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Från min horisont
 
Nu är sommaren här på riktigt även om vi klimatmässigt haft som-
marvärme hela maj månad. Vårsäsongen med flera kurser i SCR och 
radarteknik är avklarad. 
  Pingsten kom tidigt i år. Men tack vare värmen blev det en sommarlik 
träff på Ringsö. IF-båtarna har sjösatts och uthyrningen har kommit 
igång. 
  Båtens dag i Nyköpings gästhamn var en trivsam träffpunkt för gamla 
medlemmar men också för några nya. Fotoreportage finns längre fram 
i Kretsnytt.
  Om några veckor har Sörmlandskustens eskadrar startat. Det ena 
gänget seglar fram och tillbaka mellan Stockholms skärgård och Små-
lands skärgård. Det andra gänget besöker hamnarna runt Gotland.
  När alla kommit tillbaka till Sörmlandskusten igen är det dags 
för vårt 40-årsjubileum med middag och dans på Broken utanför Nykö-
ping. Jag hoppas vi ses då!
                                            Torbjörn Berg, ordförande i Sörmlandskretsen.

Modern 
Båtelektronik
Den 18 april informerade Torbjörn om de 
nya elektroniska system som används för:

Navigation & Kommunikation
Säkerhet & Information

Båtmanövrering  & Nätverk

Hittills har det funnits flera olika system 
och standarder för varje funktion. Idag är 
trenden att olika funktioner kan kopplas 
samman elektroniskt på samma skärm. 
Förr fanns unika system för varje fabrikat 
men nu finns en gemensam standard, 
NMEA.

NMEA, National marine electronics associa-
tion, är en organisation vars medlemmar är 
verksamma inom marinelektronik. Organi-
sationens syfte är att skapa gemensamma 
standarder för marinelektronik.

Den stora frågan är:
 Hur ska man uppgradera 

båtens elektronik?

Det finns inga garanterade kopplingar 
mellan gamla och nya system. Därför är 
det bäst att använda den gamla elektro-
niken så länge det går och att sedan byta 
ut all elektronik som är äldre än 10 år på 
en gång. 

Morgondagens instrument kan via NMEA 
och WiFi kopplas till en multifunktions-
skärm som styrs med både knapp- och 
touchsystem. Skärmarna är energikrävan-
de och känsliga. Yrkessjöfarten har alltid 
dubbla system och dubbel el-försörjning. 
Men med solceller och nya litiumbat-
terier klarar man sig långt i fritidsbåtar.
Mobiltelefon och surfplatta kan användas 
som back-up. 

Vid pennan Ammi som började segla med papper-
sjökort utan varken radio eller GPS.



020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se 
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Samhällets lagar och regler ger inte alltid ett fullgott 
skydd för att ge trygghet till dig och din familj. 

Våra Familjejurister hjälper dig att öka familjens trygghet. 

• TESTAMENTE   
• SAMBOAVTAL
• BODELNING  
• ÄKTENSKAPSFÖRORD

• GÅVOBREV  
• ARVSSKIFTE  
• BOUPPTECKNING

Var rädd om dig 
och din familj!



Sörmlandskretsens 40-årsjubileum

Alla medlemmar är välkomna till vår fest på Broken 
helgen 1-2 september.

För symboliska 40 kr/pers ligger båten gratis vid bryggan 
och på land erbjuds:

• 15 00 Fika och tipspromenad
• 19 00 Drink i klubbhuset

• 19 30 Festmiddag inkl 2 glas vin, kaffe och kaka
• Traditionella sånger, högtidstal och dans

Anmälan per mail annmari.westerlind@gmail.com senast 19/8
Samtidigt ska 40 kr/pers betalas till SXK:s bg 815-5616.

OBS: Meddela om du har plats för gäster i din båt 
eller om du behöver ”transport och logi”.

Hoppas vi ses! Styrelsen



Att ordna mat ombord ska inte vara krångligt 
men det ska gå fort och det ska smaka gott. 
Efter en båtfärd är man ofta vrålhungrig. 

Det underlättar om man planerar i förväg. 
Det är särskilt viktig vid överseglingar som 
kan ge hårt väder, trötthet och sjösjuka. Men 
också vid skärgårdsfärder då man kanske vill 
stanna några extra dagar när vädret är på 
topp. 

Vid sjösättning eller strax efter är det bra att 
förse båten med ett basförråd av mat i för-
packningar som håller tätt hela sommaren. 
• Kryddor efter smak t ex socker, salt, pep-

par, sallads- och örtkryddor, vitlök, senap, 
ketchup, buljongtärningar & vinägrettsås 

• Drycker t ex kaffe, te, drickchoklad, var-
ma koppen, måltidsdrycker & öl

• Hårt bröd och kex
• Halvfabrikat t ex pastasåspulver, ris, 

pasta, potatismospulver & mjöl
• Konserver t ex tonfisk, vita bönor, 

kikärtor, majs, krossade tomater, makrill, 
varmkorv, köttsoppa & ananas

Före långsegling är det lämpligt att bunkra 
sånt som håller några dagar eller längre bero-
ende på kyl- och lagringsmöjligheter.
• Rotsaker t ex morötter, potatis, lök & 

vitkål
• Rökt eller vakuumförpackad mat t ex 

korv, rökt skinka & rökt fisk
• Färskvaror t ex frukt, grönsaker, bröd, 

mjölk, fil, ägg, kött & fisk
• Ev alkoholhaltiga drycker
• Vatten
Före dagssegling är det klokt att förbereda sig 
genom att äta ordentlig frukost och att före 
avgång göra iordning det som kan ätas under 
gång.  Förslag: 
• Termosar med vatten – en för kaffe, en 

för varma koppen
• En matig dubbelmacka per person
• Frukt och kall dryck

Qvinna Ombord - Maten ombord är viktig

En ny boj
Hamn & Farleds-
kommittén har fått 
tillstånd att lägga ut 
en ny blå boj norr 
om Lagnö. 

Bojen ligger mellan 
Lagnö och Mjölhol-
men (namnet står på 
Hydrographiskas nya 
kort) NV om leden 
vid Espskärsklubb.

Bojen är väl skyddad 
för vindar från norr 
och söder men mer 
utsatt för vindar från 
väster och öster.



Naturreservat i Sörmland

Flera av naturreservaten längs Sörm-
landskusten ligger nära den medeltida 
”Kung Valdemars Segelled”. Där finns 
många skyddade vikar som är omtyckta 
besöksmål för sjöfarare både på fastlan-
det och på öarna. Länsstyrelsen arbetar 
genom sina förvaltare för att natur- och 
kulturlandskapets värden ska bevaras 
och i vissa fall restaureras. Det beskrivs 
i Kretsnytt 2018:2. Med början i detta 
nummer skildras vad man kan uppleva 
i olika reservat mellan Askö och Nä-
vekvarn. Första nedslaget sker vid Sten-
dörren där det finns tre blå SXK-bojar och 
flera tilläggningsplatser vid stränderna.

Stendörren

Namnet Stendörren omnämns första 
gången i den danska farledsbeskrivningen 
”Navigato Danica”, Valdemarsleden, från 
1200-talet. Stendörren var den smalaste 
delen av farleden mellan fastlandet och 
Krampö. Stendörren var porten ut mot 
havet eller in i den skyddade farleden. 
Där låg på 1600-talet en krog som kunde 
nyttjas av sjömän under 8 dagar i väntan 
på bättre väder eller gynnsammare 
vindar. 

Gården Aspnäset bildades 1884 under 
Hånö säteri. Till att börja med betalades 
arrendet med dagsverken. Detsamma 
gällde för fiskarbostället Stendörren tvärs 
över sundet. Skärgårdsborna levde på 
jordbruk, transporter, fiske, jakt, hant-
verk, service mm som många skärgårds-
bor gör än idag.

Östra delen av Aspöfladen Den smala passagen.



Till Aspö på fastlandet kan man åka bil. 
Närliggande öar är tillgängliga till fots 
via hängbroar och spänger. Där finns 
grillplatser med vedförråd, sopmajor, to-
aletter och vindskydd. Det går markerade 
vandringsleder mellan de olika rastplat-
serna. En särskild slinga är iordningställd 
för rörelsehämmade. Vid bryggan kan 
man lägga till tillfälligt med båt. Gå nära 
pricken vid inseglingen till Aspöfladen! 

Längs ”Upplevelseleden” – en skyltad 
vandringled – kan man ta del av intres-
santa kunskaper och spännande upple-
velser. Den ingår i Sörmlands museums 
utställning ”Historien i Sörmland” och 
utgår från ängen norr om bryggan. 

I naturreservatet finns särskilda regler:
• Skada inte mark, berg eller växtlighet
• Stör inte djurlivet
• Håll alltid hunden kopplad
• Stör inte andra med radio eller liknande
• Elda endast på anlagda grillplatser 
• Släng skräp och toapapper i sopmajorna

Man får inte tälta, ställa upp husvagn 
eller husbil över natten på fastlandet eller 
öarna norr om den inre skärgårdsleden, 
men det är tillåtet att tälta på öarna 
söder om farleden. I reservatet finns två 
stugor med enklare standard som går att 
hyra via naturum. 

En av hängbroarna.

Naturen

Berggrunden är 1,8 miljarder år gammal 
och består mest av rödaktig gnejs. Här 
och var i klipporna finns det sprickor 
som har fyllts ut med svart diabas. Det 
finns gott om spår efter inlandsisen i 
form av isräfflor, huggmärken, block, 
rundade hällar och strandvallar. 

Inom reservatet finns olika naturmiljöer 
och biotoper. Det är mest orörd natur 
- från näringsrika strandängar och rika 
granskogar till karga hällmarker med 
martallar och renlavar. 

Runt gårdarna Aspnäset, Stendörren och 
Griskär ligger små åkrar och hagmarker. 
Reservatet omges av Östersjöns 
bräckta vatten. Där finns olika 
djur och växter som klarar att 
leva i en miljö som varken är 
salt eller söt.

Växter och djur på 
land är typiska för 
ett landskap 
utan kalk i 
berggrunden. 

I skogen finns 
skvattram, 
vitmossor och 
bär. 

På hällmarker 
växer tallar, 
skorplavar, 
renlavar och 
kruståtel.

Kartan är ritad av Nyköpings OK 

Den innehåller vandringsleder, 
sop-ställ och toa-anordningar.
Utsiktstornet är numera rivet.



Kartan är ritad av Nyköpings OK 

Den innehåller vandringsleder, 
sop-ställ och toa-anordningar.
Utsiktstornet är numera rivet.

Info från Sörmlandskretsen

Det kommer många besökare till Stendörren 
norr om sundet. Det är lätt att träffa bekanta 
som kommit med bil eller hitta nya lekkamra-
ter till barnen.
Grillplatserna fungerar bra och det är gott om 
sopmajor och toa-anläggningar. I naturum 
finns mycket bra information för alla åldrar 
om naturen i skärgården. Där går också att 
köpa glass och dricka. 

En Upplevelseslinga utgår från ängen öster om 
naturum. Utmed stigen som delvis är gansla 
brant finns info-tavlor och utsiktspunkter.

SXK:s blå bojar finns mellan Äspskär och Långa 
udd och i Aspöfladen. OBS! Gå nära sydpricken 
in i Aspöfladen
Tilläggningsmöjligheter i land finns på flera 
platser kring Äspskär, Långa udd, Krokholmen, 
Runnudden och på flera av öarna i Griskärsar-
kipelagen. Se aktuella hamnböcker!



På strandängarna syns kustarun, smult-
ronklöver och gåsört. På stenstranden ser 
man strandkrypa och vänderot. Ute på 
kala klippor växer gräslök, gul fetknopp, 
styvmorsviol och bergsyra. Det finns fisk-
tärna, silvertärna, ejder, fiskmås, gråtrut, 
havstrut, storskrake, strandskata. och 
havsörn som seglar över trädtopparna. 
Älg, rådjur, grävling, räv och skogshare är 
vanliga. De visar sig inte ofta dagtid men 
man kan se spår efter dem.

Naturum

Vid Aspnäset finns ett naturum som är 
öppet under sommarhalvåret. Där kan 
man lära sig mer om Östersjön och skär-
gården. Där finns något för både stora 
och små. 

Byggnaden har formen av Sörmlands 
landskapsfågel, fiskgjusen. Där finns en 
fast utställning och tillfälliga temautställ-
ningar som beskriver skärgårdens och

Östersjöns flora, fauna, geologi, kultur-
his toria och miljö. Föreläsningar, tema-
vandringar och andra aktiviteter pågår 
under hela sommaren under ledning av 
kunniga guider. 

Kulturmarken runt naturum hålls öppen 
med hjälp av betande får och det finns 
små allmogeåkrar med äldre spannmål-
sorter och utrotningshotade åkerogräs. 

Vid naturum ligger också allmogebåtar 
från slutet av 1800-talet. Det ger en bild 
av hur ett boställe med skärgårdssmå-
bruk kombinerat med skärgårdsfiske såg 
ut. Naturum är öppet dagligen i juni - 
augusti. I maj och september helger och 
vardagseftermiddagar. 

Kontakt: 0155-26 31 80 ∙ 
naturum.stendorren@lansstyrelsen.se, 
naturumstendorren.se.

Faktainformationen är hämtad från länssty-
relsen liksom fotografierna.



Hyr någon av våra IF-båtar!

Sörmlandskretsen hyr ut IF-båtarna tant 
Brun och tant Gredelin till våra medlem-
mar. Vi kräver nautisk kompetens och 
seglingskunskaper.

Om du inte är medlem och hyr en båt 
en helg eller en vecka i sommar blir du 
medlem kostnadsfritt. Båtarna ligger i 
Nyköpings Gästhamn.

För bokning och mer information
Se rubriken ”IF-båtarna” på hemsidan 
sormlandskretsen@sxk.se eller ring:

Hans Gustavsson     070-524 67 91
Staffan Bergentoft   076-850 11 76
Mats Haking     070-511 53 89

Är du båtlös i sommar?

Priser 
(ungdom under 25 år - inom parentes)
300 (159) kr/dygn, 750 (300) kr/helg, 
1000 (400) kr/sö-fr,1750 (400)kr sö-sö



Pingst
i Ringsö-
fladen

Solen sken, 
styvmorsviolerna 
blommade och 
göken gol.

Vi var fem båtar 
som kunde segla 
både till Ringsö 
och därifrån och en 
motorbåt som tog 
sig dit ändå.

På kvällen kom gril-
larna fram och vi 
njöt av kvällssolens 
sneda strålar.

Ingen behövde se 
över förtöjningarna 
eller fixa med tam-
parna på natten.

Det är synd om er 
som inte var där! 

Hoppas fler kom-
mer nästa år.

Båtens dag

Gästhamnen 
i Nyköping 
invigdes offi-
ciellt.

På stranden 
innanförgäst-
hamnen restes 
ett stort tält 
där vi kunde 
visa informa-
tionsmaterial, 
standertar 



Båtens dag

Hamburgergrillningen uppskattades.

IF-båtarna var på plats.

Uno från Fiskebåtens vänner visade 
en gammal fiskebåt.

IF-båtarna var på plats.

Uno från Fiskebåtens 
vänner visade sin båt.

Kustbevakningen svarade på frågor.

Några tog en rundtur med fiskebåten.



Du kommer väl till 
40-årsjubileet!



Kom ihåg årets fototävling!
Årets tema - Människor - Människor - Människor

I år efterlyser Kryssarklubben ögonblicksbilder med människor.
Bilder som skildrar situationer till sjöss - ombord eller i hamn. 

Bilder från “kryssarklubbarens” vardag från kurser och föredrag, arbetet i 
uthamnen,kontroll av flytvästar eller jobb på varvet etc.

Fototävlingen är indelad i två grupper
Kategori 1: en bild och en längre text på min 400 tecken.

Kategori 2: en bild och en kortare text.

Priser
Kategori 1: De tre första vinnarna får dela på 17 500 SEK.

Kategori 2: Tre slumpvis utvalda fotografer får vardera 1000 kr.

Personligt godkännande krävs
Människor som kan identifieras på bilderna ska godkänna att de är med 

på bilden och eventuell publicering.

Deltagare 
Alla SXK-medlemmar får delta, utom riksstyrelsen och informationsnämnden.

Bilden 
Bilderna ska ha jpg-format, god upplösning och vara tagna i minst 300 dpi. 

Texten 
Kategori 1: minst 400 tecken inklusive blanksteg om beskriver upplevelsen. 

Kategori 2: en kortare text som beskriver bilden.

Tävlingstid 
Obestämd starttid men sista inlämningsdag är 2018-09-01.

För anmälan och övrig info logga in som medlem på sxk.se.



                     B 
Avs: Svenska Kryssarklubben, c/o Ulf Torhult, Spireagången 20, 611 45 Nyköping

På gång 
Sommarens eskadrar i juli 

40-årsjubileet 1-2 sept

Årsmöte i oktober

Övriga aktiviteter se hemsidan.

OBS! 
Lägg in din e-post-adress i medlemsregistret 

eller kontrollera om den är aktuell

Vi vill snabbt kunna skicka ut meddelande om vad som är 
På gång.

Gå in på www.sxk.se/Mina sidor och kolla dina uppgifter.
OBS Du behöver logga in med ditt medlemsnummer 1:a gången.

Vill du annonsera eller bidra till innehållet i Kretsnytt?
Hör av dig till annmari.westerlind@gmail.com eller 076-103 54 54


