev inställda
på obestämd tid. T.ex. vår efterlängtade klubbafton den 25
mars med Lars-Göran Nyström från Transportstyrelsen blev
då inställd för andra året i rad. Men sista ordet är inte sagt för
vi kommer igen nästa vår. Vi har även märkt en nedgång i
antalet deltagare inom våra navigationskurser. Men jag hopps
att det återhämtar sig när covid-19 viruset släpper sitt tag om
mänskligheten.
Vad händer i Västervik med omnejd i sommar? Ja, den som
det visste. Återigen hänger det på hur covid-19 viruset uppträder. Här brukar jag sedvanligt förmedla alla evenemang
som sker under sommaren i Västervik. Men efter att ha talat
med Västervik Framåt och Turistbyrån så hänvisar jag envar
som tänker besöka Västervik att gå in på www.vastervik.com/
evenemang, där finns allt redovisat.
Även i år får Västervik färjeförbindelse med Visby på Gotland i likhet med förra sommaren. Det är Destination Gotland
med en av färjorna från Oskarshamn som driver trafiken och
till vår stora glädje kommer turlistan även att medge tur &
returresa på en och samma dag. Enkelresorna startar fr.o.m
15/6 dagligen utom onsdagar. Mellan 17/8-23/8 minskar antalet enkelresor och upphör för säsongen den 29/8. Observera
att mht coronaviruset kan förändringar ske. Planerad turlista
finner du på www.destinationgotland.se
Gästhamnen har byggts ut ytterligare bl. a har ett flytande
hotell tillkommit i anslutning till Slottsholmens Marina Västervik som den numera heter. I S:t Annakretsens vårnummer
tog jag upp detta och jag gör det igen för hågade besökare av
Västervik. Västerviks nya moderna gästhamn som startade
upp förra sommaren är en höjdare. Hamnchef är Andréas
Nilsson och tillika ägare.
Hamnen heter numera ”Slottsholmen Marina Västervik”.
Hamnen besitter 300 gästplatser och 125 fasta platser. Där går
det att boka båtplats i förväg på ett enkelt vis.
Telefon: 0490-350 66. E-post: info@slottsholmenmarina.
se. All Information hittar du på deras hemsida www.vasterviksgasthamn.se. Därtill kommer att kommunen byggt en ny
allmän badplats i Gamlebyviken tvärs över gatan till gästers
och innvånares glädje. Andréas mål är att gästhamnen skall
bli en av ostkusten finaste marinor - om den inte nu redan
är det. Där finns plats för både stora och små fritidsfartyg.
Välkomna på ett besök i Västervik!
Tävlingsseglingar samt information om våra seglarskolor för
barn/ungdom/vuxna samt havskappseglarskola i Västervik:
Verksamheten sker i samverkan mellan WSSW och WSS.
”Onsdagscupen” genomförs 13/5, 27/5, 10/6, 17/6, 12/8,
19/8, 26/8 och 2/9.

Seglingarna är förlagda till Skeppsbrofjärden och Lusärnafjärden.
”Wiking Race” genomförs 22-23/5.
”Lilla Wikingrace” genomförs 23/5
Västerviks Solo (Singelhandling) 6/6
Visbyseglingen 7-9/8
WM/ KM 5/9
”Byxelkroken” som är en av de större kappseglingarna på ostkusten, genomförs 19-20 september med start och mål på Lusärnafjärden.
För närmare information se www.wikingarna.com alternativt
www.wss.nu
WSSW och WSS fortsätter sin Seglarskola för barn/ungdom
mellan 7 -15 år. Skolan som är certifierad av Svenska Seglarförbundet är förlagd till WSSW klubbholme Notholmen med resurser
att ta emot upp till 50 deltagare. Seglarskolan genomför sin verksamhet på WSSW klubbholme Notholmen och WSS klubbholme
Skansholmen. Den senare med övernattningsläger vecka 25. För
vidare information se www.seglarskolan.nu .
Seglarskola för vuxna bedrivs från slutet av mars. Torsdagar för
nybörjare och tisdagar för fortsättare.
Havskappseglingsskola genomförs torsdagar och vissa onsdagar.
Ett delmål för Havskappseglingsguppen i år är ett deltagande i ÅF
Gotland Runt med en båt och besättning, se vidare info på WSSW
hemsida www.seglarskolan.nu
Övrigt
Som adjungerad till kretsens styrelse med uppgift att vara SXK
S:t Annakrets förlängda arm i Västervik står jag med glädje till ert
förfogande med hjälp om behov finns. Jag har även ett lager av
SXK- och S:t Anna-flaggor samt SXK-dekaler att klistra på båten
till försäljning. Jag nås på tfn 073-923 09 49 eller SMS-meddelande alternativt via E-post tony.wardig@gmail.com
Lev och Segla Väl!
Tony Wärdig

Eskader

Kristi Himmelfärdseskadern till Visby
Det är alltid vädret som bestämmer - men om detta är tjänligt
arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi Himmelsfärdseskadern till Visby. I år inleds helgen den 21 maj, vilket gör det
möjligt för många av våra medlemmar att vara med. Vi tar som
vanligt definitivt beslut om översegling när vi har en lämplig
väderprognos.
Seglingen sker med start på torsdagsmorgonen den 21 maj från
respektive hemmahamn eller från Fyrudden för er som vill segla
gemensamt hela vägen. Hemsegling från Visby startar på söndagsmorgonen den 24 maj. Programmet i land i Visby anpassas
efter deltagarantalet.
Ni som är intresserade av eskadersegling till ett Visby i försommarskrud, med gott om plats i hamnen, anmäler er på telefon
070-454 74 04 eller per mail till:
Stefan Nyström
stefan.nystrom@nattdjuret.se

Stugvik 2020

Hamn & Farled

Vi ankom Stugvik runt lunch och det var strålande sol, så det
blev sill o en nubbe på bryggan.
Sen gick vi runt i vår fina uthamn och den har klarat sej bra
under denna vintern trots att det varit högt vattenstånd och
kraftiga vindar under våren. Det är inte så mycket jobb för att
få uthamnen lika fin som andra år.

Appen ska bli en gemensam mobil plattform där en del information hämtas från SXKs befintliga databaser och anpassat
material kan adderas av kretsarna:
- Medlemsmatrikel, dvs en riktig digital matrikel
- Information om bojar, information som hämtas från bojregistret som kommer våren 2020
- Material som kretsarna själva skapar och lägger in i systemet
till appen. Materialet kan innehålla en eller flera intressepunkter motsvarande en hamnbeskrivning i Västkustens Naturhamnar; text, position, geo mappad bild osv.

Hej nu har båten blivit sjösatt och vi har redan hunnit med
många helger i skärgården!
Påskhelgen seglade Cathrine och jag ner till Stugvik. Vi hade
bra vind söder ut och valde att segla Kronleden för att även
kunna kontrollera och besikta våra Båtsportmärken, Kummel
och Fläck som vi har i kronleden. På vägen hem gick vi skutleden för att kontrollera sjösäkerhetsanordningarna i den leden.

Vi har tidigare annonserat om att vi bjuder in till vårstädning
och iordningställande den 30-31 maj, men på grund av reseförbud m.m. så tidigarelägger vi det. Ni är välkomna att hjälpa till
att snygga till uthamnen. Arbetsuppgifterna är enkla så alla kan
hjälpa till med något. Det som ska göras är att tvätta och olja in
bryggor och bord och se till båtarna är i bra skick m.m.
Nytt datum för arbetshelg är 15-17 maj så att allt är klart till
Kristi himmelsfärdsdagen veckan efter.

En app som alla kretsar kan bli del av!
Västkustkretsen äskar nu medel för att kunna bygga en SXKgemensam app.

SXK- app för IOS och Android planeras till säsongen 2021.
H&F Kommittén
Mikael Garstad

Vi samlas vid borden efter dagens arbete för trevliga gemensamma måltider med egen mat och dryck. Anmäl gärna i
förväg till mig Micke Garstad, om du vill delta.
Hamnvärdar
Hamnvärdssysslan är som tidigare år lika trevlig för den som
sätter av någon eller några dagar - som uppskattad av våra
båtgäster. Är du intresserad av att vara hamnvärd ser vi gärna
att du ger förslag på dagar/vecka som passar.
Sysslan som hamnvärd ser ut som vanligt:
- Vid behov hjälpa besökare att lägga till vid bryggorna
- Sälja klubbens flaggor och märken
- Se till att det är rent och snyggt på området i vår uthamn
- Tömma fyren på pengar
- I dagboken notera antal båtar vid bryggor och bojar
Är du intresserad av att vara en av kretsens hamnvärdar under
kommande sommar, så anmäl dig till Micke Garstad Hamn &
Farled S:t Annakretsen.
Som tidigare sagts har en medlem från Motala skänkt en
Trissjolle till kretsen. Efter översyn ska den komplettera våra
övriga jollar i Stugvik.
Hamn & Farled S:t Annakretsen
Micke Garstad
micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Västkustkretsens detaljerade app med insegling och bergöglor

Sommaren är på väg . .

….och här kommer en chans att köpa alla dom prylar du inte
köpte på båtmässan (lite beroende på vad du inte köpte förståss).
Vårt lokala sortiment omfattar erforderliga flaggor, märken
dekaler m.m. samt en del tröjor t.ex. och du ska inte dra dig för
att maila Bengt Dagberg - bengt.dagberg@telia.com eller, om
du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig - tony.wardig@gmail.
com. I Linköping går du bara in på Marinaman och köper det du
behöver.
På SXK:s hemsida finns numera en ”Butik” där det kompletta
sortimentet finns utlagt. Där köper man lämpligen de lokalt mera
svåradministrerade prylarna såsom kläder, böcker och annat.
Bengt Dagberg

B

FÖRENINGS
BREV

SVERIGE

PORTO BETALT

Gör ett besök i Stugvik!

För barnfamiljen på väg till Stugvik

För er som ännu inte har besökt Stugvik på Stora Ålö.
Leta upp följande hamnar och andra angivna platser
Passera inte mynningen på Valdemarsviken utan ett stopp i vår Tanken är att platserna skall kunna nås av båtar med två meters
uthamn. Vi har gungor och lekjolle för de minsta, segeljollar för djupgående vid medelvatten. Uppmärksamhet och försiktighet
seglingssugna, kanadensare och en kajak för de som vill paddla. vid navigering rekommenderas naturligtvis.
Framförallt kan vi erbjuda en alldeles förträfflig trygg hamn
med svajbojar och bryggor med bojar för akterförtöjning. Vi har Kejsaren, N 58° 25,3’ O 16° 59,1’
trevliga långbord med gott om utrymme och en plats som tillåter Hur många uddar har Kejsarens krona? Sju? fler? färre?
grillning - mitt i vår underbara skärgård.
Gubbö, N 58° 10,4’ O 16° 57,4’
Hur många graverade pilar finns på hänvisningstavlan vid
kumlet på Gubbö kupa?
Häradsskär, N 58° 09,0’ O 16° 59,2’
Till före detta lotsutkiken ovanför hamnen leder en brant
trappa. Hur många trappsteg?
Olsön, N 58° 07,9’ O 16°50,9’
Vem vinkar från land när du passerar sundet?
Styrelsen för S:t Annakretsen

24-Timmars
Sommarprogrammet i Stugvik
30 maj - Pingst i Stugvik på Stora Ålö
Bjuder vi in till gemensam fest med Grill på St Ålö.
Man tar själv med sig det man vill Grilla & dricka.

Välkommen till 2020 års 24-timmars!
Våra seglingsperioder är:
- 26 maj - 31 maj
- 2 - 7 juni
- 18 - 23 augusti
- 1 - 6 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21

Nationaldagen den 6 juni
STARTPLATSER
Om man har vägarna förbi St Ålö denna dag så passa på att vara - Punkt 441 Lönö
med när vi hissar flaggan i topp!
- Punkt 416 Arkö
- Punkt 420 Lilla Pukö
19 juni - Midsommarfirande på St Ålö
- Punkt 419 Fyrudden
Vi träffas för att tillsammans fira midsommar i Stugvik på Stora - Punkt 385 Idö
Ålö. Det blir midsommarstång, dans och lekar. Tids- och aktivi- - Punkt 396 Linjen prickarna vid Flåtarna (Loftahammar)
tetsschema kommer att finnas på Ålö dagen innan. Traditionellt
brukar det se ut på följande sätt:
12-TIMMARS mot St Ålö 13 juni
11:00 - på förmiddagen samlas vi för att plocka blommor och
Start klockan 06.00 vid valfri startplats för 24-timmars och
blad till midsommarstången.
målgång vid Ljusklabb, punkt 404.
14:00 - klär vi midsommarstången och lövar dansbanan.
Efter seglingen samlas vi i Stugviken för en trivsam kväll till15:00 - reser vi midsommarstången, dansar och leker in somma- sammans.
ren tillsammans med alla barn!
19:00 - bänkar vi oss runt långborden med medhavd mat och
ANMÄLAN
dryck för en trivsam kväll tillsammans!
Anmälan skall senast 5 dagar före planerad start, vara skickad
på e-post till: kjell.ortugsgatan116@gmail.com Efteranmälan
8 augusti - Kräftskiva och Jollesegling
kan accepteras.
Vi samlas kl 18: 30 vid våra långbord i Stugvik på St Ålö.
Tävlingshandlingar finns på http://24-timmars.nu/ samt
För att tillsammans avnjuta våra medhavda kräftor och tillbehör. http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
Vill man ha en liten aktivitet så finns det tipspromenad att plocka Kjell Johansson, 070-819 12 05
fram.
kjell.ortugsgatan116@gmail.com
Stefan Nyström 070-454 74 04
Aktiviteterna sker i vår klubbhamn på ön St Ålö i Gryts skärgård stefan.nystrom@nattdjuret.se
och erbjuder coronadistans till fastlandets mer folktäta miljöer.
Klubbmästeriet

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i september.

