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finns information om hur man blir
medlem.
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Från min horisont
Våren har nu kommit. Träden har fått löv i olika gröna nyanser och
många är översållade med blom. Fåglarna drillar från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Båtarna börjar komma i sjön. Men det är kallt i
vattnet och nordanvinden blåser snålt.
I vår har Sörmlandskretsen genomfört några uppskattade aktiviteter.
Först träffades Qvinna Ombordgänget en helg på Oaxen. Därnäst kom
besöket på Sjöfartsmuseet i Oxelösund där vi fick se många gamla prylar
och höra berättelser om sjöfarten i trakten. Senare berättade Stefan
Kindeborg en kväll om sina erfarenheter av litiumbatterier. Sist men inte
minst arrangerades en mycket uppskattat ostkväll som avbrott i båtutrustningstider.
Nu är det också dags att vårrusta och sjösätta våra IF-båtar. Bokningarna
har redan påbörjats och beläggningen ser lovande ut. Efter påmastningen flyttas IF-båtarna till gästhamnen för att vara på plats till Båtens Dag.
Båtens Dag har nu blivit ett traditionellt arrangemang. Sörmlandskretsen ordnar olika aktiviteter för att locka människor med båtintresse till
gästhamnen. Mer information finns längre fram i Kretsnytt.
En tradition som funnits med sedan Sörmlandskretsen bildades är
Pingstträffen. Förr när pingsten var en långhelg umgicks vi från fredag
till måndag men nu ses vi lördag-söndag i Ringsöfladen.
Nytt för i år är en sensommarträff vid Stendörren i mitten av augusti.
Det är en del av ”Intrgrationaprojektet” se beskrivs längre fram.
Hoppas vi ses då!
Torbjörn Berg, ordförande i Sörmlandskretsen

Inbjudan till Malmadagar med Qvinna Ombord
31 augusti-1 september

Stockholmskretsen bjuder alla Qvinna Ombord medlemmar
i hela landet till samkväm och olika aktiviteter:
Segling med 2-krona, knopar, splitsar och manövrering, grillning, bastubad och yoga.
Kostnad 250 kr för mat, logi och aktiviteter. (Ej medlem 500 kr)
Inkvartering i flerbäddsrum (ta med egna lakan)
Sista anmälningsdag 1 juni

För anmälan se :www.sxk.se/aktiviter och välj ”träff”

Du kan komma ut på sjön
även om du inte har egen båt
Hyr segelbåt av
Sörmlandskretsen!
Vi har hand om
Tanterna Brun och
Gredelin, två av
Kryssarklubbens
fyra IF-båtar.
Vi ger medlemmar
utan båt en möjlighet att komma
ut på sjön till ett
rimligt pris.
Vi blir särskilt
glada om
ungdomar
seglar med
båtarna.

Erbjudande

Priser

Villkor för uthyrning

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

Mer information om IF-båtarna

Hans Gustavsson
Mats Haking 		
Ola Larsson		

Om du hyr någon av IF-båtarna en helg (ungdom - under 25 år - inom parentes)
eller en vecka under sommaren blir du 300 (150) kr dygn, 750 ( 300) kr/helg,
kostnadsfritt medlem i Kryssarklubben. 1000 (400) kr/sö-fr, 1750 (700) kr sö-sö
Nautisk kompetens, seglingskunskaper
och SXK-medlemsskap.
finns på hemsidan…
sormlandskretsen@sxk.se

070-524 67 91
070-511 53 89
072-700 20 40

Qvinna Ombord helg på Oaxen
Vi lagade mat tillsammans och
lyssnade på historien om kalkbrukets tidiga kvinnliga ägare.
Vi promenerade runt ön med
kalkbrottet och njöt av utsikten.
Vi lyssnade på klock-klangsyoga
och berättelser om hur det är
att som qvinna äga en egen båt.

Fördjupning för båtvana - Kurs i Radar

Lär Dej tolka radarbilden.
Bli en säkrare navigatör.

Radarkursen ger kunskaper om
radarns för- och nackdelar, tolkning av
radarbilden, metoder för skärgårdsnavigering och antikollision samt
sjövägsreglerna med avseende på radaranvändning. Teori blandas med
praktiska övningar i klassrummet. Kursen avslutas med ett praktikpass i båt.
Kursinformation:
Teoripass: Fre. 14 juni 16.00-19.00 & Tis. 18 juni kl. 18.00-21.00 i NBV:s lokaler.
Praktikpass Tisdag 25 juni 18.00-21.00.
Sista anmälningsdag 1 juni.
Kursavgift: 1 100 kr (ej medlem i Sörmlandskretsen 1 300 kr).
Kurslitteratur: Radar i skärgården av Börje Wallin 200 kr
Frågor: SXK, torbjorn.berg@telia.com eller 0708-836348.
Förkunskaper: Förarintyg och Båtpraktik dager.
Förhör: Måndag 1 juli kl. 18.00.
Förhörsavgift tillkommer.
Beställ kurslitteratur hos NBV.

Sörmlandskretsen
&

Gästhamn Nyköping
bjuder in till

Båtens dag
5 juni kl 17-20

Alla är välkomna!

Du som kommer med
egen båt ligger gratis i
hamnen.
Sörmlandskretsen
informerar om verksamheten
och bjuder på dryck och
nygrillad hamburgare.
Om vädret är gynnsamt kan
man ta en tur med
en IF-båt och med
Fiskebåtens vänner.
Sjöräddningen från Trosa
berättar om sin verksamhet.
Kustbevakningen kommer om
de har möjlighet.
Gästhamn Nyköping bjuder på
kaffe.
Sörmlandskretsen berättar
om
”Integrationsprojeket”.
Du kan ta med prylar eller
fynda på Båtloppis.

Pingstträff på Ringsö 8 - 9 juni
Sörmlandskretsen har arrangerat pingstträffar sedan kretsen
grundades 1978. Oftast har målet varit någon av klipporna kring
Ringsöfladen. Så blir det även i år.
Vi träffas med kaffekorgen laddad kl 15 00
Kretsen bjuder på drink kl 17 30
Grillarna tänds därefter - kretsen tar med grillkol
På kvällen blir det mat, dryck och gemyt
För dem som stannar kvar på söndagen blir det poängpromenad
Alla är välkomna - någon anmälan behövs inte

Startpunkter i Sörmland
458
453
451
448
445

Svarthäll
Hållsviken
Tvären
Ledskär
Vinterklasen

24-timmars segling i
Sörmlandskretsen
1-2 juni
Är du intresserad kontakta:
Hans Gustavsson
070 - 524 67 91
hans.f.gustavsson@telia.com
för anmälan se:
www.24-timmars.nu

Det öppna kulturlandskapet Foto: Länsstyrelsen

Lacka en utpost i Sörmlands skärgård
Skärgårdsområdet och naturreservatet Lacka
ligger i ytterskärgården söder om fyren Trätbådan. Där finns drygt 100 öar och skär med
många möjligheter till bad, strövtåg och vacker
utsikt. Stränderna består av klippor, hällar och
sandstränder. De stora öarna är skogbevuxna
men arkipelagen innehåller mest skoglösa
klippor och skär.
På huvudön ligger Lacka torn, ett utsiktstorn
med fina möjligheter att njuta av arkipelagen
och att studera sjöfågel. Där finns ett litet skärgårdsjordbruk med åkrar, ängar och betesmarker. Under sommaren bedrivs slåtter och bete
för att hålla det ålderdomliga skärgårdslandskapet öppet med handgrävda diken och åkerholmar. Floran är värdefull med bland annat Adam
och Eva, gulmåra och brudbröd. Fruktträd och
prydnadsbuskar har spridits från en tidigare
trädgårdsanläggning. Den gamla trädgårdsmästarbostaden finns kvar som en intressant
kulturhistorisk sevärdhet.
Det är svårt att lägga till vid huvudön. De bästa
hamnmöjligheterna finns på öarna nordväst om
denna: Högholmen, Ljungskär, Björkskär och
Kalskär. Det finns också en SXK-boj öster om
Högholmen.

Mitt första minne från Lacka är från 1980-talet
då vi försökte förtöja på den nordöstra udden.
Där en snorhal klippa sluttade ner i vattnet. Jag
halkade ner under båten med tampen i hand
och fick simma i land.
Det är bäst att ta jollen om man vill promenera på huvudön. Det finns en liten gästbrygga
för tillfällig förtöjning på norra sidan i viken
”Älvdansen”.

Lacka-arkipelagen från
gammalt båtsportkort

Kalskär - minnen från en sensommardag
Skrovliga eller renslipade klippor med färgstarka lavar,
klarblått vatten, utsikt mot öppna havet och fjärdar utan båtar, torra röda löv på björk och rönn, brunbränd ljung i
skrevorna, sakta vindsus i torra grästuvor, inga fåglar,
enstaka fackelblomster och fibblor.
Sörmlands ytterskärgård är fantastisk!

Text och bild: Ann Mari Westerlind

Sensommarträff
Alla Sörmlandskretsare är välkomna till Stendörren 17-18 augusti.
I fladen vid Stendörren finns många til�läggsmöjligheter förutom SXK-boj och
svajplatser. Vädret i augusti kan både
vara sommarvarmt och höstmörkt.
Som framgår av texten på föregående
sida samverkar Sörmlandskretsen med
NBV och segelfartyget Ellen för att få
nysvenskar att intressera sig för segling. En av våra IF-båtar kommer att
finnas på plats och ge möjlighet till seglingspraktik. Vi andra kan visa upp våra
båtar och berätta om livet till sjöss.
På Naturum finns en utställning om
Östersjön. En guidning börjar den
17 augusti kl 14 15. Tipspromenad och
naturstig finns också.
På lördagkvällen bjuder kretsen på drink
inför vår gemensamma grillkväll.
Mer info kommer på face-book och hemsidan.

Sensommarträff vid Stendörren 17-18 augusti

Rensholmen

Ön ligger mycket nära Nyköping och
ger skydd från väst och syd.
Den är ett äventyr för barnbarn på
upptäcktsfärd både bland klipporna
på land och på de mjuka hällarna vid
vattnet.

Text och bild:Ann Mari Westerlind

Nya medlemmar

Tuula & Leonhard Schneider, Eskilstuna
Leif Gustafsson, Södertälje
Thomas & Alexandra Drevenlid, Stockholm
Laila Lindahl, Örbyhus
Martin Wieszkos, Stockholm
Eva & Karl-Olov Forsell, Segeltorp
Hayate Lasseq Ekblom, Oxelösund
Monica Samuelsson, Nyköping
Mickan Flink, Bettna
Björn, Rebecka, Morgan, Ellinor & Simone
Aldén, Saltsjö-Boo

Mikael Malmström & Karin Wallin, Södertälje
Lars-Erik Holm & Bernice Petrini, Åkersberga
Gunnar Berghagen, Nynäshamn
Arne Arvidsson & Inger Kalmerborn. Saltsjöbaden
Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna

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

På gång i Sörmlandskretsen
24-timmars-segling 1-2 juni
Båtens dag 5 juni
Pingstträff 8-9 juni
Radarkurs 14,18 & 25 juni
Eskadersegling 3 - 31 augusti
Sensommarträff 17-18 augusti

För fler uppgifter: Se hemsidan!

