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Från min horisont
Sensommaren är här, just idag med högsommarväder. Men seglingssäsongen är inte slut. September kan bjuda på många fina dagar och
kvällar. Vi planerar en kväll då ”nysvenskar” kan få prova på att segla
våra IF-båtar. Se info längre fram i Kretsnytt.
Sommaren inleddes med Båtens dag i samarbete med Gästhamn Nyköping och NBV. Många besökare kom ombord på Sjöräddningskryssaren
från Trosa och de två gästande fiskebåtarna. Qvinna ombord visade
IF-båtarna för några ”nysvenskar”. Kön till hamburgergrillen var riktigt
lång. Samma vecka avslutades med pingstträffen på Ringsö. Soligt och
varmt var det också där när nya och gamla medlemmar samlades på
berget.
Sommarens nya satsning var ”Integrationsprojektet” i samarbete med
NBV. Idén är att ”nysvenskar” ska få en chans att uppleva skärgård och
segling. Efter en introduktionskväll på land blev den första upplevelsen
att segla med s/y Ellen från Oxelösund och den andra att bekanta sig
med en mindre segelbåt vid Stendörren. Inför nästa verksamhetsår
planeras nya aktiviteter.
Under augusti genomfördes Sörmlandskretsens eskader ”Kung Valdemars segelled”. Fyra båtar följde segelleden från 1200-talet och stannade på några av platserna som nämndes för 800 år sedan. En beskrivning
kommer i nästa Kretsnytt. Där presenteras också höstens utbildningar
och IF-sommaren med 24 uthyrningstillfällen.
Innan dess har kretsen sitt årsmöte. Kallelse finns i detta nummer.
Jag hoppas vi ses då.
Torbjörn Berg, ordförande i Sörmlandskretsen
Nya medlemmar

Camilla Sellergren & Bo Rydberg, Tyresö
Vidar Brudvik, Saltsjö-Boo
Ebba Månsson-Wannegård, Järfälla
Matilda Sandström, Ingarö
Lars Edberg, Eskilstuna
Susanne Johansson & Per-Anders Bergström,
Västerås
Hugo Faber, Stockholm
Paula Härelind & Anders Näsman, Tullinge
Mikael Andersson, Nyköping
Sofia Wallberg, Västerås
Martin Linderoth, Vendelsö

Lena Colliander & Peter Överhem, Norrköping
Jasmin Ridzic, Nyköping
Olof Gustafsson, Strängnäs
Carl Norinder, Lidingö
Johan Lindström, Älta
Mia & Roger Liljeberg, Tyresö
Hans Annell, Stockholm
Maria och Bo Almqvist, Södertälje
Frida & Daniel Heikenberg, Ekerö
Felix Lindeberg, Nyköping
Styrelsen hälsar er alla hjärtligt välkomna.

Båtens dag 5 juni
I sol och vind kom två fiskebåtar och en
sjöräddningskryssare till bryggan där våra IF-båtar har hemmahamn. Många besökare klev ombord sedan de fått nygrillade hamburgare och
dricka på stranden invid Gästhamn Nyköping.

I den traditionsenliga pingstträffen på Ringsö
ingick ”välkomstkaffe på berget” där kakorna
skickades runt och grillning med allsång som
vanligt ackompangerad av Leif. Vi som har varit
med i många år behöver nu stolar även om
klipporna är sittvänliga. Det var ovanligt soligt
och varmt.

Pingstträffen
8 juni

Integrationsseglingen med s/y Ellen
Fredagen den 26 juli bjöd på en av sommarens
varmaste dagar men kanske också på en av de
lugnaste. Gänget som skulle ut och provsegla
med S/Y Ellen, från Gamla Oxelösund, var nog
allt lite fundersamma när de möttes av en tämligen vindstilla morgon vid det gamla fiskeläget.
Ombord blev alla väl omhändertagna av en
proffsig besättning som, förutom att vara
flerspråkig, också visste att hantera ovana
nybörjare. Efter en noggrann registrering blev
det säkerhetsgenomgång och kort därefter lämnade vi kajen för ett tre timmar långt äventyr.
Ombord fanns nu, förutom besättningen,
deltagare från Irak, Jemen, Colombia, Somalia
plus ett par svenska ungdomar. Alla deltog allt
utifrån sina egna förutsättningar och kom ganska snart fram till att det går åt många händer
för att sätta segel på en sådan stor skuta. När
vi kommit en bit på väg så var det i alla fall så
mycket vind att motorerna gick att stänga av
och S/Y Ellen kunde gå för fulla segel en stund.
Men tiden går fort när man har roligt och
efter en kort fikapaus var det dags att vända
hemåt igen och med det också reva de segel
som man varit med om att hissa. Nu liksom
innan handlade det om ett rejält lagarbete för
att få allting på plats igen. Väl hemma kunde
samtliga konstatera att segling är ett bra sätt att
integrera på.
Uppslagets text & bilder Bengan på NBV

Sensommarträffen vid Stendörren
Vid medlemsträffen på Stendörren den 17 aug
var gänget från integrationsseglingen decimerat
men undertecknad samt Karla Chavez styrde
kosan till det vackra naturreservatet.
Väl på plats, i en skyddad vik där tre medlemsbåtar låg på plats, var det start med go´fika i
ordförandens båt. En härlig och god stämning
med hembakat och glada skratt. Torbjörn tog
snabbt på sig ansvaret att introducera Karla i
båtlivets spännande värld med allt från sjökort
till segel. Mycket fackspråk i den här branschen,
tänkte nog Karla som själv blev svensk medborgare för fyra år sedan. Efter fikat så inbjöd
Torbjörn till en kortare segling. Den här dagen
var det mer vind i seglen och för en nybörjare
kunde det nog kännas lite läskigt när vi kryssade på Tvären. Samtidigt infann sig en känsla av
att vilja mer av detta.
Innan vi skildes åt för dagen bestämde vi att
bjuda in ungdomar till en prova-på segling med
ett par av klubbens IF-båtar i gästhamnen innan
hösten visar sig från sin sämsta sida.

Historien om en liten minieskader i juni 2019
Segel börjar sättas, förtöjningar tas ombord
och ankare dras upp. Efterhand decimeras
sällskapet som deltagit i kretsens kanske 41:a
Pingstträff, denna gång på Ringsö, för att efter
ännu en trevlig träff segla vidare mot nya mål.
Besättningarna i s/y Adelina II och s/y Beatrice
(Bea) sätter kurs österut mot Öja.

mot Malma Qvarn. SMHI lovar ”blåsa” från NO
så Adelina hittar två platser med näsan åt NO.
Perfekt men vi skulle vidare åt NO.

Vinden från syd, ca 8 m/s, ger oss en behaglig
seglats tills vi kommer söder om Askö där våghöjden ökar. Vi skumpar glatt vidare uppfyllda
av förväntningar. Lite jobbigt när havet titt som
tätt tvättar våra däck och ibland även sittbrunnen.

Onsdag morgon lovar SMHI NO-kuling till lunch
och resten av dagen.

Vi väljer att få lite sjölä genom att gå Dragets
kanal. Vid dess östra utfart öppnar sig en alldeles stilla vik, Sågviken, med sandstrand längst
ner. ”New harbour” intas i Bea, promenader
tillsammans, middag i var sin båt och sängfösaren i Bea. God natt!
”Morgonritual” och sen ut på Mysingen. Under
en av nöden tvungen ”kissepaus” för våra fyrbenta på Dalarö passerar Adelina på väg

Tisdag morgon lovar SMHI NO-kuling till lunch
och resten av dagen. Adelinas besättning visar
upp söndagens fångst: 2 soltorkade småfiskar.

Torsdag morgon lovar SMHI regn med åska och
NO-kuling till lunch och resten av dagen.
Då hände det: kl. 09.21 slår blixten ner i
Adelinas mast – VILKEN SMÄLL! Skepparen
ser en ljusbåge komma från toalettutrymmet –
kollar – inget bränt – pustar ut och återvänder
till rorskvinnan i salongen. Då smäller det tre
gånger till i masten kl 09.23 Inga personskador och båten oskadd! Andra skador? Jo, alla
instrument slås ut även batteriladdaren i Bea.
Batterier, startmotor och generator fungerar.
Fredag morgon vänder ”fiskebåten” Adelina
hemåt och Bea fortsätter NO.
Finnhamn är mycket besöksvärt men där fanns
olika uppgifter om servicetider och hamnavgiften.
Nästa Gräddö! Affären ligger 3–400 meter från
hamnen och har ett bra utbud. CHOCKEN kom
när vi tankar lite diesel à 18,81/l. Personalen
kan inte svara på om den är RME-fri. Samma
pris för bensin 95 oktan. Känner mig rånad!
QStar vid affären tog 15.59/liter.
Den behagfulla turen genom Väddö kanal njuter vi verkligen av. Kvällen och natten avnjuts i
Grisslehamn. Bränslepriset var här 18.80/l.
Åter på väg norrut! Vi saknade sjökortet över
sträckan Grisslehamn-Öregrund så vi lånade
Adelinas. Nu är det ganska ålderstiget (1984)
och ger en del spännande överraskningar av ny
utprickning i vissa delar.
Öregrund välkomnar oss med två flinka ungdomar som villigt anvisar oss plats på gästbryggan.
Jag hade tidigare stämt träff med en gammal

vän som flyttat hit. Han visar sig vara en mycket
duktig guide som lotsar oss runt bland badortens sevärdheter. Vi köper det saknade aktuella
sjökortet, blir kvar en natt till och så beslutar vi
att vända här.
Onsdag kastar vi loss och styr återigen mot
Väddö Kanal. Vi hade räknat med att den trevliga Gästhamnen på Raggarön finns kvar men
ack…!
Söder om Älmstabron finns en lång promenadbrygga längs kanalen. Där lägger vi oss och upptäcker snart att det finns både TC och soprum
vid södra änden. Glada barn kastar sig i kanalen
via ett rep fastknutet i ett högt träd!
Nästa Gräddö – igen! Midsommarafton - men
stångfestligheterna sker i Räfsnäs så vi tar en
långpromenad men kommer alldeles för tidigt.
Tillbaka till sillunchen.
Runt 22.00 dyker en kär gammal bekant upp.
SXK Seglarskolas vackra Gratia som söker natthamn. Skepparen siktar på bränslebryggan och
självklart får hon hjälp av gäster som känner
henne sen tidigare.

Efter en slö morgon styr vi mot Fejan som dagen till ära bjuder på hamnavgiften med el och
brist på dusch.
Vi missar inte Ängsö nationalpark men vår
flagga försvann på ditvägen.
Nästa dag via Klintsundet, Gälnan, Kanholmsfjärden når vi Norrviken för natten. Mot Dalarö
där vi får näst sista hamnplatsen.
Hemåt via Nynäshamn där vi köper rökt fisk och
måste fylla 10 liter diesel à 19.15/l. Rånad igen!
Vi tar Dragets Kanal igen men går ut genom
Tottnäsbron mot Trosa. Dagen därpå ligger vi
åter i hemmahamnen.
Författat av Anders Fischer med besättning

Ankringsvik vid Askö
Om Du passerar norr om Askö - kanske på
väg till eller från Trosa - så finns det en bra
svajankringsvik väster om norra Askö innanför
Bockholmen. Jag kallar den Bockholmsfladen.

Kommentarer
En lagom stor vik för svajankring på 2-5 meters
vatten. Några ställen är lämpliga för landförtöjning mot Bockholmen.

Jag tycker att fladen har en bra storlek för svajankring och ett lagom djup. Och på sommaren
har man ofta en trevlig solnedgång. Viken
brukar inte besökas av annat än mindre båtar
som inte stör.

Viken är oskyddad för vindar mellan V och NV/
NNV. Även vid VSV kan vågor gå in men då
kan man lägga sig nära den grunda viken på
Bockholmen.

Pos 58 49,2 N 17 36,7 O

Djup
Se skiss, men observera att stranden mot Askö
ej är kartlagd.
Djupen mätta vid normalvatten men med
primitiva metoder.

Stranden på Askö är överallt olämplig för djupgående segelbåtar men mindre båtar kan hitta
flera ställen.
Insegling kan ske genom att runda Bockholmens NV spets .Det är djupt nära udden.
Text och bilder Bengt Hallgren

Askö

Djupt

Djupt

Besök på segelmakeriet Marinex
Onsdagen den 23 oktober kl 1900
får Sörmlandskretsens medlemmar besöka
det nystartade segelmakeriet
Marinex.
Det ligger på
Varvsvägen 5,
i Fiskehamnen
i Oxelösund,
och är granne
med rökeriet.
Max 20 deltagare.
Anmälan senast 20 oktober
till Ulf Torhult, ulftorhult@gmail.com, 070-2447871.

Ostkvällen i maj
Vi möttes av ett långbord
med 22 ostar utplacerde
på en landskapsduk beroende på tillverkningsort.
Vi möttes också av tre
långbord med vita dukar,
vaser med blommande
hägg och rader med
glas med olika drycker.
Tjusigt!!
Ammi serverade sedan
smakbitar av ostarna
och Örjan berättade om
historik, tillverkning och
smaker.
Vi fick själva testa vilken
dryck som ”kändes rätt”.
Porter, vitt vin, rött vin
eller portvin.
Magarna fylldes och stämningen steg!!

Kunskap ger ökad säkerhet och trivsel ombord
För att alla ska känna sig trygga ombord
krävs kunskaper både om hur båtar bär
sig åt i sjön och i olika väder och om vilka
regler som gäller på sjön.
Sörmlandskretsen fortsätter samarbetet med NBV som anordnar kurser för
att fylla kunskapsluckorna.

Kurser i Eskilstuna
Kursledare Anders Knutas
Kustskepparintyg
Kursen ger dig kunskap för att vara skeppare i Nordiska farvatten. Kustskepparintyg är ett krav för att få framföra ett
fritidsfartyg större äm 12 x 4 meter.
Torsdagar, 6 ggr, t.ex. 18.30 - 21.30
Fyra lektionstimmar per gång
Start 2019-09-19
Slut 2019-10-24
Examination på separat datum efteråt
enligt överenskommelse med examinator
- troligen vecka 45.
SRC/VHF-radio
Genomgång av trafikdisciplin, anrop, DSC
samt nöd-, il-, och varningstrafik, säkerhetssystemet GMDSS samt praktiska
övningar.
Söndagar, 3 ggr t.ex. 15.00 - 17.30
Tre lektionstimmar per gång.
Start 2019-11-17
Slut 2019-12-01
Examination på separat datum efteråt
enligt överenskommelse med examinator
- troligen vecka 49.
Anmälningar ska göras direkt till Anders
på mail eller telefon:
info @edunautic.se, 070-445 64 98

Kurser i Nyköping/Oxelösund
Vi vill kunna erbjuda kurser som
du som medlem i Sörmlandskretsen har behov av. Kretsen kommer
därför i höst att per mail skicka ut
en enkät för att ta reda på vilka
kunskapsluckor som behöver fyllas.
Om du är intresserad kolla om
din mailadress är korrekt i SXK:s
register.

Prova-på-segling
med IF-båtarna

Alla intresserade
ungdomar är välkomna att
provsegla en IF-båt.
Samling tisdag 10 sept
kl 18 30
i Gästhamn Nyköping.
Anmälan till Torbjörn Berg
torbjörn.berg@telia.com
070-883 63 48

Kallelse till årsmötet 2019
Tid: Fredagen den 25 oktober 2019 kl 18 30.
Plats: NYSS servicehus på varvet i Spelhagen, Nyköping.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
Val av 2 medlemmar att tillsammans med mötets ordförande justera
protokollet och dessutom vara rösträknare.
Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2018-2019.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 5 i stadgarna.
Val av 2 revisorer och suppleant.
Val av 3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
Redovisning av av budget för 2019-2020.
Fastställande kretsavgifter för 2019-2020.
Föredragning av till styrelsen inkomna förslag/motioner.
Övriga frågor.
Mötet förklaras avslutat.

Efter årsmötet håller den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte.
Valberedning: Gunnar Westerlind, Ursula Annerfors, Anders Fischer.

OBS

Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport & valberedningens förslag till ny
styrelse finns på Sörmlandskretsens hemsida en vecka före årsmötet.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 25 september.

Före årsmötet blir det bubbel & mingel
och efteråt samvaro med mat & dryck
och underhållning.

Alla medlemmar är välkomna!

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

På gång i Sörmlandskretsen
Provsegling med IF-båtarna 10 september kl 18 30
Besök på Marinex 23 oktober kl 19 00
Årsmöte 25 oktober 18 30

För fler uppgifter: Se hemsidan!

