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Nya medlemmar

Anders Stenström, Hägersten
Henrik Enocksson, Skogås
Hampus Gunnars, Sollentuna
Josabeth & Vegard Brudvik, Saltsjö-Boo
Anders Svensson, Strängnäs
Mari Ackelman-Sundqvist, Katrineholm
Mikael Jakobsson, Södertälje

Styrelsen hälsar er alla hjärligt
välkomna till kretsen.
Framsida n :
Iskristaller på Ny köpin g s å n .

Skattmästare: Ulf Torhult
070 - 244 78 71
ulftorhult@gmail.com
Info/Kretsnytt & web: Ann Mari Westerlind
076 - 103 54 54
annmari.westerlind@gmail.com
Info/Facebook: Morgan Romvall
070-583 49 02
morgan.romvall@icloud.com
Hamn & Farled: Leif Eriksson
070 – 575 17 36
leifhanseriksson@gmail.se
Båtteknik & Miljö: Stefan Kindeborg
0704 - 71 83 44
stefan.kindeborg@gmail.com
Qvinna Ombord: Maud Hagberg
070 - 528 41 41
maud.hagberg@gmail.com
IF-båtarna: Mats Haking
070 - 511 53 89
hakingsbygg@gmail.com

Från min horisont
Redan nu upplever vi att dagarna blir längre och ljusare. Då ökar lusten
att börja planera för sommarens färder. Att
besöka en båtmässa är en bra start. Båtmässan i Göteborg är redan 2 –
10 februari. Allt för Sjön i Älvsjö kommer en månad senare 1 – 10 mars.
Sörmlandskretsen kommer att finnas på plats i Kryssarklubbens monter
varje dag för att informera om vår verksamhet. Besök oss gärna när du
är på mässan.
Vi får allt fler medlemmar i norra delarna av Sörmland. Vi har nu kommit igång med båtlivsutbildning i Eskilstuna. Det känns bra att vi också
har aktiviteter för våra medlemmar längs Mälarens kust.
I slutet av november hade Kryssarklubbens riksförening sitt årsmöte och
rådslag i Nyköping. Representanter från alla kretsar och nämnder i hela
Sverige deltog. Rådslagets syfte är att diskutera hur kryssarklubben skall
utvecklas och rusta sig för morgondagens båtliv. Ett hundratal kryssarklubbare hade en trevlig och informativ helg på Blommenhof.
Som ”värdkrets” kunde Sörmlandskretsen berätta om kretsens historia
och den verksamhet vi bedriver i dag. Vi hade också bjudit in landshövdingen Liselott Hagberg som höll ett uppskattat fördrag om länsstyrelsen arbete med Sörmlands skärgård. Hon berömde även de fina
samarbete som finns mellan länsstyrelsen och sörmlandskretsen.
Vi ses på Allt för sjön!
Torbjörn Berg, Ordförande

1-10 mars 2019
Sörmlandskretsen kommer som vanligt att presentera vår verksamhet och
framförallt IF-båtarna på Stockholmsmässan.
Vi håller till i Svenska Kryssarklubbens monter där vi får låna SXK-tröjor och
vara med i gänget. Du får gratis entré, p-plats och lunch.
Är du intresserad av att hjälpa till - en hel eller en halv dag kontakta
Hans Gustavsson, 070-524 67 91 / hans.f.gustavsson@telia.com.

Qvinna Ombord

Vårvinterträff på Oaxen - 30-31 mars
Vi har bokat och planerar en traditionell vårvinterträff i år!
Med övernattning, gemenam matlagning på kvällen och intressant program.
Målet är att besöka ön Oaxen som ligger vid inloppet till Södertälje.
”Oaxen bjuder på en unik miljö och fantastiska upplevelser. Öns norra del som är Natura-2000-område har en rik flora med bl a orkidéer.... De gamla kalbrotten med sina
lodräta stenväggar och karga skönhet sätte fart på fantasin.”
Mer info finns på http://oaxenbygdegard.se/uthyrning

Kostnad för logi och mat!

Vi betalar ca 500 kr per person - med kretsens subvention.
Vi samåker så mycket vi kan och förare får ersättning för bensin.

Preliminär anmälan:

Om du gillar idén, datumet passar och vill följa med kontakta Titti:
hadders.lindahl@tystbergalogi.se
Anmäl dig senast 23 januari så att vi kan börja planera.
Mer information kommer i nästa Kretsnytt och på hemsidan
sxk.se/sormlandskretsen.

Vi hoppas att många har lust att komma med till Oaxen
QO-kommittén

Följ med på eskader i sommar
Kung Valdemars segelled sträckte sig enligt en dansk medeltida beskrivning
från Utlängan i Blekinge till Reval dvs Tallin i Estland. I beskrivningen anges en
mängd öar och platser där sjöfarare kunde få lots och sjölä.

I Sörmlandskretsen planerar vi
en natur- och kulturfärd - tur och retur
längs Valdemarsleden i Stockholms län.

Det finns många ortsnamn i den medeltida beskrivningen på öar med
populära fritidsbåtshamnar. På andra ställen har landhöjningen gjort
att man får lägga till i närheten.
Vi är många som har färdats fram och tillbaka på fjärdarna i
Stockholms skärgård - kanske på väg till Höga kusten. Åland eller
Finland. Vi har stannat till här och var beroende på väder och vind. Men
vad vet vi om öarnas natur och historia? Inte mycket!

En tanke är att under våren starta en studiecirkel för att ta fram så
mycket intressanta uppgifter som möjligt om platserna längs leden.
En annan tanke är att undvika trängseln i hamnarna i juli.Vi ger oss iväg
antingen i juni eller augusti.

Du som är intreserad av att vara med kontakta Lasse lasse.lassesson@gmail.com senast 1 mars
och ange önskvärd tid för eskadern.

Kunskap ger ökad säkerhet och trivsel ombord
Sörmlandskretsen och NBV ger under våren alla båtfarare möjlighet att
förbättra färdigheterna att ta sig fram säkert på sjön.

SRC/VHF
•
•
•
•

Svea, Svea, Svea här kallar Nina, Nina, Nina på
kanal 16!
Nina här är Svea.
Ska vi ta kanal 72, sju två?
Vi tar 72.

Kursen i SRC/VHF ger kunskaper om praktisk radiokommunikation i maritim radio, så att du kan utföra anrop
som ovan. Du lär dig begrepp som GMDSS, DSC och
MAYDAY. Vi går igenom regelverket kring att inneha och
handha en radioanläggning ombord och diskuterar varför
man ske ha en VHF ombord på en fritidsbåt.
Teori blandas med praktiska övningar inklusive
radiokommunikation i en sjöräddningsövning.

När
kursen är
klar har
Du tillräckliga
kunskaper ör
att fortsätta öva
på egen
hand!

När kursen är klar har du kunskaper
för att våga använda en VHF ombord.

Kurslängd, 3 tillfällen:
2 pass i klassrummet på 3 klocktimmar
och 1 praktikpass på 1 ½ klocktimme.
Förhör sker genom att avlägga prov för
NfB:s förhörsförrättare.

Radar
Vad är radar? Vad visar radarn?
Vad visar inte radarn?
Hur använder man radarn på bästa sätt?

Kursen i radar ger kunskaper om radarns föroch nackdelar, tolkning av radarbilden, metoder
för skärgårdsnavigering och antikollision. Vi
fördjupar oss också i sjövägsreglerna för radaranvändning.
Teori blandas med praktiska övningar i klassrummet. Kursen avslutas med ett praktikpass
i båt.
Kurslängd:
3 tillfällen. 2 pass i klassrummet och 1 praktikpass. Alla 3 klocktimmar långa.
Förkunskaper: Förarintyg/Kustskepparintyg
Förhör sker genom att avlägga prov för NfB:s
förhörsförrättare.

Kustskepparintyget
Vill du lämna skärgården och söka dig ut
mot öppnare vatten?
Har du en båt större än 12 x 4 meter?
Då är Kustskepparintyget ett måste för dig.

Kursen fördjupar kunskaperna i sjökortsarbeten, sjövägsreglerna, lagstiftning, befälhavarens
ansvar, navigation i mörker, sjömanskap m.m.
Kurslängd:
27 studietimmar (45 minuter-pass) fördelade
på 3 heldagar.
Förkunskaper:
Förarintyg och båtpraktik dag.
Förhör sker genom att avlägga prov för NfB:s
förhörsförrättare.

Båtpraktik dag
Kursen är obligatorisk om du vill ta Kustskepparintyget.

Under fyra timmar i en mindre båt i skärgården får Du praktiskt öva Dina kunskaper från
Förarintygskursen. Styra efter kompass och
i enslinje, sätta kurs inklusive korrigera för
missvisning och deviation, kompasskontroll i
enslinje, tilläggningsövningar, man-över-bordövning mm ingår.
Kurslängd: 4 klocktimmar.
Förkunskaper: Förarintyg.

Båtpraktik mörker
Under fyra timmar i en båt i skymningen
och tilltagande mörker används kunskaperna
från Kustskepparkursen.

I passet ingår att välja lämpliga sjökort, framföra fartyg i fyrbelyst led, identifiera fyrar genom
tolkning av karaktärer, påvisa svårigheter med
avståndsbedömning i mörker och genomföra
positionskontroll i mörker m.m.
Kurslängd: 4 klocktimmar.
Förkunskaper: Kustskepparintyg.

Kursledaren för båda båtpraktikpassen är en av NfB godkänd person som kan notera övningen i Intygsboken efter
godkänt genomfört praktikpass.

Du som har frågor kontakta Torbjörn Berg sxk, 070 883 63 48 eller
torbjorn.berg@telia.com.
Anmälan ska göras till NBV, bengt-ake.ohlsson@nbv.se eller 0732 767497.

Gemenskap + segling = Malma Kvarn
Malma Kvarn ligger på Värmdölandet nära Nämndöfjärden i Stockholms skärgård.
Tusentals barn och ungdomar har lärt sig segla där i över sjuttio år. De har bott i
ett fint klubbhus med glasveranda och utsikt mot hamnen. På lägren är det segling
varje dag med lunchpaus på en ö. Segelbåtarna är Tvåkronor med storsegel och
fock. Det är viktigt att ha kul tillsammans.

Det finns möjlighet att få resestipendier för SXK-medlemmar
För att ge ungdomar från hela landet ökade möjligheter att delta i lägren har vi inrättat resestipendier för barn till medlemmar från kretsar utanför Stockholmsområdet. I sommar får 25 deltagare, som bor mer än 150 km från Stockholm bidrag
till resan till Malma Kvarn. Stipendiet är på 1000 kr.
Gå in på vår hemsida www.sxk.se/stockholmskretsen/seglarlager och gör en anmälan. Ansök om resestipendiet hos stockholmskretsen@sxk.se
De 25 första ansökningarna med en godkänd anmälan till läger får stipendiet.

Välkommen!
Projekt Malma Kvarn

Seglarläger Malma Kvarn Program sommaren 2019
Seglarläger junior yngre 14-20 juni
(7 dagar)
Lägret passar för barn som har liten
eller ingen tidigare seglingserfarenhet.
På detta läger får du lära dig grunderna
i seglingens fina konst.
Pris medlem 4 550 kr.
(Pris ej medlem i SXK 4 900 kr)
Seglarläger junior Mix 24-30 juni
(7 dagar)
Lägret passar för lite äldre barn/ungdomar som har liten eller någon tidigare seglingserfarenhet. På detta läger
får du lära dig segling från grunden och
utveckla dina kunskaper utifrån din
egen nivå.
Pris medlem 4 550 kr
(Pris ej medlem i SXK 4 900 kr)
Seglarläger junior äldre 3-10 juni
(8 dagar)
Lägret passar för lite äldre barn/ungdomar som har liten till någorlunda
tidigare seglingserfarenhet. På detta läger får du lära dig segling från grunden
och utveckla dina kunskaper utifrån
din egen nivå.
Pris medlem 5 200 kr
(Pris ej medlem i SXK 5 600 kr)

Anmäl dig redan nu!
Mer info på:
sxk.se/stockholmskretsen

Konfirmationsläger / Seglarläger
13-31 juli
Konfirmanderna delas upp i två grupper där de läser på förmiddagen och
seglar på eftermiddagen eller tvärt
om. Kvällarna avslutas med en liten
kvällsandakt med sång och musik. Vi
samtalar om livets stora frågor såsom
existens, kärlek och etik. Konfirmationen sker i Oscars kyrka i Stockholm.
Pris medlem 1 3600 kr
(Pris ej medlem 14 900 kr)
(Priset är justerat med clearingspeng
för konfirmation)
Aspirantläger 17-18 augusti ( 2 dagar)
Lägret vänder sig till dig som vill börja
arbeta som ledare på seglarlägret
Malma Kvarn. Vi går igenom de olika
göromål som du kan komma att sköta
som aspirant, från kök till instruktör,
pedagogik och arbetsmetodik. Lägret
ger dig en inblick i ledarlivet på Malma
och ger dig en första möjlighet att visa
vem du är inför anställningsintervjuerna som sker våren 2020.
Pris 1 800 kr

Tillbakablick - Tidningsklipp från 1987
Seglargästabudet i juli 1987
uppmärksammades i Sörmlands
Nyheter.
Håkan Norén
skrev både om
hela evenemanget och jolle-bygget.
Hans-Gunnar
Andersson - på
bilden - var den
som skulle ro
gästabudet i
hamn.

Citat:

”Vi ville hålla träbåtstraditionen vid liv och
därför har vi satsat på att bygga en gedigen
träjolle”, säger kretsordföranden i kryssarklubben Hans-Gunnar Andersson och visar stolt upp
den båt som han själv varit med och byggt.
Båten har byggts som ett studiecirkelarbete vid
Horns båtvarv av medlemmar i kryssarklubben.
Vid seglarträffen i Nyköping på lördag ska man
lotta ut båten.
En träbåt är inte billig idag. Skulle en båtbyggare ha förfärdigat jollen så skulle den säkerligen
ha kostat kring 10 000 kronor. Enbart materialkostnaden ligger runt 4000 kronor.
”Vi har inte fått sluträkningen än”, säger
Hans-Gunnar Andersson.
De som arbetat med jollen har nu lärt sig ”allt”
om hur man basar bord och nitar bordläggning.
Plus allt annat yrkeskunnande som behövs för
att bygga en träbåt.
Dessutom räknar man med att tjäna lite på ut-

lottningen av båten bland medlemmarna.
Pengarna som man får in ska användas
till utprickning i Sörmlandsskärgården. I

Stockholms skärgård har kryssarklubben redan
startat upprustning av gamla sjömärken.”

Stor seglarträff
Citat:

”Det ena sjöevenemanget efter det andra
avlöser varandra i det jubilerande Nyköping. På
lördag är de dags igen då håller kryssarklubben
seglarträff i Nyköping.
I en armada på bortåt 80 båtar finns kryssarklubben fyra skolfartyg Gratitude, Atlantica,
Gratia och Tibnor tillsammans med ett 10-tal
veteranbåtar.
Det är kryssarklubbens Sörmlandskrets som
står bakom arrangemanget. Och den som ska
ro det hela i land är ordföranden Hans-Gunnar
Andersson.
”Vi hoppas att det här arrangemanget ska bli
uppskattat av nyköpingsborna”, säger han.
”Samtidigt vill vi visa upp Nyköping för gästande seglare.
Det är självklart de stora skolfartygen som kommer att dra allmänhetens uppmärksamhet till
sig. Den största av dem är Atlantica som mäter
hela 26 meters längd och har en stormast som
är 30 meter hög. Fartyget som sjösattes 1981
är på 80 registerton och har en sammanlagd
segelyta på 536 kvm.

De fyra skolfartygen är nu på väg mot Nyköping. På onsdagen passerade de Kalmarsund.
På lördagseftermiddagen når de Nyköping.
Då har med säkerhet de andra båtarna i seglarträffen redan hunnit i hamn. De träffas på
fredagskvällen ute på Broken, där
bl a Brita von Rosen kommer att berätta om
skärgården förr i världen.
Sedan avgår eskadersegling in till Nyköping från
Broken. Den följer den nygamla Ångbåtsleden
till gästhamnen. Det innebär att det väntas livlig
trafik på Stadsfjärden vid middagstid.
Segarträffen kulminerar sedan på lördagseftermiddagen, då det hålls seglarfest för ca 270
gäster på Nyköpingshus borggård.”
Håkan Norén

Seglargästabudet presenterades redan i april
1987 i en blänkare i På Kryss där Hans Larsson
beskrev hur deltagande båtar från Broken
skulle färdas genom trånga sund i fager natur
till den nya gästhamnen i Nyköping.

OBS: På hemsidan sormlandskretsen/sxk.se
finns fler berättelser från förr under fliken:
Sörmlandskretsen 40 år.

Samlingen på Broken

Vi vill snabbt nå ut med viktig information
Nysatsning på Facebook
Vi vill använda Facebooksgruppen
”Svenska Kryssarklubben Sörmlandskretsen”
för att få ut snabb och aktuell information.
Det ska vara ett komplement till vår hemsida
www.sxk.se/sormlandskretsen.

•
•

•

•

Varför Facebook?

Du får en avisering via mail = den mailadress du angett för ditt facebook-konto.
Vi kan snabbt nå ut till alla kretsmedlemmar med information om du själv ser till
att mailadressen är aktuell = den som
angetts för facebookskontot.
Du kan enkelt visa ditt intresse för ett
evenemang som kretsen informerar om.
Den formella anmälan görs enligt anvisningen för evenemanget.
Du kan själv lägga in relevant information
som t ex en förfrågan om kompissegling
över till Gotland eller i skärgården.

Liten manual
Så här skapar du ett (nästan) anonymt konto
för din båt och blir medlem i kretsens Facebooksgrupp.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Men jag vill inte synas på Facebook.

Om du inte vill vara aktiv eller synas på nätet?
Ja då kanske du ändå kan skapa ett nytt konto
på facebook för din båt?
Sedan kan du söka efter gruppen ”Svenska
Kryssarklubben Sörmlandskretsen” som är en
sluten grupp för enbart medlemmar i kretsen.
Du behöver inte vara aktiv och skriva inlägg
utan bara vara passiv läsare av informationen i
gruppen.
Har du frågor kontakta morgan.romvall@icloud.com

7.

8.
9.

Öppna din webbläsare och gå till
www.facebook.com
Välj att skapa ett nytt konto
Skriv ditt båtnamn som förnamn och
båtfabrikat som efternamn
Följ instruktionerna och ange bl.a ett
mobilnummer du äger, din mailadress
(som du sedan får avisering till), ett
lösenord till ditt nya Facebookskonto
mm.
När du ska fylla i ett födelsedatum
måste du visa att du är myndig (>15 år
tror jag) och behörig att skapa ett nytt
konto.
Du kommer få ett sms till det mobilnummer du angett med en kod du ska
ange.
Du får frågan om du vill lägga in en
bild som visas för ditt konto. Har du en
bild på din båt på datorn kan du tex
lägga in den.
Nu börjar du bli klar. Välj Grupper och
sök upp gruppen Svenska Kryssarklubben Sörmlandskretsen.
Tryck på knappen ”Gå med” för att
ansöka om medlemskap i vår Facebooksgrupp.

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

På gång i Sörmlandskretsen
Allt för sjön 1-10 mars
Utbildning i samverkan med NBV - vårterminen
Hur fungerar litiumbatterier? - en kväll i mars
Intresseanmälan till eskader 1 mars
QO:s Vårvinterträff 30-31 mars
24-timmars-segling 1-2 juni
Båtens dag prel 5 juni
Pingstträff 8-9 juni

För fler uppgifter Se hemsidan

