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Sjömansarbeten - startade 10 januari
Digitala sjökort - 28 februari
Östersjön, Meteorologi, J-båten Svea, Båtmotorer - Västervik - mars/april
Hemligafton - 8 mars
Sopplunch - 26 mars
Ostafton - 5 april
*Studiebesök på skonaren Vega - 9 april
Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 16-19 maj
*Vårutykt till Stegeborg - 22 maj
24-timmarssegling - vecka 22-23
Visbysegling - 30 maj
Nationaldagsrande på St Ålö - 6 juni
Pingstrande på St Ålö - 8 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 15 juni
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Bästa S:t Annavänner

Nya medlemmar

Ett nytt år har börjat och vi kan se tillbaka på 2018 som ett av de
Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlembästa åren för oss som älskar att vara på vattnet (hav eller sjö). Om
mar välkomna i S:t Annakretsen:
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tacka de avgående styrelsemedlemmarna för ett utmärkt jobb. Som
Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn
ny styrelsemedlem invaldes Mathias Krell.
dig varmt välkommen ändå.
Till valberedningen invaldes Cathrine Garstad som ny ledamot för
att tillsammans med Anita Holm hitta nya kandidater till styrelsen.
Vi behöver bli fler och vi söker även ytterliggare en ledamot till
valberedningen.
Vid styrelsens första möte beslutade styrelsen att slå samman kommittéerna för Hamn och farled, med uthamnskommiten, då det finns
många gemensamma punkter och uppgifter..
Efter vårt Årsmöte följde svenska kryssarklubbens årsmöte i Nyköping, ett årsmöte/rådslag som var något bättre än de flesta jag
bevistat, men det finns betydande förbättringspotential.
Kryssarklubben har lite svårt att definiera sin roll i det framtida
båtsverige, där tillväxten i första hand sker på motorbåtssidan.
Vad som är positivt är att det ser ut som vårt medlemstapp har
avtagit och vi är 43 000 medlemmar i SXK idag, men utmaningen
är att bibehålla medlemmarna samtidigt som vi rekryterar nya och
här behöver jag er hjälp, vad vill ni se från vår sida?
Vad vill ni som medlemmar i Sankt Annakretsen se för
aktiviteter som ger eller överträffar Era förväntningar på medlemsnytta? Vi vill ha era synpunkter - så kontakta någon i styrelsen!
Kontaktuppgifter finns på annan plats i detta medlemsblad. Men nu
är det vinteraktiviteter som gäller för kretsen, vilket är ett mycket
bra sätt att hålla kontakten och tillsammans med såväl gamla som
nya vänner planera inför sommarens aktiviteter, se vad som är på
gång både inom kretsen och i övriga kretsar. - Varför inte anmäla
sig till någon eskader?
Men tiden går fort och vårrustningen börjar om bara någon månad
och det blir ljusare för varje dag som går. Om det inte blir alltför
mycket is så är sjösättningen bara två månader bort.
Hoppas att se så många som möjligt av er i vår fina klubblokal,
Det var med sorg kretsen i januari tog emot beskedet att vår
innan vi ses vid vårrustningen och de första seglingarna.
tidigare ordförande Åke Söderpalm lämnat oss.
SXK S:t Annakretsen
Bengt

Åke Söderpalm

Qvinna Ombord

Som ni säkert redan känner till, vänder sig Qvinna Ombordverksamheten till tjejer som gillar att vara på sjön med båt.
Motorbåt eller segelbåt spelar ingen roll. Det viktigaste är att
man kan få möjlighet till nya kunskaper och gemensamhet
som leder till trygghet och trivsamhet på sjön.
Vi vill tacka Tina Assarsson för de åren hon har ”hållit i
rodret” för S:t Annakretsens QO. Tråkigt att hon hoppat av,
men vi förstår att hon har andra mål i sikte.
Nu är vi några ”gamla ruffhäxor” som har för avsikt att hålla
QO flytande med lite sammankomster då och då. Men vi ser
gärna ”nytt blod” i vår kommitté, så är du intresserad av att
vara med och styra och ställa med och för QO så hör gärna
av dig.
För våren har vi tänkt oss programmet ungefär så här:
Den 9 april kl. 17.00 gör vi ett studiebesök på skonaren Vega
som ligger vid södra kajen i Norrköpings hamn, ganska nära
Hamnbron. Anmälan till Yvonne senast den 4 april.
Den 22 maj gör vi en vårutflykt till Stegeborg. Lite rundvandring eventuellt med guidning och därefter lite förtäring
på restaurangen som avslutning. Vi samåker naturligtvis.
Mera detaljer kommer via mail några veckor innan.
Anmälan till Yvonne innan den 15 maj.
Tjejsegling
För intresserade planerar vi tjejsegling en passande helg i
maj/juni. Hör av dig till någon i QO-kommittén om du
känner för att vara med om en inspirerande segling.
För att underlätta kommunikationen räknar vi med att kunna Vega vid södra kajen i Norrköpings hamn
använda e-posten. Därför är det viktigt att vi har din aktuella
e-postadress.
Gudrun Dagberg +4670 369 80 48
gudrun.dagberg@telia.com
Yvonne Karlsson +4670 266 74 25
yvonne20.karlsson@telia.com
Agneta Wester +4673 316 01 80
claes.wester@husbocken.se

Aktiviteter våren 2019
Här är våra verksamheter för våren! Kom också ihåg att vi
samarbetar med Medborgarskolan. Där finnsdeflestakurser
du kan behöva till sjöss. Du får dessutom 10 % på kurserna.
Ring direkt till Medborgarskolan så fixardomlitteraturåt
dig och meddelar datum och tid för kursstart.
Sjömansarbete startade den 10 januari
Nya och gamla deltagare hälsas välkomna! Vi träffas på
klubblokalen Norralundsgatan 57 torsdagar kl. 18:00. Du tar
med dig en fl aska eller burk, garn fi nns. I halvtid fi kar vi
och du tar med det Du vill äta, kaffe och te ordnar vi på plats.
Digitala sjökort den 28 februari
Torsdagen den 28 februari kl.19:00 kommer Göran Johansson från Solteknik till lokalen, Norralundsgatan 57 och berättar om digitala sjökort. Fika till självkostnadspris.
Anmälningar till respektive aktivitet till Bosse Kaliff på
bosse.kaliff@gmail.com eller tel. 070-910 91 47.
Aktivitetskommittén
Bosse Kaliff

Vackra produkter från tidigare säsongers sjömansarbete
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Årsmöte 2018

Vid kretsens årsmöte, den 25 oktober, i klubblokalen i Norrköping skedde följande förändringar i vår
styrelse: I anslutning till årsmötet avgick Tina Assarsson och Göran Göransson. Ny i styrelsen är Mathias
Krell. Vi tackar de två avgående för värdefullt arbete för kretsen och hälsar den nye styrelsemedlemmen
välkomnen!
Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning:
Namn
Uppdrag
Telefon
Båt
Bengt Assarsson
Ordförande
070-347 95 51
Bavaria 36C
Mathias Krell
Vice ordförande
070-625 99 69
Dufour 38 Classic
Bengt Dagberg
Sekreterare/Prylar/Svenska Sjö
070-324 18 31
HR31
Krister Kennryd
Kassör
070-279 39 04
Comfort 30
Bo Kaliff
Aktiviteter/Utbildning
070-910 91 47
Aphrodite 33
Mats Kostmann
Teknik
076-772 83 66
Maxi 999
Mikael Garstad
Hamn och farled
073-398 74 01
Bavaria 38CR
Jennie Svorén
Klubbkommittén
070-966 58 29
Winga 29
Stefan Eliasson
Information
070-285 35 01
Wasa 360
Kjell Johansson
Segling 24-timmars
070-819 12 05
Omega 30
Adjungerade:
Gudrun Dagberg
Tony Wärdig

Lokalansvarig
Kontaktperson i Västervik

Klubbaktiviteter våren 2019

070-369 80 48
073-923 09 49
Lite Info om Sommaren 2019
Då vi möter upp i Stugvik;
- Nationaldagen 6 juni
- Pingst 8 juni
- Midsommarafton

Nyttja vår klubblokal på Norralundsgatan 57
Vi hade en afton med Korvmys den 8 februari men
det blir ytterligare två mysaftnar under våren där vi
träffas på Norralundsgatan under trevliga former, nya
som gamla vänner.
Vi börjar med Hemligafton den 8 mars och efter
Varmt välkomna!
det Ostafton den 5 april, båda kl 18.30 - vi kommer Klubbmästeriet
att avnjuta massor av gott!
Jennie Svoren
Självklart allt till självkostnadspris. Vill ni nu vara
med på en Mysafton, så anmäl er till Jennie på tel.
070-966 58 29 (efter kl 17:00) senast en vecka före
aftonen! Så klart gäller först till kvarn!
Vi hade en sopplunch den 5 februari, nästa tillfälle är:
Sopplunch 26 mars kl 12.00
Kommer att bli fantastisk soppa vill jag lova.
Vill ni vara med och njuta så gör er anmälan till Lasse
011-318491 eller 070-859 72 90 senast en vecka före.

Ett glatt Qvinna Ombord-gäng vid besök på Fröö gård

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i maj

Aktiviteter i Västervik

Fyra klubbaftnar finns på vårens program varav en redan har
förevarit. De tre resterande klubbaftnarna genomförs i mars
och april månader under rubrikerna:
”Framtidsutsikterna för Östersjömiljön samt Meteorologi”.
Plats WSSW klubblokal.
13 mars ”Föredrag med filmklipp om segelbåten J-Class S1
SVEA”, ritad av Tore Holm ägare till Holms varv i Gamleby
med stöd av Gustav Plym, tillkomst. Ritningarna var färdiga
1937, men andra världskriget kom emellan och båten blev inte
byggd. Först 80 år senare sjösattes SVEA i januari 2017.
Plats WSSW klubblokal.
”Underhåll/Skötselråd för båtmotorer såväl diesel- som bensinmotorer”. Plats WSSW klubblokal.
Datum för två av klubbaftnarna ovan är i skrivandets stund
inte fastställda. Våra klubbaftnar äger vanligtvis rum onsdagar
med start klockan 19:00. Bevaka S:t Annakretsens hemsida
och via Facebook där kretsen kommer att lägga ut aktuella
datum allt efter som de fastställs. Om tveksamhet råder så
hör gärna av er till mig telefon 073-923 09 49 eller E-post:
tony.wardig@gmail.com vidare information kan även sökas på
WSSW hemsida www.wikingarna.com
Utbildningar
Vårt utbildningsprogram i Västervik omfattar samtliga sjölivskurser och genomförs i samverkan med Medborgarskolan som
lämnar 10 % rabatt på kursavgiften för SXK S:t Annas medlemmar. Förarintygskurser genomförs förutom 10-veckors även som
”intensivkurser” under två veckoslut med tre veckors mellanrum. Anmälan kan göras via internet www.medborgarskolan.se,
sök på aktuell kurs under rubriken Navigation och sjöliv
samt ort som i detta fall är Västervik. Har du några utbildningsfrågor så hjälper jag gärna till 073-923 09 49 eller
tony.wardig@gmail.com
Flaggor m.m.
Varför vänta till sjösättningen när allt annat skall ske. Jag har
ett lager med SXK- och S:t Anna-flaggor i olika storlekar, samt
SXK-Standert för motor-båtar, SXK stävdekaler/bildekaler
samt äldre klubbtröjor till reapris (100:-/st) i mitt lager
för omedelbar leverans/hämtning. Ring 073-923 09 49 eller
E-post: tony.wardig@gmail.com så hjälper jag till som varande
kretsens förlängda arm i Västervik.
Lev och segla väl!
Tony

Kejasaren väntar vår ankomst innan eskader och 24-timmars

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 först den 30 maj,
så detta gör det naturligtvis möjligt för många av våra medlemmar att vara med. Vi tar som vanligt definitivt beslut om
översegling när vi har en lämplig väderprognos. Mer information ges i sommarutskicket av medlemsbladet. Följ även informationen på Facebook!
Sommareskader
Sommareskader är ännu ej fastställd. Mer information i kommande medlemsblad.
Bengt Dagberg

24-Timmars

Att delta i något av våra arrangemang är ett av de bästa sätten
för både båt och besättning att komma i trim inför sommarens
seglatser.
Segla 12- 24- 48- 72- 96- eller 120-timmars
Våra seglingsperioder är:
- 28 maj - 2 juni
- 4 - 9 juni
- 20 - 25 augusti
- 27 augusti - 1 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21
12-timmars special med gemensam målpunkt
Start den 15 juni klockan 06.00 vid valfri startpunkt för 24-timmars.
Målgång vid fyren Ljusklabb. Efter seglingen, träff i Stugvik
för en trivsam kväll tillsammans
Uppdaterad information hittar du på www.24-timmars.nu
Kjell Johansson, 070-819 12 05
kjell.ortugsgatan116@gmail.com

Prylshoppen

Vi hoppas på grillning med färre restriktioner i sommar

Stugvik 2019

Hej nu har jag Micke Garstad även tagit rodret för att
förvalta vår finauthamnStugvik.
Ett tack till Göran Göransson och kommittén för uthamnen för att
ni under många år tagit hand om Stugvik. Majoriteten av
kommittén är jag tacksam att få stöd av när jag nu tar över.
16 - 19 maj inbjuder vi S:t Annakretsens medlemmar att
delta i vårstädningen av vår uppskattade uthamn så den är lika fi
ns om tidigare år. Vi vill ju naturligtvis som tidigare år erbjuda en
attraktiv rekreationsplats för våra båtgäster.
Arbetet kommer ske löpande under vecka 20 torsdag till lördag så
du kan räkna med att söndagen är helt fri för din segling tillbaka
till hemmahamnen. Jag kommer själv att finnaspåplatsiStugvik
från den 11 - 19 maj då vi även planerar att besikta bojar denna
veckan !
Vi skall i vår olja och eventuellt, om vattenståndet är lågt, gjuta
om infästningarna i berget till den inre bryggan samt se till
att optimisterna och Askeladden är okej och städa av området och
kolla om vildsvinen har bökat sönder något. Alla är naturligt-vis,
som tidigare år, mycket välkomna att hjälpa till! Som vanligt
samlas vi vid borden efter dagens arbete för trevliga
gemensamma måltider, med egen mat och dryck. Anmäl gärna i
förväg till 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:
- Se till att det är rent och snyggt på området i vår uthamn
- Anvisa plats, välkomna och hjälpa besökare tillrätta i Stugvik
- Sälja klubbens flaggor och märken
- 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
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Varför köa på mässorna för att köpa prylar?
När det gäller flaggor, stävmärken och S:t Anna-prylar - maila
eller ring till Bengt - bengt.dagberg@telia.com tfn: 070- 324
18 31 eller, om du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig tony.wardig@gmail.com tfn: 073- 923 09 49. I Linköping går
du bara in på Marinaman och köper det du behöver. Du har väl
ändå vägarna förbi då och då.
Riks grejor kan ni även handla på nätet https://www.sxk.se/
krets-medlem/medlemsformaner/medlemsvaror. Där ser du
också sortimentet, förutom kretsens egna grejor.
Om du ändå är inne på nätet så passa på att kolla kretsens hemoch Facebooksida! Där har vi möjlighet att informera med
kortare varsel än via utskicken, som bara kommer tre ggr/år.
Mvh
BengtD bengt.dagberg@telia.com eller tfn: 070- 324 18 31

Hamn och farled
Hej här kommer lite info om vad som vi planerar göra 2019.
Bojar
Vi kommer i år att i första hand underhålla och besiktiga våra
befintliga bojar för att det ska vara säkert att ligga vid dessa.
Vi vill gärna ha in synpunkter om vad ni tycker om pålbojarna
som vi har i Stugvik. Vi planerar inte för några nya bojar detta
året då vi behöver underhålla de 18 svajbojar vi redan har!
Kronleden/Skutleden
Dom nya prickarna är på plats i lederna så vi hoppas att fler
väljer dessa när man går mellan Arkösund och Missjö.
Vi kommer även under året att se över alla Sjösäkerhetsanordningar SSA (Båtsportsmärken, Kummel och Fläck) som
kretsen har ansvar för och se till att dessa är i bra skick.
Stugvik
Vi kommer att se över vad som behöver göras de närmaste åren
för att behålla det vi har i ett bra skick.
Om ni har några bra förslag på vad vi kan göra i vår uthamn
för att den ska bli ännu mer attraktiv för våra medlemmar så
mejla gärna förslag till: micke.garstad@icloud.com
Kretsen har införskaffat nya segel till optimistjollarna, så i år
kommer dessa vara på plats och segla mycket snabbare!
H&F - Kommittén
Micke Garstad
micke.garstad@icloud.com
073-398 74 01

Sjökortsrättelse

Se sjökort 623 och 6231. Äntligen, efter flera incidenter
och påtryckninar från WSSW har högspäningsledningen, med
segelfri höjd 13 m, i sundet mellan Krokö och Skjutarholmen
i Västerviks skärgård ersatts med en undervattenskabel. Se Lat.
N 57 grader 42,72 minuter och Long. E 16 grader 44,4 minuter.
Detta medför fri passage för segelbåtar genom sundet i stället
för att gå genom Spårösund, se sjökortsavdrag.

Den inringade kraftledningen är nu ersatt av sjökabel

