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Från min horisont
För  många är  mässan ”Al l t  för  S jön” det  första  vårtecknet . 
I  år  hade Sörmlandskretsen f lera  representanter  i  Kryssar-
kubbens monter  var je  dag ,  se  nedan.  Där  berättade v i  om 
kretsens  verksamhet  för  vetg ir iga  besökare.  F lera  av  dem 
är  redan kryssark lubbare och andra b l i r  så  intresserade 
att  de tecknar  medlemskap.  V i  har  i  år  fått  53 nya med-
lemmar i  kretsen,  25 medlemmar värvades på mässan.  V i 
hälsar  dem välkomna t i l l  kretsen,  på s idan 15 f inner  du 
l i stan med våra  nya medlemmar.

Vi  ser  tydl iga  tecken på att  båt l ivet  förändras.  Besöksan-
ta let  på mässan minskar  år  för  år.  Det  sä l js  fort farande 
många båtar  men mest  mindre,  snabbgående motorbåtar. 
Av  de nya övernattningsbara båtar  som säl js  köps  de f les-
ta  av  uthyrningsföretag och a l l t  färre  människor  t i l lbr ing-
ar  större  delen av  s in  semester  i  båt .  I  stä l let  hyr  a l l t  f ler 
båt .  Kryssark lubben har  därför  en framtidsgrupp som 
granskar  förändr ingarna inom båt l ivet  så  att  Krys-
sark lubben kan anpassa s in  f ramtida verksamhet  t i l l  ett 
förändrat  båt l iv.

V isst  vore det  här l igt  att  få  läsa  om andras  smultronstä l -
len i  vår  f ina  skärgård.  En av  våra  medlemmar,  Le i f  Er iks -
son,  som också s i tter  i  styre lsen,  berättar  i  detta  nummer 
om en av  s ina favor i ter  -  R ingsö.  Jag  hoppas att  f ler  v i l l 
dela  med s ig  för  kommande nummer av  Kretsnytt .  Lämna 
gärna d itt  b idrag t i l l  vår  redaktör  Ann Mari  Wester l ind. 
Om många bidrar  kan v i  kanske trycka ett  specia lnummer 
med a l las  b idrag.

Jag  ser  f ram emot att  läsa  om ditt  smultronstä l le!
                                                                      
   Torbjörn Berg, Ordförande



                 



                 
                 

Är du båtlös i sommar - 
men vill komma ut på sjön?

Hyr segelbåt 
av Kryssar-
klubben!

Sörmlandskretsen 
förvaltar Tanterna 
Brun och Gredelin, 
två av Kryssarklub-
bens fyra IF-båtar.

Sörmlandskretsen 
ger medlemmar 
utan båt en möj-
lighet att komma 
ut på sjön till ett 

rimligt pris. 

Det är särskilt 
positivt om ung-
domar använder 

båtarna.

Erbjudande
Om du hyr någon av IF-båtarna en helg 
eller en vecka under sommaren blir du 
kostnadsfritt medlem i Kryssarklubben.

Villkor för uthyrning
Nautisk kompetens, seglingskunskaper 
och SXK-medlemsskap.

Mer information om IF-båtarna
finns på hemsidan…
sormlandskretsen@sxk.se

Priser
(ungdom - under 25 år - inom parentes)
300 (150) kr dygn, 750 ( 300) kr/helg,
1000 (400) kr/sö-fr, 1750 (700) kr sö-sö

Bokning
Se rubriken ”IF-båtarna” på hemsidan: 
sormlandskretsen@sxk.se eller ring

Hans Gustavsson  070-524 67 91
Mats Haking   070-511 53 89
Ola Larsson  072-700 20 40



                 

Följ med på sommarens eskader
Sommarens eskader ska följa Kung Valdemars spår och besöka några av platserna 
som är omnämnda i skildringen från medeltiden. Vi planerar att ta den yttre leden 

från Nyköping till Arholma på väg norrut och den inre leden på tillbakavägen. 
Innan vi ger oss iväg ska vi tillsammans samla information om natur och kultur 

längs vägen och samlas på ett eller flera informationsmöten.

Det första mötet är 15 april kl 18 30 i Vattensportens hus. 

Start: 1-2 jun
 alt 3-4 aug

Mål: 30 juni
alt 31 aug

Men det är möj-
ligt att hoppa av 
eller ansluta när 
som hellst under 

tiden.

Anmälan:
senast 5 april

till: lasse.lasses-
son@gmail.com

Anmälnings-
avgift: 

400 kr/båt 
går till en gemen-

sam eskader-
kassa och sätts 
in på bankgiro 

815-5616 senast 
5 april.

Hoppas vi ses
Lasse



                 
                 

Kom till Sjöfartsmuseet i Oxelösund

Oxelösunds Sjöfartsmuseum är fyllt 
av prylar med anknytning till havet 

och sjöfartens historia
i Oxelösunds närhet. 

Där beskrivs Oxelösunds hamn genom 
tiderna och lotsverksamheten från 

Hävringe. 
Dessutom finns information om 

Grängesrederiets totalt 84 fartyg 
som under nästan 80 år trafikerade 

världens hav.

Klubb Maritim som driver museet tar 
emot Sörmlandskretsen och berättar 

för oss vad som finns att se
den 4 april 2019 kl 18 30.

Kostnad 50 kr inkl fika.

Anmälan senast 2 april till 
annmari.westerlind@gmail.com 

Adressen är: 
Strandvägen 2, Oxelösund



                 

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.

Kurserna hålls i Nyköping/Oxelösund och i Eskilstuna. 
I Nyköping startar snart en SRC/VHF-kurs och det går fortfarande 

att anmäla sig till övriga kurser - se nästa sida.

I Eskilstuna pågår en kurs för Förarintyg - se nedan. En Kustskepparkurs 
startar i slutet av mars. Anmälan till kursledaren Anders Knutas 

info@edunautic.se” eller NBV - se nästa sida.

Mer information finns på vår hemsida. 

Lite drygt halvvägs 
i  Sörmlandskretsens 
och NBV:s förarintygs-
kurs i Eskilstuna! 

De sex deltagarna är 
eniga om att ingen 
borde vara ute på 
sjön ute de kunskaper 
som en förarintygs-
kurs ger. 



                 
                 

Kurser i Nyköping/Oxelösund
Radar
Vad är radar? Vad visar radarn? Vad visar 
inte radarn? 
Hur använder man radarn på bästa sätt?
Om du redan har Förarintyg / Kustskeppa-
rintyg kan du efter Radar-kursen med två 
teoripass och ett praktikpass på vardera 3 
tim och förhör på egen hand ta dig fram med 
hjälp av radar.

Båtpraktik dag
Du som har Förarintyg får under 4 timmar 
på en mindre båt i skärgården praktiskt gå 
igenom och öva på de teoretiska kunskaper 
som ingår i kursen för Förarbevis.

Båtpraktik mörker
Du som har Kustskepparintyg får under fyra 
timmar i en båt i skymningen och tilltagande 
mörker använda kunskaperna från Kustskep-
parkursen.

Mer info
Uppgifter om kursernas fullständiga inne-
håll, kurstider och kostnader finns på Sörm-
landskretsens hemsida
www.sormlandskretsen/sxk.se.

För frågor: Kontakta Torbjörn Berg SXK, 070 
883 63 48 eller torbjorn.berg@telia.com. 
För intresseanmälan: Bengt-Åke Ohlsson NBV, 
0732 767497 eller bengt-ake.ohlsson@nbv.se.

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.
Efter VHF-kursen med 2 teoripass på 3 tim, ett 
praktikpass på 1 1/2 tim och förhör får och 
kan du använda en VHF för maritim kommuni-
kation ombord.

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.

Om du har ett Förarbevis och intyg för Båt-
praktik dag kan du efter denna kurs på 3 hel-
dagar och ett förhör tryggt ge dig ut på havet.



                 

De första mötena
Mitt första besök på Ringsö var i juni 1968 
då vi seglade dit för att rekognosera för 
en seniorscoutträff helgen efter midsom-
mar. Den gången kom vi utifrån Lillham-
marsgrund och lade till i yttre delen av 
sandstrandsviken. Där har vi aldrig gått in 
senare. Träffen gick av stapeln med bl a 
dans på ön utanför södra udden. Jag hade 
kontaktat Kjellberg för att få tillstånd att ha 
träffen och han berättade att förr så hade 
det varit dans därute. Han var mycket 
positiv till att vi skulle ha träff på Ringsö. 
Träffen blev mycket lyckad med det allra 
bästa väder som man kunde önska sig.

Nästa gång var efter midsommaren 1970 
då vi löpte in till Myrholmen där vi återsåg 
goda vänner. Då höll jag på att bygga 
inredning i L 28-an och seglen låg på järn-
vägsstationen i Nyköping och vi var ute
och motorerade - för på sjön var vi tvung-
na att vara.

Därefter hade vi ett antal år med små barn 
då vi hade en favoritvik vid Gummarhol-
men. Den brukar jag benämna skärgårdens 
bästa V – NO-vik. Våra söner hade ”arbete” 
högst uppe på ön. De arrangerade kojor i 
ett par vindfällen från stormen 1969. Fak-
tum är att man ännu kan se spår av dem 
än i dag.

Ringsö en kärleksförklaring

Texten är skriven av Leif Eriksson



                 
                 

Pingstträffarna
Sörmlandskretsen har sedan tidigt 70-tal 
haft en pingstträff som i de allra flesta fall 
hållits på Ringsö. Det har varit i huvudsak 
två alternativa ”berg”, dels det ”bästa” 
dvs det som ger en helt underbar kvällssol 
och när vinden ligger mer på SV-V på ön 
som man vid lågt vatten kan gå över till 
huvudön. Dessa träffar är nog den längsta 
traditionen i kretsen. Det brukar för många 
vara premiärsegling då man njuter som 
allra mest av att bara vara i och i närheten 
av båten och goda vänner. Kaffe på berget, 
tipspromenad, kubbspel med grillning och 
trevlig samvaro, ofta med några Taubelåtar 
till gitarr och ev andra medhavda instru-
ment.

På svaj
På senare år har vi ofta ankrat i Västerfjär-
den och det är något av det skönaste jag 
kan tänka mig. Om jag på vintern tänker på 
något riktigt behagligt så är det ofta som 
tankarna går till en spegelblank kväll på 
svaj i Ringsö. Vi är inte ensamma om att 
njuta av detta och jag har räknat till uppåt 
40 båtar bara i Västerfjärden. Sedan ligger 
det båtar på många andra platser runt om 
i vikarna

Vandringar
Ringsö är så pass stor att man kan få sig en 
ordentlig promenad eller motionsrunda. 
Öarna inuti själva Ringsö är inte gåvänliga 
utan man bör ligga vid pingstberget eller 
på svaj då man kan ro in till huvudön. Det 
finns gåvänliga vägar norrut, österut och 
söderut. Om man går söderut så möts 
man nere vid de södra uddarna av ett fint 
landskap med gles tallskog och en mängd 
klappersten och sittvänliga klippor inte att 
förglömma sandstranden med en utsikt 
som inte går av för hackor, fyren Gustaf 
Dahlen rakt i söder.



                 

Välkommen till en ”Batterikväll” 

Kopplingsschemat i 
Dehler 34 ”Falken”

Stefan Kindeborg 

berättar och visar 
hur man kan göra 

om man funderar på 
att uppgradera 

till modern 
batteriteknik. 

Tid:
Kl 19-21 den 11 april.

Plats:
NYSS-klubblokal i 

Spelhagen, 
Nyköping.

Kostnad:
80 kr

Välkomna



                 
                 

Trivselkväll i vårrustningens tid

OSTLANDET SVERIGE
Föredrag med provsmakning av Svenska klassiker och ostar 

från småskaliga leverantörer.

En kväll där vi i Sörmlandskretsen både kan diskutera 
sommarens planer får lära oss känt och okänt om svenska ostar 

av en ostexpert. 
Föredraget innehåller givetvis provsmakning av ett antal ostar 

samt vinförslag. 
Vi sparar lite ost till en improviserad buffé och kompletterar med 

bröd och charkuterier som vi äter till lämpliga viner eller öl.

Plats: NYSS klubblokal vid Spelhagen.
Tid: fredagen den 10 maj med samling 19.00.

Kostnad:  100 kronor för ost, charkuterier bröd.
Vin och öl till självkostnad i jämna 20-or eller Swish. 

Anmälningar: 
till Leif Eriksson 070 575 1736  senast 3 maj.

OBS: Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn….

Välkomna



                 



                 
                 

Nya medlemmar

Lars  Olausson,  Stockholm
Anders  Åstrand,  Tyresö
Mats  Er iksson,  Eski lstuna
Leon,  Anne-L ie  & Jesper  Wennerholm, 
Bromma
Tage,  Ola  & Jenny Petersson,  L inkö-
ping
Lott ie  & Bert i l  Orrvik ,  Mariefred
Franz & Christ ian Haberman,  Häger-
sten
Bodi l  Ju l in  & Mikael  Salonen,  Åbo
Robert  Andersson & Johanna Sandö, 
Södertäl je
Päiv i  Leppiö-Sigfr idsson & Harr i  S ig-
fr idsson,  Kuusamo,  F inland
Niklas,  Hanna & Aida Ja lonen,  Espoo
Conny L jungberg ,  Kolmården
Arja  & Kar i  Myyrinma,  Hels ingfors
Mikko,  Johanna,  Ronja  & Roope 
Rouval i ,  Espoo
Harras  Rönnberg ,  Ekenäs
Marie-Lousie  Nordrup,  Dalarö
Pia  & Peter  Nyberg ,  K inna
Lars-Göran & Helena Kardefelt  & 
Christ ina Molander,  Nyköping
Krist in  & Jan Palmqvist ,  Skärblacka
Jonas Radö,  Järfäl la
Sören L indby & Eva Gul lberg ,  Marie-
stad
Thomas Thoresson,  F len
Jan Gobl irsch,  Eski lstuna
Thomas Rajala,  Stockholm
Thomas & Maria  Järnmark,  Stockholm
Eric  Jacobsson Hägersten
Annel i  & Niklas  Tel lgren,  Norrköping
Ynve,  Susanna,  Morgan,  Jennifer,   & 
Beatr ice  Bärgård,  Eski lstuna

Styrelsen hälsar  er  a l la  hjär l igt 
välkomna t i l l  kretsen.

OBS! OBS! OBS!

Boka tiden 17 00-20 00 
den 5 juni då

Sörmlandskretsen 
ordnar 

Båtens dag 
i samarbete med 

Gästhamn Nyköping
Vi bjuder på hamburgare även om det 

regnar
och segeltur med IF-båtarna om det 

blåser
och mycket annat som presenteras i 

nästa Kretsnytt.

Vill du samla Kryssarklubbens 
årsböcker 1975 - 2018 i din 

bokhylla utan kostnad?

Eller har du tips på en plats 
där flera kan komma och läsa 

i dem.

Där finns många 
seglingsskildringar  och tips på 

färdmål och hamnar.

Kontakta i så fall 
annmari.westerlind@gmail.com.



                 

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

På gång i Sörmlandskretsen

Utbildning i samverkan med NBV - vårterminen

QO:s Vårvinterträff 30-31 mars 

Besök på Sjöfartsmuseet 4 april

Batterikväll 11 april

Eskaderträff 15 april

Ostkväll 10 maj

24-timmars-segling 1-2 juni

Båtens dag 5 juni

Pingstträff 8-9 juni

För fler uppgifter Se hemsidan


