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Nu går en helt fantastisk sommar 
mot sitt slut
Även om vi nu är inne i september finns det utrymme för många 
fler fina båtfärder och att njuta av höstens alla färger i vår vackra 
skärgård, färre båtar och lediga blå bojar. Efter en fantastisk 
sommar som bjudit mest på strålande väder varma vindar och 
några regnskurar, väder som verkligen inbjuder till att vistas på 
sjön, oberoende om det är långsegling eller bryggsegling och allt 
där emellan.
För mig var en av de absoluta som ”vanligt” höjdpunkterna mid-
sommar i Stugvik som bjöd på perfekt väder och en hamn full 
med båtar och många på svaj, fin majstång. Så mycket vackra 
blommor som i år tror jag aldrig vi haft, trevlig samvaro med 
fullbesatta bord vid den gemensamma ”middagen”, troligen det 
bästa midsommarfirandet jag varit med om på Stora Ålö, inte 
en droppe regn. Men var är barnen? vid dansen kring midsom-
marstången låg medelålder på 50+ och inga barn, men många 
hundar. Vad skall vi göra för att locka med de yngre familjerna? 
Det är den stora utmaningen!
På grund av andra aktiviteter har det inte blivit mycket mer segling 
i sommar, om man bortser från bryggsegling. Men på vägen hem 
(Arkösund), gick vi in i Fyrudden, som har utvecklats mycket 
under de senaste åren.
Men för kretsen har vi ett stort orosmoln som hänger över oss, 
vi måste få in fler funktionärer på alla ”nivåer” från Styrelse valbe-
redning, hamnvärd och kommittéer. Om inte fler vill engagera sig 
i detta trevliga arbete som ger mycket bra kontakter och trevlig 
samvaro, har vi ingen Krets kvar om några år. Så om åter en vädjan 
till dig som medlem, om du kan avsätta några timmar till kretsens 
arbete, snälla gör det!!! Kontakta någon av oss i styrelsen eller 
Valberedningen Anita Holm.
Jag är medveten om att ovanstående kan förefalla mycket negativt 
och jag är övertygad om att vi inte skall behöva hamna i denna 
situation, men det kräver att Du engagerar dig på något sätt, om 
inte som funktionär ge idéer till hur vi kan utveckla verksamheten 
till att generera mer medlemsnytta utifrån ditt perspektiv.

Bengt

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

mar välkomna i S:t Annakretsen:
Kurt Andersson  NYKÖPING
Sulo Autio   GNESTA
Fam Baaz   JÖNKÖPING
Fam Eliasson/Eriksson  NYKÖPING
Kenneth Eriksson   ÅKERSBERGA
Fam Eriksson/Hising  STOCKHOLM
Fam Frisk   LINKÖPING
Fam Gruvin   HÄSSELBY
Fam Gyulai   BROMMA
Benny Humby   LINKÖPING
Cecilia Karlsson   LINKÖPING
Hans Linderholm  NORRKÖPING
Fam Mattsson/Backelund LJUSFALLSHAMMAR
Fam Nilsson/Appelqvist  LINKÖPING
Fam Ohlsén   KALMAR
Janne Pettersson  HELSINGFORS
Fam Pettersson/Andersson LINKÖPING
Fam Prytz/Bojestig  VÄXJÖ
Hans Rosenström  STOCKHOLM
Fam Salomonsson  VÄSTERVIK
Fam Sköld   ÄLVSJÖ
Mårten Stenström  LIDINGÖ
Fam Söderlund  NORRKÖPING
Fam Thörnell   ÅBY
Fam Woxler/Lindström  LINKÖPING

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

Så här vill vi att Stugvik välkomnar oss

Klubbträffar
Aktiviteter i vår lokal på Norralundsgatan 
Fredagen den 11 november kl. 18.00 fixar vi en RÄKAF-
TON. 
Vi träffas under gemytliga former, äter räkor och dricker 
något gott därtill. 
Anmälan till Yvonne senast den 6 november. 
Torsdagen den 1 december är du välkommen på SOPP-
LUNCH kl. 12.00.
En värmande soppa så här års, i början på december, tillsam-
mans med trevligt båtfolk är aldrig fel. 
Anmälan till Yvonne senast den 27 november. 
Yvonne 070-266 74 25
yvonne20.karlsson @
telia.com
Betalning kontant eller med Swish. 
Anita, Agneta, Gudrun, Maja och Yvonne hälsar er hjärtligt 
välkomna!



Qvinna Ombord
Hej alla kvinnliga båtintresserade! Hoppas ni har haft en 
givande, upplevelserik och skön båtsommar!
Nu är det dags att starta upp en ny vintersäsong med 
förhoppningsvis ett innehållsrikt ”program” för er som 
är intresserade av att delta, utvecklas och ha roligt 
inom Kryssarklubbens Qvinna Ombord-verksamhet. Först 
uppmärksammas att:  
QO-S:t Anna firar 30-årsjubileum 
Den 13 oktober kl. 18.00 firar vi vårt jubileum i vår lokal på 
Norralundsgatan 57. Vi äter en jubileumsmåltid och dricker 
något gott till den. Vi tittar tillbaka och blickar framåt. 
”Gamla” tjejer, som varit medlemmar/aktiva i QO och nya 
QO- intresserade är alla välkomna! Vi hoppas på en riktigt 
trevlig jubileumskväll! 
Anmälan till Yvonne senast den 9 oktober. 
Trivselkväll 
Den 2:e februari kl. 18.00. Nu är det dags att sätta en exotisk 
krydda på vår trivselkväll! Då kommer Kenneth Malmsborg 
och berättar om sin tid som volontär i Guatemala för en 
tid sedan. Enligt tradition på trivselkvällen, äter vi något 
”matigt” och avslutar med kaffe och kaka. 
Anmälan till Yvonne senast den 29 januari. 
I vårt samarbete med Medborgarskolan kommer ett antal av 
utbildningarna hållas i vår lokal på Norralundsgatan. 
Håll dig uppdaterad via vår Facebook/hemsida - e-post som 
vi hoppas du lämnat till oss i QvinnaOmbord-kommittén. 
Qvinna Ombord- kommittén är: Gudrun Dagberg sam-
mankallande tel 070-369 80 48, gudrun.dagberg@telia.com
Agneta Wester 073-316 01 80, Monica Nilsson 070-831 84 
13, Yvonne Karlsson 070-266 74 25, yvonne20.karlsson@ 
telia.com

Aktiviteter
Vi inleder med att erbjuda en kurs i Röda Korsets regi för att 
följas upp med utbildningar under ledning av Medborgarsko-
lan - allt i vår klubblokal på Norralundsgatan 57.
Tillsammans med Medborgarskolan erbjuder vi i höst tre 
föreläsningar i vår klubblokal. Lars-Göran Nyström kommer 
vara föreläsare. Han är förutom att vara representant i riks-
styreksen som bekant knuten till Medborgarskolan som kurs-
ledare och föreläsare.
Tisdag 27 september kl. 18-21.15 HLR kurs i Röda Korsets 
regi
Onsdag 19 oktober kl.18-20 De nya Sjökorten  
Onsdag 16 november kl.18-20:30 Nybörjare till sjöss 
Onsdag 7 december kl.18-20 Sjösäkerhet 
Vi tycker detta är ett bra program med olika inriktning och 
lagom med ett ”evenemang” per månad.

För HLR kursen från Röda Korset är alltså tiden 18.00 - 
21.15. 
Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper 
i livräddande första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning. I 
kursen ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar 
därför oömma kläder.
Anmälan av deltagare sker på följande länk senast två 
veckor före kursen, dvs senast den 13 september, annars 
riskerar kursen att ställas in: https://app.eduadmin.se/form/
rodakorset/1898922
Deltagare som avbokar sig gör det genom att maila till 
utbildning@redcross.se. Deltagarantalet är maximerat till 14 
deltagare.

De nya sjökorten Sjöfartsverket har under senare tid arbetat med 
sjökortslyftet. Det påverkar båtlivet dvs oss som ibland navigerar 
på grunda vatten utanför de utmärkta farlederna. Föredraget beskri-
ver hur detta kan påverka båtlivet och vad du bör tänka på för att 
undvika problem.
Som vi tidigare informerat är Nybörjare till sjöss en introduktion 
till båtlivet i föreläsningsform.
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig vett och etikett till 
sjöss och vill ha koll på vilka skyldigheter du har från det att du 
har kastat loss med båt. Denna kurs är perfekt för dig som vill 
lära känna och komma närmre att hyra, låna eller köpa en båt i 
framtiden.
Sjösäkerhet Många olyckor i båtlivet går att undvika med kunskap 
säger Lars-Göran Nyström som har en mångårig erfarenhet av 
båtolyckor som olycksutredare på Transportstyrelsen. Han redogör 
för de vanligaste orsakerna till att olyckor händer
Vill du veta mer och anmäla dig, gå in på Medborgarskolans 
hemsida www.medborgarskolan.se. Som medlem i Kryssarklubben 
S:t Annakretsen har du 10% rabatt på kursavgiften. Uppge ditt 
medlemsnummer vid anmälan.
HLR kursen är kostnadsfri, medan utbildningarna och föreläsning-
arna under Medborgarskolans ledning kostar 95 kr/tillfälle.
Aktivitets- och utbildningskommittén
Mathias Krell
amkrell@gmail.com,  070-625 99 69

Västervik
Åter igen fick vi en varm sommar med temperaturer upp till +36 
grader. Huruvida detta påverkade att antalet gästande båtar minskat 
till antalet i förhållande till föregående år. Vi kan inte skylla på 
Covid 19 den här gången. Under juni, juli och augusti bjöd Väster-
vik på ett rikt antal evenemang/arrangemang vilket fyllde stadens 
gator. Se S:t Annakretsens tidning sommar 2022.
Som jag nämnt i föregående kretstidning har Medborgarskolan lagt 
ner alla Sjölivskurser och övriga studieförbund i Västervik har 
dragit sig tillbaka.
Vår kursverksamhet avseende FÖRARINTYG- och KUSTSKEP-
PARINTYG samt VHF- CERTI-FIKAT (SRC) bedrivs i samarbete 
med Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW) och Sjövärns-
kåren (SVK) i Västervik.
På grund av Covid 19 har våra  klubbaftnar begränsats. Höstens 
klubbaftnar som sker i samarbete med Westerviks Segelsällskap 
(WSS) har ännu inte fastställts. Så snart programet fastställts 
kommer det att finnas utlagt på S:t Annakretsens hemsida.
Övrigt
Som adjungerad till kretsens styrelse med uppgift vara SXK S:t 
Annakretsens förängda arm i Västervik står jag med glädje till ert 
förfogande med hjälp om behov finns. Jag har även ett lager av 
SXK- och S:t Anna-flaggor till försäljning. Jag nås på tfn 073-923 
09 49 eller SMS-meddelande alternativt via
e-post tony.wardig@gmail.com
Lev och Segla Väl!
Tony

Tävling på Skeppsbrofjärden i Västervik



Nästa nummer av medlemsbladet 
utkommer i februari.

Kallelse till Årsmöte
SXK, S:t Annakretsens årsmöte, äger rum den 26 oktober i Krys-
sarklubbens lokal, Norralundsgatan 57 i Norrköping.

Program för kvällen:
19.00 - Inledning
 - Årsmöte
 - Utdelning av 24- timmarsplaketter
Kaffe serveras - välkomna!

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av sekreterare att föra mötets protokoll
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens 
    protokoll
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ledamöter i styrelsen enligt §5 i stadgarna
9. Val av två revisorer jämte en suppleant
10. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra 
      valberedning
11. Budget samt fastställande av medlemsavgifter i kretsen
12. Inkomna ärenden
13. Utdelning av 24-timmarsplaketter
14. Övriga frågor
15. Årsmötet avslutas
Styrelsen

BFörenings
Brev

SVERIGE

PORTO BETALT

Båtteknik 2022
Båtteknik har under några år varit vilande men för 2022 gjorde 
vi en omstart. Vi diskuterade olika initiativ för förbättrad med-
lemsnytta av ett medlemskap i Sankt Anna kretsen. Vi fastnade 
för att prova uthyrning av instrument och verktyg. Vi tänkte 
oss sådana saker som är dyra och där båtägaren tvekar inför 
utgiften, då speciellt sådana verktyg som bara används vid 
något enstaka tillfälle. Vi vill på sikt givetvis skaffa rätt verktyg 
och behöver därför så många medlemmars input som möjligt. 
Vi tog kontakt med västkustkretsen som haft denna medlems-
förmån under många år. Därifrån fick vi en rad tips men efter-
som västkustkretsen är en stor krets med många medlemmar 
och med ett kansli som är öppet och bemannat alla dagar fick 
vi utforma vår modell efter egna förutsättningar. Men vilka 
instrument är intressanta? Det finns mycket att välja på. Vi 
började med att göra en första inventering med ett 20 tal verktyg 
och valde sedan ut de tio mest populära för ett mailutskick och 
en länk till ett frågeformulär. Frågeformuläret skickades till 243 
kretsmedlemmar med postadress Norrköping eller dess omgiv-
ningar. Vi fick 67 svar men också felmeddelande på adressen för 
43 medlemmar. (anmärkning: rätta gärna din adress hos SXK’s 
kansli i Stockholm då mycket av informationsspridningen i 
framtiden kommer att ske elektroniskt.) Ganska många som 
svarade har dock välfyllda verktygslådor i båten. Bland de 
medlemmar som besvarat enkäten, och kände behov, var gasol-
sniffer och riggspänningsmätare de mest intressanta verktygen. 
Instrument och verktyg skaffades under försommaren och 
beslutade verktyg finnas nu som en exklusiv medlemsförmån i 
Stugvik under sommarmånaderna. Till hösten kommer de att tas 
hem och finnas i Norrköping för utlåning under hösten 2022 
och våren 2023. Tack för er uppskattade medverkan! Har du 
inte fått tillfälle att framföra önskemål, så kontakta gärna mig 
på e-mail adressen nedan.
Tekniska kommittén
Ulf Simmons
teknik@sxksanktannakretsen.se

Prylshoppen
Kretsens varuutbud ser du på https://sxk.se/st-annakretsen/
profilprylar. 
Observera att detta endast är en presentation av våra varor. 
Kretsens flaggor, stävmärken och S:t Anna-prylar köper du 
lokalt.
Maila Cathrine Garstad - malinusmamman@gmail.com, eller 
om du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig -
tony.wardig@gmail.com tfn 073-923 09 49.  
Riks grejor handlar du enklast på nätet i SXK’s butik.

När du är inne på nätet så passa på att kolla kretsens hem- och
Facebooksida! Där har vi möjlighet att informera med
kortare varsel än via utskicken, som kommer tre ggr/år.

Cathrine

24-Timmars
Årets 24-timmarsseglingar har genomförts under vår-, sommar- 
och höstregattorna.
Nu återstår plakettutdelning vid årsmötet.
Resultatlistor och övrig information hittar du på 
http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/ 
 
24-timmarskommittén
Stefan Nyström
stefan.nystrom@nattdjuret.se 
070 454 74 04



  

Visbyeskader 2022
Eskadern var som vanligt planerad med avfärd på Kristihim-
melsfärdsdagen och återfärd på söndag. I år inföll Kristihim-
melsfärdsdagen 26 maj.
Eskadermöte hölls på onsdag kväll via Google Meet. På eska-
dermötet konstateras att vindarna på torsdagen skulle vara bra 
och litet regn var att vänta. Pga. vädersituationen beslöts att 
tidigarelägga starten till kl 05. Totalt var vi 5 båtar som avgick 
från Fyrudden och Gryts varv. Seira ville undvika regnet och 
avgick ännu tidigare än vi andra. Vinden visade sig vara bra 
mellan SV och S. Innan ankomst till Visby kom regnet, men 
vinden höll i sig med samma riktning och det löpte på bra. 
Alla var framme i Visby i god tid och där blev vi mycket väl 
mottagna av Bosse i gästhamnen.
På fredagen var det fritt program med olika aktiviteter som 
vandring i staden och besök i Lummelundagrottorna. 
På fredagskvällen samlades vi på bryggan och intog förfrisk-
ningar i strålande väder. Därefter gick vi alla till en gemensam 
middag på Visby Hof som har sina lokaler inrymda i ringmu-
ren.
Lördagen bjöd på mulet väder med litet regn. Tre besättningar 
tog bussen ner till Klintehamn och därifrån turbåten till Stora 
Karlsö. Trots vädret var det många som ville åka till Stora 
Karlsö och plats ska bokas i förväg. En guidad tur på Stora 
Karlsö ingår i biljettpriset men man kan förstås också bekanta 
sig med ön på egen hand. Museet har en fin utställning som 
berättar om människan och naturen på ön. Mest imponerande 
var sillgrisslorna och tordmularna som häckade på klipporna. 
Man beräknade att 40 000 sillgrisslor häckade där och det 
blir sedan totalt 60 000 sillgrisslor när ungarna har kommit. 
Ejdrarna har också hittat en fristad på ön där de får skydd 
av människan som håller bland annat örnarna borta. Efter 
vandringen smakade lunchen gott på restaurangen.
På söndagen var det dags att säga farväl till Visby igen. 3 båtar 
gick mot Häradsskär och 2 mot Norra Fällbådan. Den svaga 
vinden gjorde att vi fick ge upp kryssandet mot fastlandet och 
starta motorn. Närmare kusten började det blåsa igen och det 
blev en riktigt fin segling hem till Snedskär.
Eskaderledare
Stefan o Seija på Amavela.

Stora Karlsö - Sillgrisslor på klippavsatserna

Hamn- och Farled 
SXK satsar på Gotland
(Ett något modifierat pressmeddelande från SXK.)
Att lägga till vid en boj, istället för att ankra, skonar havsmiljön 
under vattnet. Nu har Svenska Kryssarklubben i samarbete med 
Slite båtklubb lagt ut de två första bojarna på Gotland!
I Slite båtklubb värnar vi intresset för all sorts båtsport. Vi är 
väldigt glada att Svenska Kryssarklubben ville göra den här 
satsningen med oss. Med bojarna kommer vi kunna stärka våra 
medlemmars intressen men förhoppningsvis även kunna locka 
fler besökare till vår vackra skärgård, säger Göran Storm som är 
ordförande i Slite båtklubb.
Svenska Kryssarklubben har med ideella krafter lagt ut och 
underhåller mer än 230 bojar runt Sveriges kuster, i Vänern och 
Mälaren. Under det senaste året har de bytt ut svajbojar till s.k. 
pålbojar. 
Pålbojar gör det säkert och tryggt att lägga till och ta sig ifrån 
bryggan, säger Micke Garstad från Svenska Kryssarklubben. 
Pålbojar är konstruerade så att det inte finns något slack på lina 
mellan boj och bojsten. Detta, i sin tur, leder till en minimal 
risk att trassla in sig i linan, något som har varit ett problem 
framförallt vid kraftig vind, fortsätter Micke Garstad. 
Slite som serviceort är ett vackert kustsamhälle på Gotlands 
östra kust. Härifrån har man utgångspunkt till Gotlands enda 
skärgård. Här lägger man till i skyddade naturhamnar, fiskelägen 
eller i gamla utskeppningshamnar för kalk från 1800-talet. Just 
kalkindustrierna är högst närvarande, då dessa har legat som ett 
pärlband utmed den östra kusten. Här har kalk brutits i tusentals 
år och minnena av detta återfinner man såväl i landskapet som 
i arkitekturen. 
Tanken med att det är två bojar mynnar i att man ofta seglar 
i par från Stockholmsregionen mot Gotland och att det då är 
praktiskt att kunna lägga till vid var sin boj. Än så länge är detta 
de två första bojarna runt Gotland. Men vi hoppas såklart att 
det blir fler, säger Cecilia Hammarström från Slite båtklubb som 
projektlett arbetet. 
 
Syftet med Svenska Kryssarklubbens blå bojar är att ge en 
säkrare ankring i naturhamnar, förutom att skona havsbotten. 
Bojarna finns från Bottenviken i norr till Strömstad på västkus-
ten, samt i Vänern och Mälaren.
Nu hoppas vi att kryssarklubbens drygt 40 000 medlemmar 
känner sig extra välkomna till Gotland och att vår satsning med 
Slite båtklubb slå väl ut, avslutar Micke Garstad.
För mer info:
www.slitebatklubb.se
www.sxk.se
Kontakter:
Cecilia Hammarström, Slite båtklubb 
cecilia.hammarstrom@telia.com 0705257577
Micke Garstad Micke.garstad@icloud.com 073-398 74 01

Eskader
Den 7-8 maj hade vi glädjen att ta emot esksderledare från 7 
olika kretsar i vår lokal. Man var här för att detaljplanera den 
då förestående Rikseskadern till Nyborg i Danmark. 
Vi hann också med en guidad tur i innerstaden där guiden Elsie 
Sundström lotsade oss runt, det blev mycket uppskattat. 

Planering av 2022-års rikseskader



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 - 2021 i Sankt Anna Kretsen
Vid årsmötet den 20 oktober 2021 valdes styrelse, vilken efter konstituering fick följande sammansättning:
Beng Assarsson ordförande
Mathias Krell vice ordförande, ordförande i Aktivitetskommittén
Cathrine Garstad sekreterare
Krister Kennryd kassör
Mikael Garstad ordförande i Hamn- och farledskommittén

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden och ett icke protokollfört möte, där vi förde en diskussion med SXK riks om 
framtida inriktningar för Kryssarklubben och hur samarbetet mellan kretsarna och riks kan förbättras. Alla mötena har hållits i vår lokal i 
Norrköping. Mycket diskussioner har ägnats åt hur vi skapar maximal medlemsnytta, genom vår fina uthamn Stugvik som bara blir bättre och 
bättre. Ett kretsblad och andra informations/kommunikations kanaler som utvecklas och vars innehåll breddats och har fler aktiva användare. 
Rabatt på såväl gästhamnsavgift och båtbottentvätt i Arkösund. Här behöver vi fortfarande hjälp av våra medlemmar, vad vill ni som medlemmar 
att vi skall satsa på för att vi skall överträffa Era förväntningar. Vi har ökat antalet aktiviter i vår fina klubblokal i form av utbildningar 
tillsammans med Medborgarskolan, föredrag och pubaftnar.
Vi har även under året varit värd för riks rådslag på Grand Hotell med mycket bra betyg, haft två nämndmöten, Hanm- och Farled samt 
Eskader.

Klubbkommittén
Under det gångna året har det inte funnits någon aktiv Klubbkommitte’, delvis till följd av att vi tidigare haft denna vilande p.g.a pandemin, dock 
har på initiativ från Gudrun Dagberg en räkafton arrangerats.

Aktivitetskommittén
Vi var under detta verksamhetsår tyvärr fortfarande påverkade av pandemin Covid 19. Vi lyckades dock genomföra några aktiviteter i vår 
klubblokal i Norrköping. I oktober hade vi i samarbete med Medborgarskolan en kurs under en kväll, Nybörjare till sjöss. I mars hade vi ett 
föredrag av Stina K Jakobsson och Eva Waren om Valdemarsleden och Arkösund. 
I Västervik har sammanlagt har 3 kusskepparintyg och 22 förarintyg avlagts. På grund av Covid 19 har våra  klubbaftnar begränsats.Vid vårt 
handikappsläger numera benämnt paraläger deltog 10 deltagare i år. Vid seglingsskolan deltog 52 deltagre och vid lägerskolan 68 deltagare i år.

Båttekniska kommittén
Båtteknik har under några år varit vilande men för 2022 gjorde vi en omstart. Vi diskuterade olika initiativ för förbättrad medlemsnytta av 
ett medlemskap i S:t Annakretsen. Vi fastnade för att prova uthyrning av instrument och verktyg. Vi vill givetvis skaffa rätt verktyg och 
behövde därför så många medlemmars input som möjligt. Vi tog kontakt med västkustkretsen som haft denna medlemsförmån under många 
år. Vi började göra en första inventering baserat på västkustkretsens sortiment med tillägg av några egna verktyg och provade den i styrelsen 
och bland båtägare. Bland de medlemmar som besvarat en enkät var gasol-sniffer och riggspänningsmätare de mest intressanta verktygen. 
Instrument och verktyg skaffades under försommaren och vi beslutade att verktygen skulle finnas som en exklusiv medlemsförmån i Stugvik 
under sommarmånaderna och i Norrköping för utlåning under hösten och vår.

Hamn- och farledskommittén
Uthamn (Stugvik)
Vi öpnade upp vår uthamn och tände belysningen 14 April 2022 - vi var i år bara 1 båt och 2 glada som jobbade i några dagar så att gästande 
båtar skulle känna sig välkomna.
Sen har många medlemmarna hjälps åt löpande under säsongen så vår uthamn är i bra skick för alla gästande båtar under säsongen.
Vi har haft lite problem med elen det senast året och Hasse Carlsson har felsökt det och kommit fram till att det troligtvis var regulatorn till 
solcellerna som inte funkade som den skulle så nu hoppas vi det är fixat.
Det har firats midsommar och det har varit kräftskiva och vad vi hört så har det varit många gästande båtar vid bryggor och svajbojarna i år.
Svajbojar 
Vi har haft ett samarbete med Slite båtklubb och har med deras hjälp nu 2 st svajbojar i Slite hamn för våra medlemmar.
Vi har besiktat flertalet av våra bojar med undervattenskameran.
Tyvärr så fick vi problem med bojen vid Kalven/Stjärnö i juni då den slet sej på grund av att materialet i ett schackel inte hade rätt kvalitet! 
Så vi kommer att dyka på alla bojar innan nästa säsong.
Farleder 
I Maj så kontrollerade vi alla Kummel, Fläck och Båtsportsmärken  som vi själva har ansvar för och rapporterade till Transportstyrelsen att dom 
var i gott skick. Prickarna har vi fullserviceavtal med Sjöfartsverket på, så dom sköter dessa.

Informationskommittén
Under verksamhetsåret har tre medlemsblad getts ut. Kretsens hem- samt Facebook-sida har löpande försetts med material.

Qvinna Ombordkommittén
Qvinna Ombord har haft 5 st kommittémöten under det gångna året. Den 27 april hade vi en träff med L-G Nyström 
som föredragshållare. Den 12 augusti gjorde vi en en uppskattad utflykt till BSS klubbhamn Snedskär. 

24-timmarskommittén
Traditionella 24-timmarsseglingar har genomförts på vårregattan (2 båtar), sommarregattan (2 båtar) och på höstregattan. Resultat och övrig 
information finns på https://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/.

Eskaderkommittén
Visbyeskadern arrangerades med avfärd på Kristi Himmelsfärdsdagen och återfärd på söndag. I år inföll Kristi Himmelsfärdsdagen 26 maj. 
Eskadermöte hölls på onsdag kväll via Google Meet. På eskadermötet konstateras att vindarna på torsdagen skulle vara bra och litet regn var 
att vänta. Pga. vädersituationen beslöts att tidigarelägga starten till kl 05. Totalt var det 5 båtar som avgick från Fyrudden och Gryts varv. På 
fredagskvällen bjöds förfriskningar på bryggan i strålande väder. Därefter blev det en gemensam middag på Visby Hof som har sina lokaler 
inrymda i ringmuren. På lördagen åkte tre besättningar med buss till Klintehamn och sedan turbåt över till Stora Karlsö. Då det är ett populärt 
resmål krävs förhandsbokning men alla var nöjda med turen och guidningen som ingår i priset. Söndagen bjöd på svaga vindar för hemfärd men 
närmare kusten fyllde vinden i och det blev fin segling sista biten. Sammanhållande för eskadern var Stefan och Seija på Amavela.
Rikseskader 2022 Fyn, Danmark. Till rikseskadern var det anmält en handfull båtar från S:t Anna kretsen och vi ber att få återkomma med 
kort reportage vid senare tillfälle. Enligt uppgift var det ganska blåsigt dagarna inför eskadern varför flera båtar och besättningar uteblev. Totalt 
deltog ca 40 båtar i eskadern.

Bengt Assarsson Mathias Krell Cathrine Garstad Krister Kennryd Mikael Garstad

Ulf Simmons Stefan Eliasson Håkan Skogstjärna Stefan Nyström

Ulf Simmons ordförande i Båttekniska kommittén
Stefan Eliasson ordförande i Informationskommittén
Stefan Nyström ordförande i 24-timmarskommittén
Håkan Skogstjärna ordförande i Eskaderkommittén  


