
S:t Anna
    kretsen

   Föredrag om Arkösund och Valdemarsleden - 2 mars
     Nybörjare till sjöss - 17 mars
      Räkafton - 25 mars 
 
   Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 14-18 april
     
      Visbysegling - 26 maj

24-timmarssegling vår - vecka 21 och 22
 

Pingstfirande på St Ålö - 4 juni
Nationaldagsfirande på St Ålö - 6 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 11 juni

Midsommarfirande - 24 juni
Rikseskader till Fyn - vecka 29

           Våren  2022

Svenska 
Kryssarklubben

Svenska Kryssarklubben, S:t Annakretsen, Norralundsgatan 57, 60214 Norrköping 
www.sxk.se/content/st-annakretsen  https://facebook.com/SXK.StAnnakretsen



Nya medlemmar
Vi gläder oss åt att få  hälsa följande nya medlem-

mar välkomna i S:t Annakretsen:
Fam Bentfors/Lerner LINKÖPING
Lennart Berggren  MOTALA
Fam Bergström  SALTSJÖ-BOO
Tom Björkholm  LINKÖPING
Lars Cid  SÖDERTÄLJE
Fam Contreras/Åstrand VALDEMARSVIK
Fam Deng Ronström LINKÖPING
Anneli Fager  SÖDERKÖPING
Fam Groppfeldt  LJUSTERÖ
Anette Hedberg  NORRKÖPING
Fam Hilding/Elenius GÄVLE
Fam Kalin  KALMAR
Jan-Otto Kleremark  RONNEBY
Johan Larsson  LINKÖPING
Fam Månsson/Pedersen SIMRISHAMN
Claes Nue  SLAGELSE DK
Fam Ovrén  SALTSJÖBADEN
Fam Victorin  ÖREBRO
Fam Westin  STOCKHOLM
Peter  Wikström  TROSA
Margareta Österman  NORRKÖPING

Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn 
dig varmt välkommen ändå.

Nu går vi mot ljusare tider 
I vart fall vad gäller ljuset, men även förhoppningsvis vad gäller 
pandemin och dess olika mutationer. Vi återupptog lite av akti-
viteterna i lokalen, med bland annat årsmöte, styrelsemöte och 
en ”pubafton”. Hoppas verkligen att vi kan få till mycket mer 
aktiviteter i år. 
Vilket börjar bli en tradition vädjar jag till er som har möjlighet att 
engagera er som funktioner, vi har vakanser på många platser och 
utan funktionärer ingen verksamhet och därmed i förlängningen 
förening.
En del av Er undrar kanske hur det gick i Malmö på Riks Årsmöte? 
Jag blev inte vald till ordförande utan det blev Kerstin Andersson 
från Stockholmskretsen och jag önskar Kerstin lycka till i sin nya 
roll. Från S:t Annakretsen är vi väl representerade i styrelsen och vi 
har en ledamot och även styrelsesuppleant.
Vad gäller våra egna aktiviteter pågår planering, om inte något 
oväntat inträffar kommer vi i lokalen få ett föredrag om Kung 
Valdemars Segelled och därmed även Arkösunds tidiga historia 
onsdagen 2:e mars. 
Vi kommer även under våren, fråga Er som vi har mailadresser hur 
ni ställer Er till att få Kretsbladet, enbart digitalt. Detta då porto nu 
ser ut att vara vår enskilt största utgiftspost.

Önskar er alla en riktigt trevlig vår och lyckad sjösättning.
Bengt

Stugvik 2022 
Hej nu har det blivit ett nytt år och vi kan snart sjösätta våra båtar 
och kasta loss för en tur i vår härliga skärgård.
Vi räknar med att öppna upp uthamnen den 14-18/4 (mer info 
om datum kommer på Facebook). Om ni har båtarna i då så är 
ni välkomna att komma och hjälpa till med att få vår uthamn i 
fint skick till säsongen.
Planerna för Stugvik är samma som förra året då det inte var 
möjligt att gjuta på grund av för högt vattenstånd . Så vi har 
förhoppning på att hinna göra klart fundamenten till den inre 
bryggan i år.
Hamnvärdar
Då vi tror att det kommer bli många båtar i skärgården så söker vi 
hamnvärdar då vi märker att det är uppskattat att det finns någon 
som välkomnar alla besökare och hjälper till vid tilläggning.
Är ni intresserade av att vara hamnvärd ser vi gärna att du ger 
förslag på dagar/vecka som passar.
Sysslan som hamnvärd ser ut som vanligt:
- Vid behov hjälpa besökare att lägga till vid bryggorna
- Sälja klubbens flaggor och märken
- Se till att det är rent och snyggt på området i vår uthamn
- Tömma fyren på pengar
- I dagboken notera antal båtar vid bryggor och bojar
Är du intresserad av att vara en av kretsens hamnvärdar under 
kommande sommar, så anmäl dig till Micke Garstad
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com
 073-398 74 01

Stugvik där alla och inte minst nya medlemmar välkomnas 

Benämningar och uttryck på båtar 
Planing: 
När främre delen av en båt lyfts över sin  bogvåg och glider  
mycket snabbare över vattnet.  
Skrovhastighet: 
Den teoretiska maxhastigheten för en båt, som bestäms av 
formeln 2,4 x kvadratroten ur vattenlinjens längd. 
Exempel:  En båt med en vattenlinje på 9 m. 2.4  x V 9  = 
7,2 knop.  
Pirog:
En smal båt, i Västindien kallad  Perigua, vanligen helt eller 
delvis byggd av en urholkad trästock. 
Yawl: 
En tvåmastad segelbåt vars aktre mast är kortare än den förliga 
och placerad bakom ratten eller rorkulten. 
Ketch:
En tvåmastad segelbåt vars aktre mast är kortare än den förliga 
och placerad framför ratten eller rorkulten. 
Skonare:
En segelbåt med minst två master, antingen lika stora eller där 
den aktre är högre.
Kutter:
En segelbåt med en mast och minst två segel för om masten. 

Anm.:OBS! Att det stora V-et före 9 symboliserar ett rottecken. 
Alltså skall det tolkas som roten ur 9 . Roten ur 9 är = 3. Tyvärr 
saknar min dator rottecknet.       
Lev och Segla Väl!
Tony



På vår första tjejsegling mötte vi en annan segelbåt - med killar. 
De iakttog oss noga och plötsligt hörde vi deras högljudda 
reaktion:”F-n, det var ju bara tjejer!!!”

Det har gått några år sedan dess, och nu är det inte längre 
så ovanligt att se enbart tjejer som besättning och vid rodret. 
Det var väl också syftet när Kryssarklubben startade Qvinna 
Ombord, vilket har inneburit mycket utökade kunskaper och 
erfarenheter i båtarna och till mångas glädje. 
S: t Annakretsens QO har under åren haft många utbildningar, 
studiebesök, föreläsningar, tjejseglingar,  trivselkvällar och 
andra sammankomster, - allt för att stärka kvinnornas roll i 
båtlivet. Det mesta har vi dokumenterat i ord och bild. 
Nu är det 30 år sedan vi mötte grabbarna på Aspöjafjärden, 
men jubileumsfirandet måste dessvärre anstå av kända skäl. 
Alla gamla och nya QO-intresserade - Ge inte upp hoppet! Vi 
i S:t Annas QO- kommitté vill snarast möjligt komma igång 
med aktiviteterna igen. 
Känner du för ett engagemang i QO ( nuvarande gäng har varit 
med rätt länge nu), så är du/ni välkomna att höra av er. Vi lovar 
att det är ett riktigt kul jobb. 
Nu när det ser ut att pandemin kan lätta, kommer vi att infor-
mera om aktuella aktiviteter via S:t Annas FB-sida, e-post och 
SMS. 

Hoppas det snart blir tillfälle att ses igen önskar 
Agneta, Monica, Yvonne och Gudrun. 

Aktiviteter och utbildning 2022
När detta skrivs lever fortfarande alla under pandemirestrik-
tion, vilket tyvärr medför begränsat med aktiviteter i vår verk-
samhet. Det finns ett flertal olika aktiviteter inplanerade, men 
dessa får tyvärr stå på väntelistan ett tag till.
Vi kan dock erbjuda två aktiviteter, båda i mars månad. Detta 
förutsätter att det inte blir några ytterligare restriktioner från 
myndigheterna.
Eva Wahren och Stina K Jakobsson kommer till vår lokal den 
2 mars och håller ett föredrag om Arkösund och Waldemarsle-
den. Vi startar kl 19.00 och fika finns till självkostnadspris. 
Anmälan görs senast den 27 februari till Mathias Krell på 
amkrell@gmail.com.
I samarbete med Medborgarskolan görs en repris på kursen vi 
genomförde i höstas, Nybörjare till sjöss. Det är en introduk-
tion till båtlivet samt ett alternativ för dig som ännu inte riktigt 
bestämt dig för om du ska gå kursen för Förarbevis. Kursle-
dare är Johan Bergsten och han genomför kursen i vår lokal 
den 17 mars 2022, kl 18.00 - 20.30. Anmälan görs på Med-
borgarskolans hemsida och kostnaden för kursen är 225 kr. 
För mer info gå in på: 
https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/nyborjare-
till-sjoss-introduktionsforelasning-i-batliv-1319550/
Båda dessa aktiviteter genomförs i S:t Annakretsens klubblo-
kal på Norralundsgatan 57 i Norrköping.

 

Vi har bl.a också planerat något i form av en kurs ”Sjukvård 
ombord”, men det går tyvärr inte att genomföra just nu. Under 
tiden erbjuder Röda Korset en kostnadsfri webbutbildning, som är 
öppen för våra medlemmar. Är du intresserad kan gå in på Röda 
Korsets hemsida och boka en tid https://rodakorset.eduportal.se/
kurs/472736/course  
Kom ihåg att det finns olika båtutbildningar hos Medborgar-
skolan, där du har rabatt som medlem i S:t Annakretsen. 
Aktivitetskommittén
Mathias Krell 070-625 99 69

Qvinna ombord 30 år  - kollage

Qvinna Ombord S:t Anna 30 år

QO-kommittén består av:
Gudrun Dagberg, sammankallande 
070-369 80 48
gudrun.dagberg@telia.com
Yvonne Karlsson 
070-266 74 25
yvonne20.karlsson@telia.com
Monica Nilsson
070-831 84 13
linjett33@hotmail. com
Agneta Wester
073-316 01 80
agnwes46@gmail.com

Kursen introduktion till båtlivet - i vår trevliga klubblokal
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Årsmöte 2021
Vid kretsens årsmöte, den 20 oktober, i klubblokalen i Norrköping skedde följande förändringar i vår 
styrelse: I anslutning till årsmötet avgick Kjell Johansson och Mikael Haag. Nya i styrelsen är Håkan 
Skogstjärna och Ulf Simmons. Vi tackar de avgående för värdefullt arbete för kretsen och hälsar Håkan 
och Ulf välkomna i styrelsen!
Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning:
Namn   Uppdrag    Telefon   Båt
Bengt Assarsson Ordförande    070-347 95 51  Bavaria 36C
Mathias Krell  V. ordförande/Aktiviteter/Utbildning 070-625 99 69  Dufour 38 Classic 
Cathrine Garstad Sekreterare    073-398 74 00  Bavaria 38CR
Krister Kennryd Kassör     070-279 39 04  Comfort 30
Håkan Skogstjärna Eskader    070-222 65 06  OE 36
Mikael Garstad Hamn och farled   073-398 74 01  Bavaria 38CR
Ulf Simmons  Teknik     070-629 15 85  Linjett 33
Stefan Eliasson Information    070-285 35 01  Wasa 360
Stefan Nyström Segling 24-timmars   070 454 74 04  Sun Odyssey 379
Vakant   Klubbkommitté
Adjungerade:
Gudrun Dagberg Qvinna Ombord, Lokalansvarig 070-369 80 48
Tony Wärdig  Kontaktperson i Västervik  073-923 09 49
Valberedning: 
Anita Holm  Sammankallande valberedare  070-799 34 30

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i maj

Digitala båtmässan
I ljuset av att Göteborgsmässan och Allt för Sjön 
i Stockholm/Älvsjö ställts in så arrangerar Kryssar-
klubben en digital båtmässa. Göteborgskansliet var 
först ut, 7 februari första programpunkt.  Hemsidan 
Digital båtmässa på sxk.se gick ”live” fredag 4 
februari. 
Tidsmässigt kommer Kryssarklubbens digitala båt-
mässa alltså att pågå under den tidpunkt som Göte-
borg samt Allt för Sjön skulle ha pågått: Från 5/2 
till och med 20/3. 
Kryssarklubbens digitala båtmässa kommer att 
kretsa kring ett antal digitala seminarier, intres-
santa för målgruppen fritidsbåtsmänniskor. Semi-
narierna kommer att sändas via Teams eller 
liknande app kvällstid. Seminarierna är gratis. Man 
behöver dock anmäla sig. Info om detta finns på 
hemsidan Digitala båtmässa. Där finns också ett 
medlemserbjudande och info om vad det innehål-
ler.
Svenska Kryssarklubben

Klubbaktiviteter vår/sommar 2022
RÄKAFTON i klubblokalen den 25 mars kl. 18.00
Självkostnadspris och anmälan till Gudrun senast den 
21 mars. 
070-369 80 48 gudrun.dagberg @telia.com

Våra traditionella möten i Stugvik:
- Pingst 4 juni
- Nationaldagen 6 juni
- Midsommarafton 24 juni
Varmt välkomna!
Styrelsen



 Aktiviteter i Västervik 2022
I vårens Aktiviteter 2021 inledning skrev jag att ”Ingenting är 
som förut” ?!
Så är det nu inte eftersom läget beträffande Corona-pandemin 
ser ut att lätta.
Pandemin försätter oss dock ännu ett tag i samma läge som 
i fjol, vilket innebär att verksamheten och klubbaftnarnas pro-
gram  fortfarande är osäkert. Inga klubbaftnar blev av 2021. 
Det kommer att meddelas till S:t Annakretsens medlemmar när 
våra klubbaftnar kan starta. Det kommer även att läggas ut på 
WSSW hemsida www.wikingarna.com. Om tveksamhet råder 
så hör gärna av er till mig telefon 073-923 09 49 eller E-post: 
tony.wardig@gmail.com.
Beträffande gästande båtar i WSSW hamn har antalet även i 
sommar varit lågt. Så har även försäljningen av SXK prylar 
halverats.
Beträffande den isjaktsverksamhet, som startade upp förra 
året, har i år ännu inte kunnat starta. Vårt klimat har inte med-
givit detta. Finns intresse kontakta Lennart Jacobsson telefon: 
076-818 50 84 eller E-postadress: jacoblennart@gmail.com
Utbildningar
Vuxen- och ungdomsutbildning i segling, som sker i samverkan 
med WSS, kommer förhoppningsvis att genomföras i slutet av 
mars. Sammanlagt har ca 100 elever genomgått utbildningen år 
2021.
Västerviks Seglarskolan för vuxna och ungdomar beräknas 
starta även i år. Tidpunkten är förhoppningsvis i slutet på mars. 
I år har även Loftahammars Båtsällskap anslutit sig till verk-
samheten. Är du - eller har barn som är nyfikna på att segla: 
Kontakta Mikael Albinsson Tel. 073-8189796 eller e-postadess: 
ungdom@wikingarna.com. En glädjande nyhet är att WSSW 
startat en förarintygskurs med 9 deltagare. Kursledare är en 
klubbmedlem. Även Sjövärnskåren i Västervik bedriver såväl 
förarintygs- som kustskepparintygs-kurser i egen regi.
Flaggor m.m.
Varför vänta till sjösättningen när allt annat skall ske. Jag har 
ett lager med SXK- flaggor i tre olika storlekar och S:t Anna-
flaggor samt SXK-Standert för motorbåtar i mitt lager för ome-
delbar leverans/hämtning. Ring: 073-923 09 49 eller E-post: 
tony.wardig@gmail.com så hjälper jag till som varande kretsens 
förlängda arm i Västervik.
 Övrigt
 I förra numret av vår kretstidning (Hösten 2021) utlystes en 
tävling med uppgiften att ange namnet på landet och skärgårds-
områdets benämning samt öns namn som skulpturen står på och 
vad skulpturen heter. Skulpturen visades på bild. De tre först 
insända rätta svaren erhåller en belöning.
Vinnarna är: Stefan Nyström Linköping, Jan-Eric Nordal Linkö-
ping och Rolf Alm Vikbolandet. Vinsten utgörs av Sjöfartsver-
kets senaste utgåva av Kort 1 (Symboler, Förkortningar, Begrepp 
i svenska sjökort).
Stort GRATTIS, bra jobbat!
Rätta svar är: Finland , Kökar, Källskär, Merkurius alternativt 
Hermes.
Anm.: I Romarriket kallades Guden (Skulpturen) Merkurius och 
i Grekland kallades den Hermes
 Lev och segla väl!
Tony

Hyra av specialverktyg/instrument
Svenska Kryssarklubbens S:t Annakrets undersöker medlem-
marnas intresse av att hyra specialverktyg och instrument. Vissa 
verktyg är dyra och det känns kanske onödigt att köpa själv 
eftersom de används så sällan. Nedan finns några förslag och vi 
vill gärna få din input till hur ofta Du skulle kunna tänka dig 
att hyra verktygen om en sådan service skulle erbjudas av S:t 
Annakretsen. Vi tänker oss att verktygen finns i Norrköping och 
att Du som är medlem i kretsen kan boka dem på hemsidan. 
Beroende på anskaffningskostnaden tror vi att hyreskostnaden 
kan bli mellan 50 och 200 kr per dygn. Tänk dig en 5-årsperiod 
och tror du att du skulle hyra ett visst verktyg 5 ggr under 
perioden, sätt då en 5: a på det verktyget. Tror du 1 gång under 
5 år, sätt då en 1: a. osv. Tror du ingen gång på 5 år sätt då en 
nolla eller lämna blankt.
Nr Beskrivning
1 Riggspänningsmätare - ansättning av stag och vant 
2 Momentnyckel + hylsor för kölbultar - kontroll av 
 åtdragningsmoment 
3 Batteritestare analog - mätning av batterispänning 
 under belastning 
4 Batteritestare digital - mätning av batteri mot ursprung
 ligt kapacitetsvärde (CCA) 
5 Fuktmätare för skrov/däck - kontroll vid böldpest 
6 Tångamperemeter - kontroll av laddning och mätning 
 av ström och spänning 
7 Optisk varvräknare - beröringsfri mätning av varvtal på 
 svänghjul 
8 Inspektionskamera - portabel med kamera för trånga 
 utrymmen 
9 Stående-våg-mätare VHF - kontroll av VHF antenn och 
 kablar 
10 Pressverktyg för kabelskor - för grövre kablar till bat-
 teribank, generator och startmotor 
11 Popnittång - för grövre popnitar (6,4 mm) på mast, 
 bom och mm 
12 Dremmel med böjlig axel - höghastighetsslipmaskin 
 för slipning, borrning, i trånga lägen 
13 Gastestare gasol - Kontroll av gasolsystem, kopplingar, 
 slangar och kontroll av kölsvin 
14 Invertersvets TIG - svetsutrusning för rostfritt och alu-
 minium 
15 Kap och Skaltång för kablar - area över 10 mm 
16 Elektriskt winchhandtag  
17 Båtsmansstol - för att hissa upp en person i masten vid 
 underhåll och trimning 
18 4-kanthylsor för motorpluggar 
19 Polermaskin proffsversion - för polering av skrov 
20 Eget förslag - berätta vad!

Tror du ingen gång på 5 år sätt då en nolla eller lämna blankt 
- skriv gärna om det beror på att du redan skaffat ett sånt 
instrument eller verktyg.

Är du intresserad så hör av dig till Ulf Simmons 070-629 15 85
teknik@sxksanktannakretsen.se
Ulf Simmons 

Teknska kommittén 



Vad händer med våra sjökort?
Sedan några år tillbaka har Sjöfartsverket arbetat med att ge 
sina sjökort en ny referensnivå, samt förbättrad strandlinje.

Tidigare utgick man från medelvatten enligt SMHI:s definitio-
ner, men nu går man över till en nivå som har med jordens 
form och avstånd till medelpunkten att göra.

Nivån kallas RH2000, samma referensnivå som används i 
Lantmäteriets landkartor, och den används numera även av 
SMHI när vattenståndet redovisas.
Förändringarna blir olika för olika delar av kusten. I Norrbot-
ten kan det röra sig om flera decimeter, i Stockholms skärgård 
- dit man hittills hunnit - är det bara någon decimeter.

Nya produktionsmetoder ger sämre sjökort för fritidssjöfart. 
När nu sjökorten successivt uppdateras och ritas om, har Sjö-
fartsverket valt att låta ritningen styras
hårt av algoritmer som är anpassade till internationell stan-
dard, trots att verkligheten kanske inte alltid låter sig anpassas 
till dessa algoritmer. Effekten började bli synlig först längs 
Norrlandskusten, och nu i Stockholms skärgård, där många 
sjökortsintresserade på Sjöfartsverkets webbtjänst ”Kartvisare 
Fyren” noterat de förändringar som skett i spåren efter de nya 
standardstyrda produktionsmetoderna för Sjöfartsverkets nya 
sjökort (https://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/).

Tidningen ”På Kryss” uppmärksammade detta fenomen under 
hösten 2021 och tipsade om fördelarna med att vårda och 
behålla de tidigare upplagorna av sjökorten, såväl de tryckta 
som de digitala versionerna (https://pakryss.se/sunden-som-
forsvann/ och https://pakryss.se/spara-dina-gamla-sjokort/).

De gamla korten kommer mycket närmare sanningen när det 
gäller grunda vatten än vad de nya korten gör. Påtagligt för-
sämrade på grunda vatten. På Hydrographica är vi synnerligen 
intresserade av att båtsporten har tillgång till säkra och bra 
sjökort, och vi fördjupade oss i den oroande utveckling som 
”På Kryss” avslöjade. Vi kan bara förvånas och hålla med.

De nya sjökorten är påtagligt försämrade på grunda vatten 
jämfört med de tidigare utgivna. Visst, man skulle kunna säga 
att de nya sjökorten blivit säkrare, men den
”säkerheten” har uppnåtts genom att många områden på ett 
alltför generellt sätt blivit presenterade som grunda, med 
mörkblå 3-metersyta på områden som sannerligen inte är 
grunda, och som av tradition utgjort trygga passager och säkra 
natthamnar för fritidsbåtar.

Saxat ur artikel från Hydrograpica

Hamn och Farled
Hej här kommer lite info om vad vi planerar att göra under året. 
Bojar
Detta året så kommer vi kontrollera många av våra svajbojar med 
dykare för att bojarna ska vara i ett bra skick och vara trygga 
att förtöja vid. Vi kommer även att undersöka möjligheten att 
utöka antalet bojar på platser vi redan har bojar, då det är ett stort 
intresse att använda SXK-bojar. Vi har även fått frågan om vi 
kan lägga ut 2 svajbojar på Gotland och vi ser det som ett intres-
sant projekt och planerar för att det ska bli genomfört. Våren 
2022 uppdaterar via Facebook med information om detta blir 
genomfört i år.
Kronleden/Skutleden
De nya prickarna har nu funnits på plats några år och vi hoppas 
att dom är uppskattade. Jag upplever att det är mer trafik i lederna 
nu - men det kan ju bero på att jag själv använder dessa mer 
frekvent när jag går mellan Arkösund och Missjö
Stugvik
Vi kommer att se över vad som behöver göras de närmaste åren 
för att behålla det vi har i ett bra skick. Om ni har några förslag 
på vad vi kan göra i vår uthamn för att den ska bli mer attraktiv 
för våra medlemmar så kom gärna med sådana förslag till oss så 
kan vi se om det är möjligt att genomföra.
H & F Kommittén
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

24-Timmars
Att delta i något av våra arrangemang är ett av de bästa sätten 
för både båt och besättning att komma i trim inför sommarens 
seglatser.
Segla 12- 24- 48- 72- 96- eller 120-timmars.
Våra seglingsperioder är:
- 24 - 29 maj - 31 maj - 5 juni
- 23 - 28 augusti - 30 augusti - 4 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21
12-timmars special med gemensam målpunkt
Start den 11 juni klockan 06.00 vid valfri startpunkt för 24-tim-
mars. Målgång vid fyren Ljusklabb. Efter seglingen, träff i Stug-
vik för en trivsam kväll tillsammans. 
Semester 12- eller 24-timmars
Start en valfri dag vecka 27 (4-10 juli) mellan kl 07-21 vid valfri 
startpunkt för 24-timmars. Uppdaterad information hittar du på 
www.24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
Stefan Nyström, 070-454 74 04 stefan.nystrom@nattdjuret.se
Kjell Johansson, 070-819 12 05 kjell.ortugsgatan116@gmail.com

Eskadern till Visby
Det är alltid vädret som bestämmer - men om detta är tjänligt 
arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi Himmels-
färdseskadern till Visby. I år inleds helgen den 26 maj. Vi tar 
som vanligt definitivt beslut om översegling när vi har en lämplig 
väderprognos. Seglingen sker med start på torsdagsmorgonen den 
26 maj från respektive hemmahamn eller från Fyrudden för er 
som vill segla gemensamt hela vägen. Eskadermöte (digitalt) 
hålls kvällen innan - den 25 maj. Hemsegling från Visby startar på 
söndagsmorgonen den 29 maj. Programmet i land i Visby anpas-
sas efter deltagarantalet. Ni som är intresserade av eskadersegling 
till ett Visby i försommarskrud, med gott om plats i hamnen, 
anmäler er per e-post till, stefan.nystrom@nattdjuret.se, eller i 
andra hand på telefon 070 454 74 04.
Eskaderkommittén
Håkan Skogstjärna

Följ med till Fyn!
Vi kastar loss och möts vecka 29 under den sjätte
rikseskadern i Svenska Kryssarklubbens regi. Målet är
danska Nyborg på ön Fyn. Häng med! Deltagarantalet
är begränsat, först till kvarn gäller.

Vistelsen i Nyborg kommer att vara 18-22 juli i
vecka 29.
Anmälan görs på anmälningssida som finns på
SXK:s hemsida: www.sxk/eskader. Anmälan är öppen sedan 
den 7 februari.
Eskaderavgiften på 800 kr betalas med kort vid
anmälan.
SXK’s Eskadernämnd


