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Nya medlemmar

Gustaf Nordblom & Erika Swan, Strängnäs
Gösta Malmqvist, V Frölunda
Göran & Katri Roos, Oxelösund
Lisbet Holmberg Stark, Sven-Olof, Alexander & 
Sebastian Stark, Stockholm
Sebastian Bernald, Luleå
Johan & Jakob Toren, Saltsjöbaden
Michael Ädel, Nynäshamn
Alexander Köhler, Eskilstuna
Peter Forsberg, Vagnhärad
Staffan Ström & Inga-Britt Gustafsson Ström, 
Norrköping
Agneta Hedman, Oxelösund
Stefan Eriksson, Linköping
Magnus, Ulrika, Tove & Max Larsson, Nyköping
Alexander Lindvall, Nykvarn
Anders Åhman & Maria Schön, Saltsjöbaden
Titus Andersson, Sollentuna

Sörmlandskretsens 
styrelse

Ordförande & Utbi ldning:  Torbjörn Berg
  070 -  883 63 48
  torbjorn.berg@tel ia .com

V ordf  & 24-t immars:  Hans Gustavsson
  070 -  524 67 91
  hans.f.gustavsson@tel ia .com

Sekr  & Info mm: Ann Mari  Wester l ind
  076 -  103 54 54
  annmari .wester l ind@gmai l .com

Skattmästare:  Ulf  Torhult
  070 -  244 78 71
  u l f torhult@gmai l .com

Hamn & Far led:  Lei f  Er iksson
  070 –  209 17 82
  le i fhanser iksson@gmai l .se

Eskader:  Lasse Lassesson
  070 -  654 24 76
  lasse. lassesson@gmai l .com

Båttekniska:  Stefan Kindeborg
  073 -  662 21 33
  stefan.k indeborg@gmai l .com

Qvinna Ombord:  Maud Hagberg
  070 -  528 41 41
  maud.hagberg@gmai l .com

IF-båtarna:  Mats  Haking
  070 -  511 53 89
  hakingsbygg@gmai l .com

IF-båtarna mm: Staffan Bergentoft
  076 -  850 11 76
  staffan.bergentoft@cojn.se

Styrelsen hälsar  al la 
medlemmar 
hjärt l igt  välkomna.



Från min horisont
Vi har nu firat Sörmlandskretsens första fyrtio år med en trevlig fest 
på Broken. Drygt 30 båtar med 75 förväntansfulla personer kom för 
att delta i festligheterna. Det blev en trevlig eftermiddag och kväll 
med fint väder. Vi samlades kring en kopp kaffe och berättade om 
hur kretsens bildades och några av de höjdpunkter som genomförts 
under kretsens fyrtio år. Därefter gick vi en klurig tipspromenad så 
att alla kunde upptäcka Brokens fina natur. 
Redan från början hade vår krets en hög aktivitetsnivå med bl a so-
ciala aktiviteter och kompetensutveckling. Med vår 40-årsfest har vi 
fortsatt traditionen med trevlig samvaro, livliga diskussioner, sång, 
musik och dans.
Snart är våra båtar i sitt vinteride. Då finns det tid för fortsatt utbild-
ning som gör båtlivet både säkrare och trevligare. Du kan läsa mer 
om höstens kursprogram i  detta nummer av Kretsnytt. 

Boka gärna kvällen den 9 november. Då har kretsen sitt årsmöte, alla medlemmar är hjärt-
ligt välkomna. Mer information i nästa nummer av Kretsnytt.
Bästa seglarhälsningar från Kråkmarö i Gryts skärgård.Torbjörn Berg, ordförande

Några intryck från 40-årsfirandet på Broken



Kunskap ger ökad säkerhet och trivsel ombord
Att ha fler med utbildning ombord innebär ännu större säkerhet och trivsel. 
Vi fortsätter därför under hösten med våra uppskattade utbildningar.

Kustskepparintyg

Kursen ger dig kunskap att vara skeppare 
i farvatten runt Östersjön samt Danmark 
och Norge. Kustskepparintyg krävs för 
att framföra en fritidsbåt större än 12 x 4 
meter. I kursen ingår även mörkerpraktik, 
4 timmar i båt som ger dig ett Båtprak-
tikintyg, mörker.

Krav: Förarintyg & Båtpraktikintyg,  
 dag 
Längd: 4 gånger varav en i båt + förhör
Datum: 28 oktober, 11 & 25 november,  
 kl. 08.00 – 15.45.
 Den 11 nov slutar vi 14.00 
 för att ha ett litet mörkerpass 
 kl. 19.00 - 20.45. 
 Mörkerpraktik i båt: 
 18 november eller 2 december.  
 Tider meddelas senare.

Radarintyg

Kursen ger dig kunskap att hantera radar 
för att navigera och undvika kollision vid 
framförande av fritidsbåt. Vi går också ige-
nom metoder, möjligheter och risker vid 
användning av såväl radar som navigator i 
samband med navigering av fritidsbåt.

Krav:  Förarintyg och Båtpraktikintyg,  
 dag. 
Längd: 3 gånger varav en i båt + förhör
Datum: 17 och 24 september, 8 oktober,  
 kl. 18.00 – 21.00. 

SRC – Short Range Certificate

För att använda en VHF-radio krävs att 
man har ett SRC. Kursen ger dig kunskap 
om GMDSS (Global Maritime Distress and 
Safety System) och vi går igenom trafikdis-
ciplin, nöd-, il- och varningstrafik, anrop, 
samt DSC (Digital Selective Call). 

Längd: 3 gånger varav ett praktikpass +  
 förhör
Datum: 26 oktober & 9 november, 
 kl. 15.00 – 18.00. 
 Praktikpass 16 november,  
 kl. 16.00 – 17.30.

Båtpraktikintyg, dag

Båtpraktikintyg krävs för att erhålla Kust-
skepparintyg och Radarintyg. 
Kursen ger dig praktisk förmåga att hante-
ra en fritidsbåt i olika situationer som kan 
härledas till de förhållanden som utgör 
grund för Förarintyg, Kustskepparintyg och 
Radarintyg. Vi övar på bl a tilläggningar, 
man-över-bord, girar och navigering.

Längd: 1 gång i båt
Datum: 19 september, kl. 17.00 – 20.00  
 eller 
 23 september, kl. 13.30 – 17.30. 



Anmälan och övrig information

Kurserna genomförs av Svenska Kryssarklubben Sörmlandskretsen i samarbete 
med NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Nyköping. 
Kursledare är Peter Rundström och kurserna genomförs i Nyköping - Oxelösund.

Om du har frågor om kurserna eller kursmaterialet kontakta gärna SXK, 
torbjorn.berg@telia.com eller 0708 836348. 
Kursmaterialet kan du få i god tid före kursstart eller vid kursen början. 

Anmälan och beställning av kursmaterial sker till NBV, 
bengt-ake.ohlsson@nbv.se eller 0732 767497.

Avgift för kurser och material betalas till SXK Sörmland, bankgiro 815-5616. 
Skriv namn och vilken kurs det gäller som betalningsreferens.

Kursavgifter

Kustskeppare  1 900 kr (ej medlem i Sörmlandskretsen 2 300 kr). 
SRC                   700 kr (ej medlem i Sörmlandskretsen 900 kr). 
Radar   1 100 kr (ej medlem i Sörmlandskretsen 1 300 kr). 
Båtpraktik     350 kr (ej medlem i Sörmlandskretsen 550 kr). 

Kursmaterial

Kustskeppare  Navigation och Sjömanskap   300 kr
   Navigation och Sjömanskap, övningsbok  150 kr
   Övningssjökort, Förarintyg Öst      85 kr 
   Övningssjökort Kustskeppare                    85 kr
   Sjökortsbestick     180 kr 
   Kort 1       100 kr
SRC   VHF till sjöss     170 kr
Radar   Radar i skärgården     200 kr 

Förhör
Förhören genomförs av förhörsförrättare auktoriserade av Nämnden för båtlivsutbildning, 
Nfb. Kursfordringarna för resp. intyg finns på Nfb hemsida www.batintyg.se. 
Tid för förhör bestäms i början av varje kurs. 
Avgift för förhöret, 450 kr, betalas till förhörsförrättaren. 
Kostnad för intygsbok (Blå boken) är 50 kr om du inte redan har en Blå bok. 



Glimtar från sommarens eskaderseglingar

Ostkustens skärgård
Saxat ur loggboken från seglingen norrut:

Äspskärsfladen: Första skepparmötet om-
bord på Ida med bara två båtar - Ida och 
Cobra. Vi enas om att segla iväg i morgon 
med sikte på Landsorts norra hamn. 

Nynäshamn: Fortfarande vind från syd och 
soligt, men vi bestämmer oss för att ligga 
still om den nordliga kulingen kommer. 
Vid 22-tiden vänder vinden tvärt till nord 
och det börjar yla i riggarna. Den nordliga 
hårda vinden består flera dagar. I morgon 
tar vi pendeln in till Stockholm. Kallt! 
Vattentemperatur bara 13 grader och ca 
15 grader inne i båten innan solen värmer 
upp. Skepparmötet beslutar om att ta en 
ny rutt söderut.

Arkholmen: Fina platser mot bryggan i 
södra viken. För första gången på nästa 
en vecka som vi ligger i lä. Det är varmt 
och skönt trots att det är mulet. Molnen 
skingras till kvällen och solen värmer gott. 
Två båtar har anslutit till eskadern: Sadiki 
och Bubbel.

Broken: Vid inloppet tappar motorn kraft 
och med nöd och näppe tar vi oss in i 
hamnen. Till slut, med hjälp av goda och 
snälla vänner, ligger vi förtöjda med nosen 
mot den tilltagande ostliga vinden. 

Saxat ur loggboken från seglingen 
söderut:
.
Marö Kupa: Färden på havet i dag var helt 
underbar. Den förde oss till en magisk 
plats med nära 21 grader i vattnet. Alla 
fem eskaderbåtarna - Ida, Bubbel, Sadiki, 
Goldwave och Cathrine - klämde in sig intill 
berget. Med god vilja går allt. 

Harstena: Vi hittar vi våra eskadervänner 
längst inne på norra sidan, där vi får hjälp 
med tampar och tilläggning. Inga alger 
finns i viken så badet i det 21 gradiga vatt-
net är underbart.

Valdemarsvik-Trässö: Lättvindseglet är 
uppsatt, för några hårda vindar är inte 
utlovade. Så iväg, pust, varmt och svettigt! 
30 min efter avfärd saktar vi in, fäller ner 
badstegen och svalkar våra varma kroppar. 
Roligt att ”Sadiki” och ”Cathrine”, som kom 
strax efter oss, saktar in och gör likadant. 
Skön svalka! 

Långholmen: Dunk! Vi hälsar på den 
svenska graniten. Lite gelcote ligger på 
klippan.  Ett 20 kg Brucekopia 30 m ut. 
Bara att hala in. Ytterligare försök, vid det 
fjärde försöket tar det. Har aldrig varit med 
om sämre hållbotten. En båtgranne hjälper 
till omgående. Heder åt den familjen. 



Gotland runt
St Ålö: För första gången är samtliga 
båtar samlade - 111:an, Uschan, Grand 
Slam, Godingen och Cava. Vi beslutar att 
segla till Lickershamn på Gotland följande 
morgon.

Visby: Samtliga går på en vandring från 
den gamla hamnen förbi de höga magasi-
nen vid Strandgatan och längs smala grän-
der till domkyrkan. Efter en kort vila går 
alla uppför de 73 trappstegen till Klinten 
(se ovan). Där har vi en hänförande utsikt 
över kyrkan, staden och havet. 

Från Visby fortsätter endast 111:an, Go-
dingen och Uschan runt ön.

St Karlsö: Vi tar turbåten till ön med en  
spännande kulturhistoria. På det utmärkta 
museet beskrivs både natur- och kultur-
värden. Några vandrar till Stora Förvar. Där 
kommer sommaren första regn på ön - en 
störtskur med åska som varar i 15-20 min. 
Vinden ökar till 10 m/s i byarna. Återfär-
den blir ganska ”skumpig”. 

Vändburg: Födelsedagskalas med solpa-
rasoll på ett bord utanför den populära 
allmänna duschen. Folk i närheten vågar 
inte duscha hemma pga vattenbristen 
utan betalar en tiokrona för 2 minuters 
dusch här. I morgon tar vi en extra dag 

Närshamn: En fin liten fiskehamn där 
Uschan får en superplats med vinden rakt 
i fören men där både 111:an och Goding-
en har stark sidvind. Det kluckar och viner 
hela dagen. Segelkapellet står som en 
ballong. Fendrarna gnisslar och flaggan 
fladdrar frenetiskt.

Fårösund: Vi samlas på kajen och diskute-
rar eskadern. Alla är nöjda. Vi har upplevt 
mycket tillsammans och kommit mycket 
bra överens. Mixen av olika sorters ham-
nar och cykelturer uppskattas. ”Kvart-över-
fem-mötena” har fungerat väl. De eviga 
N- och NO-vindarna har tyvärr medfört 
mer motorgång än önskvärt. De flesta 
hamnarna har bjudit på lugna nätter.



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

På gång 
Årsmöte i november

Kursutbud se inuti Kretsnytt

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


