och utrustning är ok.
Du kan själv använda Tant G då hon är ledig. Intresserad? Ring eller maila Anders Fischer.

Sörmlandskretsen 40 år

Kretsnytt 2011
Tant Brun kommer till kretsen

IF-båtarna
IF i kretsen? Vill du? Kan du? Orkar
du?
Kretsen har fått erbjudandet att ta hand om en av
riksföreningens IF-båtar för att i första hand användas inom ungdomssatsningen men den ska också
kunna hyras ut till andra inom kretsen. För att tacka
ja till detta erbjudande behöver vi någon som har
intresse av att ta ansvaret för båten, pyssla om och
sköta den, se till att den blir rustad och ansvara för
uthyrning och därmed sammanhängande administration och besiktning. Du får som ersättning nyttja
båten då den är ledig.
Är du intresserad eller vill ha ytterligare information
kontakta Lasse Spjut.
Kretsnytt 1997

Grattis alla Sörmlandskretsare! Nu
får vi ta hand om SXKs IF segelbåt
”Tant Gredelin”.
Tant Gredelin kom till Sörmlandskretsen vid midsommar 2010 ansvariga var tillsvidare OL, MR & AF.
Tant Gredelin kommer närmast från SXK Öresundskretsen och skall alltså seglas hem från Lomma till
Sörmland. Är du ung och utan båt? Kanske har ni
ungdomar som skulle vilja pröva på att segla på
egen hand? Nu finns chansen i sommar o framöver
att till en låg penning testa segling. Enda kravet är
att du är medlem i Sörmlandskretsen och har
förarintyg.
Kretsnytt 2010
Tant Gredelin söker sommarvärd
Drömmer du om en härlig solnedgång på en klippa i
Sörmlands skärgård men är båtlös.
Vi söker sommarvärd med förarintyg för vår IF-båt
Tant G. Som sommarvärd kommer du att lämna ut
och ta emot Tant G:s hyrbesättning. Kolla att båt

Fr o m hösten 2012 är Ulrika Roos huvudansvarig
för IF-båtarna. I dec 2012 beslutas att kretsen också
ska ta hand om tant Brun.
Under åren 2012-17 har IF-båtarna upprustats till
en god normalstandard. Flera styrelsemedlemmar
har engagerat sig. Utlämningsverksamheten sommartid har ibland varit problematisk. På vintern
2018 flyttade Ulrika till Norrland.
Under sommaren 2018 har utlämningen skötts
genom en avtal med Nyköpings gästhamn.
Uthyrningen
2011-12 uthyrning
2012-13 ”
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

minst

19 tillfällen
14 tillfällen
24 tillfällen
25 tillfällen
19 tillfällen
20 tillfällen
28 tillfällen

Liten berättelse från en av tant Bruns
hyresgäster
Vår rutt såg ut som följer: Stendörren, Rånö, Muskö,
Nynäshamn, Landsort, Stendörren, Svärdsklova. Över
Krabbfjärden (mellan Tvären och Landsort) gick det lite
sjö men i övrigt var vindarna lagom. Det regnade första
dagen men i övrigt behagligt väder.
Bäst med seglingen var mysiga kvällar i sittbrunnen eller
ruffen och tid för sig själva och för varandra.
Sämst var att motorn krävde att tanken stod uppe i sittbrunnen för att klara av att suga bensin. Detta sades det
inget om vid överlämning men vi upptäckte det dock efter
ett tag. Det var väldigt lite motorolja i flaskan för påfyllning. Dock en väldigt passande motor till båten. Gav fem
knop och bensinsnål.
Kommunikationen inför och under uthyrningen var mycket bra. Stort plus för flexibilitet med tiden för ut och
inlämnandet. Jag föreslår att ni köper in båtsportkort för
Stockholms södra skärgård också. Vi hade med oss eget
dock. Försök även få tag i ett sittbrunnskapell som passar
båten. Vi är över lag väldigt nöjda med Tant Brun och allt
runt omkring.
Tack så väldigt för möjligheten att få hyra och vi hoppas
att få hyra Tant Brun igen nästa sommar.
Anton Sjödin från Karlskrona, med flickvän

2 veckors seglats med Tant Gredelin
Ett kappseglingsreferat handlar naturligtvis mest om
segelsättning, väder och vind. Berättelsen om inomskärsseglingen med Tant Gredelin skildrar andra upplevelser.
Förberedelser: Nu är det mesta klart! Hälften i bilen.
Saknar endast en kniv, annars beväpnad till tänderna med
båtsaker! Har fått två förpiksdynor av en segelkompis, tas
med som förstärkning.
Söndag: Träffar Maggan och installerar all vår packning i
Gredelin. Maggan har frusit in ca 2 liter dricksvatten i
flera platta vinpåsar, och 1liter i läskflaskor som kylklampar i kyllådan liksom frysta, marinerade kotletter och
kött-färssås. Vi storhandlar mat, potatis, ton-fisk, halloumi, äpplen, morötter, nötter, chips, konserver. Jag
sover i båten på sköna, nyare dynor!
Måndag: Veronica ansluter. Vi försöker segla i yttre farleden, men inser att motvind och farled inte går ihop. Går
för motor upp till Stendörren, hittar trevlig ”klipp-plats”
långt inne, Gredelin går bara 1,25 m djupt!
Tisdag: Äventyr mellan Stendörren o Trosa: Övat att
segla, fikat på svaj, fastnat i dyn i hamnen, ringt
Sjöräddningen, dras loss, klämma in sig längst in i
gästhamnen med elsladd - hurra och fisksoppa!

Onsdag: Inblåsta i Trosa en natt till med 17ͦ grader &
hällregn. Torr middagslur, trodde jag, nu droppar det i
örat! Går alla tre på musikquiz med nybekanta från
Stendörren!
Torsdag: Tar lång tid att lägga sig, vrida sig runt, böka ner
en arm o ben i taget i stickkojen. Men nu så, natti. Imorgon mot Järflotta. Tog inre vägen över Tottnäsbron pga
vindvarning. Seger! Lägger säkert till mot sandstranden
på Järflotta, trots misstrogna gastar... Som är hur härliga
som helst !! Vi skrattar hela dagarna. Och seglar ibland.
Glad! Nynäs imorrn, hälften avklarat.
Fredag: Ganska röd hud idag, strålande sol! Genom Dragets kanal, smalast av alla. Märkligt stilla på Gårdsfjärden,
ingen segling alls. Stök att lägga till. Sen järnet med hämta
bilen, hämta gudmor Barbro o Kjell, fixa laxmiddag på
altan, båda segelkompisarna Maggan och Veronica kom
också. Mysig kväll, men sent. Det ska bli skönt att sova
nu.
Lördag: Veronica mönstrar av och tar min bil till Nyköping. En lugn stund hemma emellan allt. Hittat 2 jättebra
väderappar, Kustväder från Sjöräddningen, och Yr.no.
Söndag: Ansluter till båten för att sova där. Pga stark
bensinlukt: Vi har spolat kölsvinet och pumpat läns (kl 1201). F-n vad vi klarar oss igenom! Men det var härligt att
sova i förpiken under öppen lucka! Sen igår har jag också
mekat länspumpen, till allas förnöjelse, mitt i Nynäs
hamn! Det var en träbit som fastnat. Kunde inte tänka
mig att gå ut utan fungerande pump. Vi gick vi utomskärs
förbi östra Landsort i ostlig bris! Frihet! Sen skön plattläns
utanför lagom blåsiga Torö, 6,3 knop! Alla styrkvinnor
kunde njuta. På kvällen ankring i Ringsö-fladen, och födelsedagstårta för Maggan!
Måndag: Vi tar en dag extra, behövde städa efter bensinkaoset. Det kändes skönt att unna sig en vilodag. Det
Blåser! Många båtar kastar sig in hit pga svår byig vind.
Hinner inte flytta båten som vi tänkt, tre andra hinner
före. Så det fick bli en extra tamp i ett träd – akter i lovart
istället. Vi slapp myggen!
Tisdag: Naturtoalett och klippfrukost varje morgon gör
oftast att vi inte kommer iväg före kl 12, fast vi är vakna
vid 8. Kryssar utanför Stendörren, fortfarande byig vind,
svårkryssat, bra övning. En av oss är mer rädd för bommen, en annan mer för lutning & fallrisk. Går för motor in
till Svärdsklova för att tanka vatten. Maggan gör en fin,
lugn landning av Gredelin i stark motvind mot bryggan,
långsides. Firades med glass! Tar oss ut till Broken för de
två sista nätterna. Liten båt, kan ankra långt in i hamnen.
Det känns tryggt & bra. Vi är fortfarande lite sena med att
kasta ankaret, trots nästan 10 dagars övning.
Onsdag: Ut och kryssa i Nyköpings stora infart! Fram &
tillbaka mellan fyrarna, ända utanför Lillhammarsgrund.
Testade olika vind, Slag-kommandon och att bli effektiva
med skoten. Två långa vändor hann vi med, och det blåste på em. På väg in till Broken var vi något för trötta för
att kommunicera för att hitta en plats för segelrev. Både

halmhatt och vattenflaska blåste i vattnet Allt kunde
fiskas upp och vi landade på den lugna bryggan.
Torsdag: Kryss från Ledskär in mot Nyköping. Vinden
ökade. Trots att vi var ganska nära "rännan", behövde vi
starta motorn, och ta ner seglen "mitt i vinden", för att
minska de oberäkneliga krafterna. Vi var inte helt överens den gången om hur vi skulle göra. Vinden var så
kraftig även inne i hamnen, att vi blåste mot bryggplatsen
utan att kunna förhindra båten att dunka i bryggan. Jag
försökte parera med benen och plumsade i vattnet på
sidan om fören! Slutet blött, allting gott!
Lotta Fernros

