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*QvinnaOmbord-aktivitet  Sommaren 2018
 Svenska 
Kryssarklubben

Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 10-13 maj
Visbyeskader - 10-13 maj

På gång i Västervik - från vecka 28
*Knopar och att lägg ut rutt - 16 maj

Pingstfirande på St Ålö - 19 maj
24-timmarssegling - vecka 22-23

 
*Tjejsegling - 2 juni

Nationaldagsfirande på St Ålö - 6 juni
 Kretsens 12-timmarssegling - 16 juni

Midsommarfirande i Stugvik - 22 juni

Eskader runt Åland- vecka 26-29
Sörmlandskretsens eskadrar - vecka 26-30

Kräftfest i Stugvik - 11 augusti
24-timmarssegling - vecka 34-35



 

Johnny Andersson BOXHOLM
Ingemar Andersson MOTALA
Fam Bragner ERVALLA
Anders Danielsson NORRKÖPING
Fam Ericsson NYKIL
Fam Foss STOCKHOLM
Anders Friedmann LINKÖPING
Inga-Britt Gustafsson Ström NORRKÖPING
Fam Hakala TAMPERE
Fam Hannula/Pohjoisaho EKENÄS
Fam Hedlin NYKIL
Anita Holm NORRKÖPING
Ann-Christin Jillehed VÄSTERVIK
Cay Johansson OSKARSHAMN
Fam Johansson/Stenlund ENSKEDE
Jennie Johnsrud DJURHAMN
Ritha Jutila HUSKVARNA
Martin Karlsson KOLMÅRDEN
Fam Klingefjord LINKÖPING
Fam Koskimies HELSINGFORS
Magnus Larsson MOTALA
Fam Lehtonen/Verho RAISIO
Atso Leikas ESPOO
Fam Lidvall DJURSHOLM
Mats Lindberg ASKERSUND
Max Lindgren ÄLVSJÖ
Fam Lotsander TÄBY
Fam Lundgren/Najaroen ASKERSUND
Fam Magnell KATRINEHOLM
Joakim Milton LINKÖPING
Fam Nilsson VÄRNAMO
Fam Sarfati/Rosén EDSBRUK
Fam Selestam VRETA KLOSTER
Fam Sveilis NORRKÖPING
Fam Svensson LJUNGSBRO
Fam Tjäderhane/Andersson OXELÖSUND
Fam Walldén/Helg NORRKÖPING
Raimo Voipio HELSINGFORS
Teppo Yrjönkoski PORI

Nya medlemmar
Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya 
medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:

Bästa S:t Annakamrater och även 
ni som ännu inte är med i kretsen!
När ni läser detta är vårrustningen förhoppningsvis avkla-
rad och de flesta av oss ligger i sjön, redo för en fin skön 
avkopplande båtsommar i vår fina skärgård och även eventu-
ellt lite längre färder - även om vår skärgård har det mesta.
Varför inte testa några av de nyilagda bojarna eller våra 
”gamla” bojar som är den perfekta platsen att förtöja vid 
(men glöm inte att bojflaggan ska vara hissad vid förtöj-
ning vid SXK:s blå bojar).
Kryssarklubben förknippas i första hand som en segelbåt-
sklubb, men är även Sveriges största motorbåtsklubb, så 
ni som föredrar att tillbringa tiden på sjön i något annat än 
segelbåt är mer än välkomna in i vår trevliga gemenskap. 
Många går från segelbåt till motorbåt och sedan till husbil 
(som man oftast parkerar i närheten av en trevlig marina) 
och hela denna resa kan man med fördel vara medlem i 
Kryssarklubben och S:t Annakretsen.
Sommaren kommer att bjuda på många trevliga aktiviteter 
både i vår uthamn stora Ålö (Stugvik), vars planerade pro-
gramaktiviteter framgår på annan plats i detta medlems-
blad, utöver planerade aktiviteter är det alltid en mängd 
spontana aktiviteter hela sommaren i Stugvik. Utöver detta 
tillkommer 24-Timmars seglingar och eskaderseglingar 
enligt separata program, som även finns med i detta blad.
Men glöm inte att även hålla kontroll på vår hemsida/
Facebook där aktiviteter och andra nyheter kontinuerligt 
uppdateras och kompletteras.
Som framgår till höger om min spalt så hälsar vi många 
nya medlemmar välkomna till vår krets. Jag ser fram emot 
att vid något tillfälle under sommaren träffa såväl er nya 
medlemmar såsom redan tidigare etablerade, då gärna i 
vår vackra klubbhamn Stugvik på Stora Ålö.
Bengt
e-post:bengt.assarsson@home.se

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

Det är med sorg kretsen i april tagit emot 
beskedet att Fredric Åman lämnat oss.
Många har upplevt Fredrics stora enga-
gemang för S:t Annakretsen, dels som 
initiativfull ordförande och representant i 
riksföreningens styrelse i 12 år, och dess-

utom som en energisk arbetsledare för oss i kretsstyrelsen 
och i kommittéerna. Det var detta som fick kretsen att 
utvecklas till en av klubbens största och aktivaste under 
hans år. Så tillkom t.ex. Stugvik som en av SXK:s första 
uthamnar och numera en uppskattad rastplats för både seg-
lare och andra båtresenärer, inte minst barnfamiljer. Vidare 
startades kryssarklubbens första Qvinna Ombordkommitté 
som ju fortfarande är synnerligen aktiv. 
Både de som var med och de som inte hade förmånen att 
vara med ”under Fredrics tid” kan nu arbeta vidare i kraft 
av den framgångsrika verksamhet som Fredric bidrog till 
och som kretsen är mycket tacksam för.

Bengt Dagberg
SXK S:t Annakretsen

Fredric Åman - Minnesord



Qvinna Ombord 2018
Qvinna Ombord hälsar alla välkomna till en spännande vår 
med trevlig samvaro med både nya och kända ansikten.
Som de flesta känner till vänder sig denna verksamhet till 
tjejer som gillar att vistas på sjön, motor- eller segelbåt 
spelar ingen roll, alla är lika välkomna!
Vårt övergripande mål är att stimulera kvinnor till ett rikare 
båtliv och öka kunskapen, säkerheten och trivseln på sjön.
Vi startade upp 2018 med en trivselkväll där temat var:
Vad har hänt under 2017 och/eller Vad saknade vi och 
skulle önska få ta del av under 2018.

Men nu till vårens aktiviteter:
Knopar o Lägga ut rutt 16 maj kl. 18:00 i vår lokal 
Norralundsgatan 57 Norrköping 
Då var det dags att se vad vi kan och inte. Knopar är 
det på agendan denna kväll och även att lägga ut en rutt 
eller två. Ta gärna med sjökort och nautiska bestick samt 
tampar, om ni har möjlighet.
Ni deltagare får välja lite efter behov vilken aktivitet ni 
föredrar - själv är det nog knoparna som är det svåra - här 
behövs riktig träning. Så välkomna till en knopkväll. Fika 
i halvlek till självkostnadspris (kontant betalning).
Bosse Kaliff kommer och hjälper oss tillrätta.
Varmt välkomna!
Obs! Obs! Att sista anmälningsdagen för denna aktivitet 
är den 9 maj. Vi kommer även under kvällen att spåna lite 
hur vi vill lägga upp Tjejseglingen den 2 juni.

Tjejsegling den 2 juni
Vi återkommer med information om  tjejseglingen när vi 
fastställt vilka förutsättningar som kommer att gälla. 
Den 21 maj är sista anmälan för deltagande i seglingen.

Aktiviteter
Ni är alla välkomna att delta i våra aktiviteter och kom 
ihåg att alltid anmäla i förväg, till Bosse Kaliff 070- 
910 91 47, mail: bosse.kaliff@passagen.se när det gäller 
aktiviteter i Norrköping.
För Västervik så vänder du dig till Tony Wärdig på tfn 
073-923 09 49 mail: tony.wardig@gmail.com

S:t Annakretsens program för hösten och vintern är ännu 
inte fastlagt. Vi återkommer i höstens medlemsblad, på 
hemsida och i Facebook. Har ni några önskemål hör gärna 
av er så skall vi se vad vi kan göra.
Aktivitets och utbildningskommittén
Bosse Kaliff

Bokvikning
Om du i väntan på våra aktiviteter för hösten känner dig 
rastlös och vill ha något att lägga händerna på så kan vi tipsa 
om det projrkt som Gudrun Dagberg nu inlett. För att sking-
ra tankarna på båtrustningen som uteblivit kan man t.ex. ta 
upp en ny aktivitet som kan knyta an till segling, ankring i 
favorithamnen eller bara ge en eloge till S:t Annakretsen.

Övriga aktiviteter
Under hösten ser vi aktiviteter som stadsvandring och 
kransbindning. Men med mer info angående dessa aktivi-
teter återkommer vi i nästa medlemsblad.

Qvinna Ombordkommittén
Tina Assarsson, sammankallande
Margreth Kennryd 
Gudrun Dagberg
Yvonne Karlsson
Agneta Wester
Anmälan till aktiviteter görs senast sju dagar innan till 
margrethkennryd@hotmail.com eller på telefon 070- 
453 57 13 
Samma uppmaning som tidigare: Ta gärna med nya tjejer! 
QO-kommittén
Tina Asssarsson

Trevlig samvaro med Qvinna Ombord i klubblokalen 



10-13 maj öppnar vi Stugvik
I år inbjuder vi till deltagande i vårstädning i  Kristi 
Himmelfärdshelgen, då med förhoppning att vårrustningen 
av den egna båten är avslutad, så att ni i lugn och ro kan 
segla ut till Ålö och dela gemenskapen vid rustningen av 
kretsens uppskattade uthamn. Vi vill ju naturligtvis som 
tidigare år erbjuda en attraktiv rekreationsplats för våra 
båtgäster!
Arbetet sker torsdag - lördag så du kan räkna med att sön-
dagen är helt fri för din segling tillbaka till hemmahamnen.
Vi skall i vår olja en brygga samt försöka hitta en lösning 
att sträcka upp bojlinorna samt städa området och kolla om 
vidsvinen har bökat sönder något. Alla är naturligtvis, som 
tidigare år mycket välkomna att hjälpa till!
Som vanligt samlas vi vid borden efter dagens arbete för 
trevliga gemensamma måltider, med egen mat och dryck.
Anmäl gärna i förväg till Göran Göransson, att du vill 
delta.

Hamnvärdar
Hamnvärdssysslan är som tidigare år lika trevlig för den 
som sätter av någon eller några dagar - som uppskattad av 
våra båtgäster. Är du intresserad 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 Göran!
Uthamnskommittén 
Göran Göransson
goran.goransson@pavilionclub.se, 070-859 32 30

        B FÖRENINGS
BREV

SVERIGE

PORTO BETALT

Sommarprogrammet
19 maj - Pingst i Stugvik på Stora Ålö
Bjuder vi in till gemensam fest med Grill och tipsprome-
nad på St Ålö.
Man tar själv med sig det man vill Grilla & dricka.

Nationaldagen den 6 juni
Om man har vägarna förbi St Ålö denna dag så passa på 
att vara med när vi hissar flaggan i topp!.

22 juni - Midsommarfirande på St Ålö
Vi träffas för att tillsammans fira midsommar i Stugvik på 
Stora Ålö. Det blir midsommarstång, dans och lekar. Tids- 
och aktivitetsschema kommer att finnas på Ålö dagen 
innan. Traditionellt brukar det se ut på följande sätt:
11:00 -  på förmiddagen samlas vi för att plocka blommor 
och blad till midsommarstången. 
14:00 - klär vi midsommarstången och lövar dansbanan. 
15:00 -  reser vi midsommarstången, dansar och leker in 
sommaren tillsammans med alla barn! 
19:00 -  bänkar vi oss runt långborden med medhavd mat 
och dryck för en trivsam kväll  tillsammans!

11 augusti - Kräftskiva och Jollesegling
Vi samlas kl 18: 30 vid våra långbord i Stugvik på St Ålö.
För att tillsammans avnjuta våra medhavda kräftor och 
tillbehör.

Ur höstens program 
Lördagen den 20 oktober har vi vår Årsfest i Norrköpings 
Segelklubbs lokaler i Lindö för alla Kryssarklubbare.
Det kommer att bli en två-rättersmiddag med gott tillbehör.
Vi ska nu alla ha en trevlig kväll tillsammans med dans 
och musik.

Tisdagen den 30 oktober kl 12:00 är det Sopplunch och 
fredagen den 9 november kl 18:00 bjuder vi in till Räkaf-
ton i vår klubblokal.
Mer info kommer i nästa utskick. 
Alla Kryssarklubbare är hjärtligt välkomna på alla aktivite-
ter! 
Klubbmästare
Jennie Svoren
0709-665829 jennie.svoren@icloud.com

Prylshoppen
Du tänker väl inte segla omkring med dom där gamla 
sönderblåsta flaggorna ett år till?
Eller tillhör du de ordentliga människorna som redan i 
höstas köpte nya fräscha för att inte riskera slutförsälj-
ning. Kretsens prylsortiment finns utlagt digitalt på vår 
hemsida. Men det är inte mera digitalt än att om du vill 
köpa något, så gör som vanligt; maila eller ring till Bengt 
- bengt.dagberg@telia.com  tfn: 011- 12 18 34 eller, om 
du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig - tony.wardig@
gmail.com  tfn: 073- 923 09 49. I Linköping har vi ett 
lager med flaggor och märken hos Marinaman.
Mvh
Bengt Dagberg

Fototävlingen är tillbaka!
Årets tema är människor. Följande finns att läsa på SXK:s 
hemsida och i På Kryss nr 4 2018.
Vi vill återigen att du delar med dig av dina bästa upp-
levelser, fångade i ögonblicksbilder. I år vill vi att du får 
med många människor - in action! Ta bilder som skildrar 
situationer till sjöss - ombord eller i hamn. Men också 
bilder från vardagen som Kryssarklubbare året runt: från 
kurser och föredrag, från arbetsdagar i uthamnen, vid 
kontroll av flytvästar eller andra aktiviteter.
Vi ser gärna att du deltar! Detta är ett bra tillfälle att i bild 
och text förmedla ditt och kretsens bidrag på https://www.
sxk.se/fototavling-2018

Nästa nummer av medlemsbladet 
utkommer i september.



Aktiviteter i Västervik 
Efter en grön jul och likaledes grönt nyår infann sig en 
tidig påsk. Även i år låg snön kvar över påsk och nätterna 
kalla. I skrivandets stund har väderlekstjänsten utlovat 
att våren med värmen är i antågande till alla båtägares 
förtjusning eftersom sjösättningen står för dörren. Nu får 
vi hoppas att det inte blir något backslag som ifjol och att 
sommaren blir behagligare än i fjol. 
Under januari och april har tiden utnyttjats för lärorika 
och intressanta klubbaftnar samt navigationskurser i 
samarbete med våra segelsällskap WSSW, WSS, GSS och 
Westerviks motorbåtsällskapet WMS samt Medborgarsko-
lan i Västervik.
 
Vad händer i Västervik med omnejd i sommar. Här 
nedan följer sedvanligt några axplock. 
Även i år får Västervik färjeförbindelse med Visby på 
Gotland i likhet med förra sommaren. Det är Destination 
Gotland med en av färjorna från Oskarshamn som driver 
trafiken och till vår stora glädje kommer turlistan att 
medge tur & returresa på en och samma dag. Sommarens 
turlista finner du på www.destinationgotland.se
Gästhamnen har byggts ut så att den ansluter till Slotts-
holmens nya marina. Såväl Västerviks gästhamn som 
Westerviks segelsällskap Wikingarna (WSSW) på Not-
holmen, alldeles intill, har suganläggning för toatanktöm-
ning. Du kommer att möta en ny syn när du passerar in på 
Skeppsbrofjäden. Gamla Slottsholmen med sina mäktiga 
två huskroppar inrymmer såväl bostäder som hotell och 
restaurangdel mm. Slottsholmen är helt förändrad. Nya 
soldäck med bänkar såväl mot Skeppsbrofjärden som 
Gamlebyviken har tillkommit.  
Livsmedelskedjan Hemköp på Storgatan är välsorterad 
och öppen alla dagar 08:00 - 22:00. I samma byggnad 
finns fortfarande systembolag och apotek allt inom gång-
avstånd från gästhamnen.  
Lysingsbadet ett riktigt häftigt upplevelsebad med med-
elhavskänsla där både stora och små blötdjur kan bada, 
leka, simma, basta, få behandling och relaxa. Där finns 
fräscha restauranger Tapas & Cava och Toppolino m.fl. 
Lysingsbadet har även en mindre gästhamn. Men för de 
som vill ligga förtöjd centralt i staden finns bussförbin-
delse till Lysingsbadet. 
11 juli äger traditionsenligt det folkliga ”Kanalsimmet” 
rum. Tävlingen genomförs i Gränsö kanal där det inte 
bara gäller att simma fort utan även bästa utklädnad ofta 
huvudburen prisbelönas. Tävlingen startar klockan 12:00 
och pågår ca 2 timmar framåt. Under den tiden är kanalen 
avlyst för båttrafik.
12 - 14 juli fylls vår slottsruin Stegeholm för 53:e gången 
av berömda trubadurer för tre dagars ”Visfestival”. En 
tradition sedan 1966 som verkligen har satt Västervik på 
kartan. Visfestivalen är norra Europas äldsta festival.
14 juli Skärgårdens dag äger rum på Händelöp mellan 
10:00-15:00. Händelöp är ett genuint fiskeläge strax söder 
om Västervik med egen gästhamn. En stor begivenhet 
med försäljning av bland annat utsökt goda stekta ström-
mingsburgare och egenhändigt tillverkat hantverk som 
lockar tusentals besökare årligen.
18 juli genomförs ”Hasselörodden”. I tidsenlig klädsel 
och i originalrenoverade ekor ror man traditionsenligt från 
Hasselö till Västervik. Ett arrangemang som samlar stor 
publik och inbjudande feststämning i Fiskarehamnen i 
centrala Västervik, med gångavstånd från gästhamnen.
21 juli för 13.e året i rad arrangeras den välbesökta 
”Rågödagen”. Mellan 10:00-16:00 Ön Rågös position är 
N 57°51,8´ och E 16°43,5´ och där finns en gästhamn. 
Du får uppleva en marin festdag i hampans och trätjärans 
tecken.

Här visas allmogebåtar och motorer i hamnen samt 
auktion med antikt och kuriosa är stående inslag denna 
trevliga dag. Se vidare www.rago.nu
På Kulbacken ett stenkast från gästhamnen ligger Väster-
viks Museum och Naturrum som är väl värda ett besök. 
Där visas 1500-talets marina historia i bild och film samt 
bärgade vrakdelar från flera krigsskepp som förlist vid 
sjöslag utanför Öland bl. a fartyget Mars Makalös dåti-
dens största örlogsfartyg. För ytterligare information se 
www.vasterviksmuseum.se eller www.vastervik.com
Nytt för i år är Café & Restaurang som ligger alldeles 
intill museet, där kan Du avnjuta en god kopp kaffe med 
hembakat eller lunch i en härlig kulturhistorik miljö till 
behagligt pris. Öppet alla dagar 11:00-17:00 samt veck-
orna 28-31 är det kvällsöppet torsdag till lördag 11.00-
20:00. telefon 070-925 09 55.

Tävlingsseglingar samt information om våra seglar-
skolor för barn/ungdom/vuxna samt havskappseglar-
skola i Västervik
”Onsdagscupen” genomförs 16/5, 30/5, 13/6, 115/8, 22/8 
och 30/8. Seglingarna är förlagda till Skeppsbrofjärden 
och Lusärnafjärden.    
”Wiking Race” genomförs 8-9 juni, ”Lilla Wikingrace” 
genomförs 9/6, ”Byxelkroken” som är en av de större 
kappseglingarna på ostkusten, genomförs 22-23 septem-
ber med start och mål på Lusärnafjärden.
För närmare information se www.wikingarna.com alterna-
tivt www.wss.nu

WSSW och WSS fortsätter sin seglarskola för barn/
ungdom mellan 7 -15 år. Skolan som är certifierad av 
Svenska Seglarförbundet är förlagd till WSSW klubb-
holme Notholmen med resurser att ta emot upp till 50 del-
tagare. Seglarskolan genomför sin verksamhet på WSSW 
klubbholme Notholmen och WSS klubbholme Skanshol-
men. För vidare information se, www.seglarskolan.nu.
Vår Vuxenseglarskola och nytt för i år Havskappseglings-
skola se vidare info på WSSW hemsida www.wikingarna.
com

Övrigt
Som adjungerad till kretsens styrelse med uppgift att vara 
SXK S:t Anna krets förlängda 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 samt 
SXK-dekaler att klistra på båten 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 Wärdig

Skärgården väntar på båtfolket



Eskader
Kristi Himmelfärdseskadern till Visby
Det är alltid vårvädret som bestämmer - men om detta är 
tjänligt arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi 
Himmelsfärdseskadern till Visby. I år ligger de religiösa 
helgerna en bit in i maj, så flera av er borde ha hunnit 
i sjön - och kan vara med. Vi tar som vanligt definitivt 
beslut om översegling när vi har en lämplig väderprognos. 
Följ informationen på Facebook!

En segling runt Åland i juli låter väl kul!
Planeringen har inte kommit så långt ännu, men start strax 
efter midsommar och sedan kan man ju behöva tre eller 
fyra veckor om man ska hinna uppleva något och kunna ta 
några liggedagar för dåligt väder.
Redan intresserade är barnfamiljer, så resan kommer att 
ha en viss barnkaraktär.
Vi kommer att ordna en kväll med information och plane-
ring senare i vår.
För närmare informationer, insyn i planeringen samt 
intresseanmälan kontakta: Fredrik Nilsson 076-891 87 71 
fredr.nils@yahoo.com

Sörmlandskretsens eskadrar
Sörmlandskretsen planerar att genomföra tre eskadrar, två 
i Östersjön under sommaren och en i Kroatien i septem-
ber. 
Skärgårdskryss
Inomskärseskader med korta dagsetapper lämplig för dem 
som vill ha med gäster, barn eller barnbarn. Start från 
nyköpingsskärgården direkt efter midsommar den 25 juni, 
för segling norrut. En andra start 9 juli för segling söderut.
”Gotland runt”
Start efter midsommar med gemensam färd från Sörm-
lands eller Östergötlands skärgård till lämplig hamn på 
Gotland. Därefter besök i små och stora hamnar runt 
Gotland.

T&R Trogir-Zadar i Kroatien
En eskader i två etapper under veckorna 38-39-40.
   
Sörmlandskretsen hälsar er hjärtligt välkomna till eska-
derseglingarna. S:t Annaseglare som är intresserade kan ta 
kontakt via e-mail med lasse.lassesson@gmail.com eller 
annmari.westerlind@gmail.com. 
Bengt Dagberg

Hamn & Farled
SXK S:t Annakretsen har nu tecknat avtal med Sjö-
fartsverket om 5 nya prickar i Kronleden & Skutleden 
dessa nya kardinalmärken kommer att finnas utsatta till 
säsongen 2018 och kommer att finnas i nya sjökort från 
Hydrographica. Är osäker på om sjöfartsverket har fått 
med dessa i sina nya kort till 2018.
Så vi hoppas att dessa nya Kardinalmärken gör att fler 
använder dessa leder när man befinner sig i trakterna 
mellan Arkösund och Missjö. Enligt de mätningar som vi 
gjort så är dessa leder något kortare än om man väljer den 
stora farleden.

Det blir tre nya prickar i Kronleden:
Ostmärke vid Kornskärshällarna N58°26.524 E16° 58.197
Västmärke vid Måskär N58° 25.672 E16° 59.041
Västmärke vid Ådklab  N58° 20.472 E16° 59.243

I Skutleden blir det två nya prickar på följande posi-
tioner:
Nordmärke vid Rotsund N58° 22.441 E16° 54.699
Ostmärke i Olssundet N58° 20.374 E16° 55.403 

Bojar
Som vi meddelat tidigare så har vi fått möjlighet att lägga 
till en boj Norr om Arkösund, positionen för denna blir 
N58° 32.708 E16°56.754
Vi kommer även att byta ut två befintliga bojar i Stugvik 
mot två nya pålbojar. Dessa är en ny modell av boj som vi 
inom Hamn & Farled hoppas kommer att bli bättre än den 
gamla modellen av boj.
De som använder dessa bojar i sommar får gärna lämna 
synpunkter till mig om vad ni tycker om de nya pålbo-
jarna.
H&F Kommittén 
Mikael Garstad

Mikael Garstad
Micke.garstad@icloud.com
073 398 74 01

24-Timmars
Välkommen till 2018 års 24-timmars och följande 
startplatser:
- Punkt 441 Lönö
- Punkt 416 Arkö
- Punkt 420 Lilla Pukö
- Punkt 419 Fyrudden
- Punkt 385 Idö
- Punkt 396 Linjen prickarna vid Flåtarna (Loftahammar)

Våra seglingsperioder är:
- 29 maj - 3 juni
-   5 - 10 juni
- 21 - 26 augusti
- 28 augusti - 2 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21

12-Timmars mot St Ålö 16 juni
Start klockan 06:00 vid valfri startplats för 24-timmars 
och målgång vid Ljusklabb, punkt 404.
Efter seglingen samlas vi i Stugviken för en trivsam kväll 
tillsammans.

Anmälan
Anmälan skall senast 5 dagar före planerad start, vara 
skickad på e-post till: kjell.ortugsgatan116@gmail.com 
Efteranmälan kan accepteras. 

Tävlingshandlingar finns på http://24-timmars.nu/  samt
 http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/ 
Kjell Johansson, 070 819 12 05
kjell.ortugsgatan116@gmail.com


