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*Upptaktsträff Qvinna Ombord - 21 september
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Utsjöskepparintyg - start - 7 oktober
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Nu kommer hösten, med de fina seglingsdagarna och kretsens årsmöte

Nya medlemmar

När jag skriver detta i slutet av juli och början av augusti, kan
vi se tillbaka på en för oss som är på sjön ovanligt varm och
skön sommar. Det har varit mycket båtar ute denna sommar och
hamnarna och våra blå bojar har snabbt blivit fyllda, vilket inte
känns lika bra. Det har därmed blivit lite av en jakt på bra platser
för övernattning, vilket tar bort lite av den sköna avkopplande
känslan av att vara till sjöss.
Vi har haft många båtar i vår fina uthamn Stugvik på Stora Ålö
vilken ofta varit full, men vi kan konstatera att bidragen varit lite
i snålaste laget, då vi behöver bidragen för att underhålla vår fina
hamn.
Själva är vi nu på väg hem från Berlin av lite olika orsaker bl.a.
tog båten mycket stryk under den kalla vintern, då vi inte kunde
besöka den. Ett beslut som i efterhand visat sig klokt, då vi med
den planerade tidplanen skulle varit i nordvästra Tyskland och
Belgien under de värsta översvämningarna.
Året har präglats mycket av pandemin vilket inneburit att kretsens
aktiviteter har vart i stort sett noll och samtliga styrelsemöten så
här långt skett via digitala möten. Vi hoppas dock att styrelsemötet
nu i september kan ske i vår fina klubblokal. Vi planerar och
utgår ifrån att årsmötet kan ske i vår lokal på ett stadgeenligt
sätt, vet även att valberedningen fortfarande är intresserade av fler
kandidater till styrelsen och andra funktioner som skall finnas i
klubben.
Vi har även beslutat om att försöka få till en riktig ”omstart” av
samarbetet med Medborgarskolan vad gäller båtlivsutbildningar,
som bl.a. innebär att utbildningarna skall ske i våra lokaler - mer
om detta framgår av notis på annan plats i detta kretsblad. Även
om vi är inne i september finns det utrymme för många fler fina
båtfärder och att njuta av höstens alla färger i vår vackra skärgård.
För kretsen är det nu snart dags för årsmöte, där jag än en gång
vädjar till er medlemmar att komma för att träffa styrelsen och
göra er röst hörd, vi behöver få in mer idéer för hur vi skall
utveckla verksamheten och få fler att aktivt bidra i såväl styrelsearbetet som kommittéer.
Hoppas att vi ses på årsmötet.
MVH Bengt

Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:
Linda
Berggren			ÅBY
Staffan Björn			ÅKERSBERGA
Mikael Blomgren		TÄBY
Fam
Bohlemark		
KLÖVEDAL
Patrik
Böckert			NORRKÖPING
Simon Dagesten			LINKÖPING
Patrik
Dalén			SÖDERKÖPING
Esnef
Dzanic			NORRKÖPING
Fam
Däckfors			STOCKHOLM
Annelie Engberg Daborn		
ENSKEDE
Camilla Fjällberg			STOCKHOLM
Fam
Giebeler/Schrader		
KÖLN
Fam
Godymirska		
VÄLLINGBY
Hans
Grundmark		
NORRKÖPING
Fam
Hell/Scherp		
TYSTBERGA
Fam
Holmberg		
NORRKÖPING
Jörgen Håkansson		
BORGHOLM
Magnus Johansson		
LINKÖPING
Leif
Johansson		
VÄSTERVIK
Fam
Josefsson/Olsson		
NYKÖPING
Magnus Karlsson			STOCKHOLM
Fam
Lindrborg/Wibing		
TIMMERNABBEN
Björn-OlaLinnér			LINKÖPING
Fam
Lissheim/Boëthius		
SÖDERKÖPING
Tom
Lundahl			VÄSTERVIK
Fam
Lundqvist		
LÖTTORP
Fam
Nordmark/O’Donnell
SUNDBYBERG
Kajsa
Ohlson			KUMLA
Michael Ohlsson			NYKÖPING
Fam
Redeborn/Mattsson		
LINKÖPING
Pernilla Sühl			NORRKÖPING
Fam
Söderstam/Lindmark
ÅKERSBERGA
Henrik Tronstad			SOLNA
Mathias Wilkne			SALTSJÖBADEN
Fredrik Östberg			SVÄRTINGE

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

24-Timmars

Årets 24-timmarsseglingar har genomförts under vår-, sommaroch höstregattorna.
Nu återstår plakettutdelning vid årsmötet.
Resultatlistor och övrig information hittar du på
http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
24-timmarskommittén
Kjell Johansson
Kjell.ortugsgatan116@gmail.com
070 819 12 05
Stefan Nyström
stefan.nystrom@nattdjuret.se
070 454 74 04

Kräftfest i Stugvik

Qvinna Ombord

Nystart - Omstart - Upprop
Efter nästan två år utan några organiserade aktiviteter gör vi
ett försök att starta upp Qvinna Ombord-verksamheten igen.
Det är en del som hört av sig och är intresserade av vår
verksamhet, så nu hoppas vi att kunna få ihop ett härligt
gäng av nya och gamla medlemmar som med inspiration och
nytänkande starta upp kommande vintersäsong.
I första hand tänker vi ha en upptaktsträff den 21 september
i vår lokal, där vi ses över en fika till självkostnadspris
och spånar om utbildning och aktiviteter för de kommande
månaderna.
Anmälan senast den 16 september till Gudrun.
Någon gång på nyåret brukar Qvinna Ombord ha en trivselkväll, då vi umgås under gemytliga former i vår fina lokal,
äter något gott och ev. har något tema för kvällen.
Vi vill att du redan nu bokar in den 2 februari 2022 för denna
trivselkväll. Mer information kommer via e-post vartefter.
Anmälan senast den 26 januari till Gudrun.
Håll dig gärna uppdaterad via vår Facebook/hemsida eller din
e-post, som vi hoppas du lämnat till oss i QvinnaOmbordkommittén.
Anmälan till träffarna sker till:
Gudrun Dagberg tel 070-369 80 48
Gudrun.dagberg@telia.com
Övriga i kommittén som du också kan kontakta:
Agneta Wester tel 073-316 01 80
Monica Nilsson tel 070-831 84 13
Yvonne Karlsson tel 070-266 74 25
För de som inte har varit i vår lokal på Norralundsgatan 57
tidigare, vill vi informera om att det finns möjlighet att hålla
avstånd enligt rekommendationer. Vi ses i Qvinna Ombord!

Aktiviteter

Våra aktiviteter är med reservation för en eventuell fortsättning på Corona-pandemin fortfarande något oviss. Vi har
dock en förhoppning att kunna erbjuda båtlivskurser i samarbete med Medborgarskolan under hösten. Om det blir ändringar så kommer kommande program att annonseras via
hemsidan och Facebook.
Som vår ordförande nämnt i sin text har vi beslutat om en
nystart i vårt samarbete med Medborgarskolan.
Vår förhoppning är att detta samarbete ska leda till många
bra båtlivsutbildningar i vår fina klubblokal i Norrköping.
På lite sikt finns det även planer på att tillsammans med
Medborgarskolan ordna med intressanta föredrag kring båtar
och sjöliv.
Vi inleder vårt samarbete med att erbjuda två utbildningar
under hösten i vår klubblokal under ledning av Medborgarskolan.
Utsjöskepparintyg Kurs under 6 torsdagskvällar med start
7/10. I utsjöskepparkursen lär du dig att arbeta med bestickföring. Du lär om tidvatten och strömmar och hur de påverkar kurs och bärning. Vi pratar om långfärdsbåten och vilken
utrustning den bör ha, liksom elektroniska hjälpmedel, nautiska publikationer, radiokommunikation, in- och utklarering
i olika länder och annat som är viktigt för att klara en längre
resa med båt utomlands.
Kursen ger dig de teoretiska kunskaper och färdigheter
om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap
m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med
fritidsfartyg utmed Europas kuster.
Kursledare Johan Bergsten

Nybörjare till sjöss introduktion till båtlivet - Föreläsning den
13/10 kl 18-20.30.
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.
Kursledare Johan Bergsten
Vill du veta mer och anmäla dig, gå in på Medborgarskolans
hemsida www.medborgarskolan.se och sök på arrangemangsnumren 28758 (utsjöskepparintyget) eller 28759 (nybörjare till sjösskursen). Som medlem i Kryssarklubben S:t Annakretsen har du
10% rabatt på kursavgiften. Uppge ditt medlemsnummer vid anmälan.
Aktivitets- och utbildningskommittén
Mathias Krell
amkrell@gmail.com, 070-625 99 69
Västervik
Först av allt vill jag berätta en glad nyhet. Norra Smålands
Sjövärnskår (SVK10) kommer att återuppta den kustskepparintygskurs som avbröts i våras med hänsyn till Cvid-19. Om intresse
finns kontakta ordförande för SVK10 Magnus Holmbom, telefon
070-860 55 33, alternativt e-post holmbom1@gmail.com.
Ingenting är fortfarande bestämt beträffande våra planer för aktiviteter m.h.t. coronavirusets framfart. Beträffande klubbaftnar inför
höstens aktiviteter så finns heller ännu inget fastställt program.
Förhoppningsvis kommer det att fastställas på ett årsmöte som sker
1/9 alternativt 2/9 och därefter finnas utlagt på S:t Annakretsens
hemsida samt WSSW hemsida www.wikingarna.com.
Jag har ett lager av SXK- och S:t Annakretsens flaggor. I lagret
finns även kretsens egna tröjor av äldre modell (XXL) till nedsatt
pris, för omedelbar leverans.
En flagga är kanske ett presenttips?
Vid frågor kontakta mig via telefon 073-923 09 49 eller e-post
tony.wardig@gmail.com
Många seglare har beskådat skulpturen nedan under sina seglatser
i Österled.

Har man därtill läst min recension av Hans Normans bok i vår
kretstidning så torde uppgiften att finna svar vara överkomligt.
Uppgift: Ange namnet på landet och skärgårdsområdets benämning
samt öns namn som skulpturen står på och vad skulpturen heter.
De tre första fullständigt rätta svaren som inkommer till mig får
en belöning.
Svaren sänds med e-post alt. SMS med adress enl. ovan. Glöm inte
att ange eget namn och adress med hänsyn till eventuell belöning.
Rätta svaren kommer att meddelas i kretstidningens vårnummer
2022. Lycka till!
Lev och Segla Väl!
Tony

B

Förenings
Brev

Kallelse till Årsmöte

SXK, S:t Annakretsens årsmöte, med Coronaavstånd, äger rum
den 20 oktober i Kryssarklubbens 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

Klubbträffar

Vi kommer inte planera in några festträffar innan vi vet hur
Folkhälsomyndigeten hanterar den kommande hösten.
Styrelsen
Bengt Assarsson

Välkomstmingel på bryggan i Visby

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i februari.

SVERIGE

PORTO BETALT

Resumé över SXK S:t Annas
eskader till Visby 2021

Nytt år, ny tripp till Visby på Kristi Himmelsfärdshelgen.
Traditioner är till för att hållas, eller hur? Jag menar, julskinka, påskgodis, midsommardans och så S.t Annakretsens
årliga säsongsstartare.
Helgen inföll 13-16 maj, lite lagom varmt då tänker man,
eller inte. Kallt. Men soligt! 9 båtar med besättning hade
anmält sitt intresse, plus undertecknad. På onsdagskvällen
hölls ett eskadermöte. Jag kallade det avsiktigt inte skepparmöte då jag tycker hela besättningen bör vara delaktigt.
Det digitala forumet fungerade bra då startpositionerna var
från Arkösund i norr till Västervik i söder.
Överfarten bjöd på svaga vindar och gammelsjö - en oslagbar kombo, men alla verkar ha klarat sig bra. Vinden kom
vid lunch och fyllde på bra under eftermiddagen. Ett litet
debacle var väl att en av båtarna fick träna på att rensa
bränslefilter i sjögång strax utanför Visby hamn. Det gick
dock bra och de kunde ta sig till kaj för egen maskin. Väl
framkomna beslöts att välkomstmingel avhandlades direkt
på torsdagskvällen. Det bjöds på dricka och tilltugg och
det vanliga ljuget om stora vågor och hårda vindar fyllde
kvällen.
På fredagen var planerat en cykelutflykt. Dock bjöd vädret
på nederbörd varför utflykten sköts fram till tidig eftermiddag. Turen, som var ca 30 km bjöd på ett par naturreservat
samt, självklart, ett par gamla kyrkor. Utflykten var lyckad så
när som på att Stefans lås gick i baklås. Som tur var kunde
en husbilsägare komma till räddning med avbitartång.
För att fördriva del av lördagen hade en Visbyguide engagerats. Vi fick en initierad promenad runt i Visby under två
timmar. Alltid intressant. Promenaden avslutades på Stora
torget där ett lämpligt café utsågs. Där bjöd Skattmästaren
på kaffe och en fantastisk munsbit! Stort TACK till SXK S:t
Anna för denna fina gest!
Efter fikat började en del besättningar tänka på refrängen.
Det blåste bra sydliga vindar på lördagen och två båtar
gick iväg under eftermiddagen och en tredje lite senare på
kvällen. Prognosen för söndag sa svaga vindar och sedan
regn. Det stämde och jag funderar på varför prognosmakarna
alltid har rätt åt det hållet? Själv fick jag en snabbträning
på att kolla impeller och kylning då motorn kokade strax
efter avfärd. Med segel och motor på halvfart kom vi dock
hem på drygt 11.5 timmar. Värre gick det väl då för en
av båtarna som avseglade på lördagen. Rejäl sjögång och
försök att hälla upp soppa slutade med soppa över hela
durken samt förmodligen ett skadat revben. Vi hoppas på
gott tillfrisknande!
Er tillförordnade eskaderledare tackar för förtroendet och
hoppas vi ses nästa Kr Him igen!
Planer finns redan…
Eskaderledare
Håkan o Máire Skogstjärna på Isabelle

Berlin-Arkösund Av olika anledningar bestämde jag

och Tina oss för att avbryta resan mot Medelhavet för denna gång,
efter två år i Berlin och där den senaste vintern tagit hårt på
BETINA II. Den senaste vintern var kall, ner till minus 19 i Berlin
och då är det inte optimalt att ligga kvar i vattnet, utan möjlighet att
åka ner till henne p.g.a pandemin. Sedan kan man med facit i hand
konstatera att det var ett mycket bra beslut, då vi annars hamnat
mitt i det stor regn ovädret i västra Tyskland.
För att komma ner till Berlin, bestämde jag och Krister Kennryd
oss för att ta tåget ner, ett som det visade sig mycket bra beslut.
Lämnade Norrköping kvart i sex på kvällen och kunde efter en bra
middag på tåget vakna i Berlin vid halv niotiden. Därefter en kort
(6 minuter), med lokaltåg vara framme vid Spandau och BETINA
II. Efter en dags förberedelser kunde vi den 11/7 kasta loss för
hemfärd, första delen av färden gick via Havel kanal, i underbar fin
natur med många badande vilket fullt förklaras av att termometern
visade på 26 grader i vattnet och 33 i luften. Vad som även är
slående när man går på kanalen är alla som fiskar - och även får
relativt mycket fisk. I kanalen blev vi även ”haffade” av tysk sjöpolis som tog den svenska flaggan för Ukrainsk, men när misstaget
gick upp för polisen, fick vi fortsätta.
En annan stor skillnad mellan våra svenska kanaler och de nere
i Europa är att majoriteten av båtarna där nere är kommersiella
”pråmar” med upp till 100 meters längd, ofta lastade med skrot
eller kol. De har företräde i slussarna och vill ofta mötas på fel
sida.
Det är även mycket fågel längs kanalerna och framför allt ser man
lite Stork, vilket inte hör till vanligheterna här hemma.
Havelkanalen slutade med en båthiss som sänkte oss 35 meter ner
till floden Oder, vid Niederfinow, En märklig fackverkskonstruktion, där man förtöjer vid kaj, sänks ner och kastar loss, så som
man legat vid vanlig kaj.
Nästa anhalt blev Stettin, där Gästhamnen nu låg mitt i ett tivoli,
men som tur var stängde man ner allt klockan 23 och det blev helt
tyst. Tyvärr hade vi inte tid att göra några utfärder denna gång i en
mycket fin gammal stad, som är väl värd ett besök. Det gäller dock
att vara försiktig då den lägsta bron för att komma till Gästhamnen
bara är 3,5 meter.
Därefter var det dags att åter få mast på båten och vi gick vidare
till Trzebiez, där masten legat drygt två år. Efter lite letande fick
man fram alla delar och påmastning kunde ske i 34 gradig värme.
Som mastkran används kran som man normalt tar upp båtarna med.
En mycket trevlig marina med kompetent personal och bra pris, två
gästhamnsnätter med el, påmastning inklusive mastkranshyra 900
SEK. Nu åter med segelbåt bar det i väg till Swinoujsce för en sista
natt på Europas fastland, en relativt smutsig och tråkig marina, i en
stad som präglas av många stora varv.
Dags för resans längsta etapp Swinoujsce-Bornholm, i stiltje och
spegelblankt hav, så vi fick ingen nytta av att åter vara segelbåt.
Men helt plötsligt blev vi uppropade på kanal 16, på ryska. Efter
lite mer palaver (med bland annat insats av en rysk stor militärbåt)
förstod vi att vi kommit för nära nedläggningen av den nya gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Det gällde 5 nm säkerhetszon runt nedläggningen. Har dock aldrig tidigare sett en sådan
algblomning som vid denna överfärd, men så var det även 26
grader varmt mitt ute på havet.
Efter en kort natt där det gällde att sova snabbt bar färden vidare
mot Sverige och Simrishamn. Åter på svensk mark! Skönt!

Men vi blev även snabbt medvetna om hur bra vi haft det,
hamnavgift 340 SEK inklusive el/dygn, med dålig service
och allt skulle ske via automat och telefon. Ölen kostade 95
SEK/stort glaset mot 5 SEK i Polen.
I Simrishamn mönstrade Krister av och Tina och Idefix
mönstrade på, vi gjorde även utflykt till Ale Stenar/
Kåseberga och Glimmingehus, innan vi åter gick norrut.
Hemresan gick sedan via Åhus, Karlskrona, Kristianopel,
Oskarshamn, Idö, Loftahammar och kräftskiva i Stugvik på
Stora Ålö. De enda två gästhamnar vi kan ge godkänt betyg
är Kalmar och Oskarshamn, med det stora ”bottennappet”
Kristianopel, där ingen hamnvärd syntes till, något bränsle
gick inte att få tag i även om det utlovats och hamnen fylld
med sjögräs, som satt igen kylvattenslangen för en gästande
båt.
Bengt

Kanalfärd i Tyskland

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 hemoch
Facebooksida! Där har vi möjlighet att informera med
kortare varsel än via utskicken, som kommer tre ggr/år.
Cathrine

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 - 2021 i Sankt Anna Kretsen
Vid årsmötet den 22 oktober 2020 valdes styrelse, vilken efter konstituering fick följande sammansättning:
Mikael Haag
ordförande i Båttekniska kommittén
Beng Assarsson
ordförande
Stefan Eliasson
ordförande i Informationskommittén
Mathias Krell
vise ordförande, ordförande i Aktivitetskommittén
Kjell Johansson
ordförande i 24-timmarskommittén
Cathrine Garstad sekreterare
Krister Kennryd kassör
Stefan Nyström
ordförande i Eskaderkommittén		
Mikael Garstad
ordförande i Hamn- och farledskommittén
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, samtliga i form av telefonmöten p.g.a. rådande pandemi, där frågor av
övergripande och gemensam karaktär behandlats. Många diskussioner har berört hur vi skapar maximal medlemsnytta, i en situation där vi inte
kunnat träffas fysiskt. Men även om vi inte kunnat träffas fysiskt i klubblokalen, har vi trots detta kunnat erbjuda mycket medlemsnytta. Vår
uthamn i Stugvik har varit i fantastiskt bra skick detta verksamhetsår, de blå bojarna ligger på helt rätt platser och är fler än någonsin. Vårt
kretsblad har kommit ut som planerat med mycket läsvärt och fina bilder i färg. Interaktionen på våra sociala medier har varit omfattande. Vårt
samarbete med Arkösunds Gästhamn, med rabatt på såväl hamnavgift som båtbottentvätt, har tagits väl emot. Det behövs fortfarande hjälp av
medlemmarna för att skapa än mer mervärde, även om pandemin förhoppningsvis klingar av. Det är tillsammans vi skapar mervärde, det som
diskuterats i styrelsen är vilka satsningar som motsvarar förväntningarna.
Klubbkommittén
Klubbkommitténs verksamhet har på grund av pandemin och omsorg om medlemmarnas hälsa legat nere under verksamhetsåret.
Aktivitetskommittén
På grund av den rådande pandemin Covid-19 har det varit mycket begränsad aktivitet under det gångna verksamhetsåret. Vi har försökt
med utbildning till förarbevis i samarbete med Seapeople Ann-Mari Brengdal. Det varit inbjudan till kurser både i vår lokal i Norrköping,
kursledarens lokal i Linköping samt en digital variant. Tyvärr fick vi inga anmälningar till något av dessa kurstillfällen. Troligen på grund
av det besvärliga pandemiläget.
S:t Annakretsen tillsammans med Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW) och Westerviks Segelsällskap (WSS) Västervik har på grund av
Covid19 inte genomfört några klubbaftnar under verksamhetsåret. Däremot genomfördes vårt handikapp-läger som blev inställt förra året. Två
fulltecknade ungdomsläger genomfördes och så även en fulltecknad seglarskola för barn och ungdom i enlighet med Svenska Seglarförbundets
regelverk med hänsyn till Cvid-19. Sammanlagt utbildades 67 deltagare.
Vid två tillfällen har vi varit behjälpliga med att ordna veckolånga hamnplatser hos WSSW med anledning av att SXK-besättningarna inte tagit
sin andra vaccinationsspruta innan avresan hemifrån. Vederbörande visste inte att sprutan måste tas inom den egna regionen.
Under året har Sankt Annas kretstidningsställ varit placerat i WSSW klubb- och gästhamnslokal för att sprida information om SXK vilket varit
mycket uppskattat av såväl ortens som gästande båtar. Kretstidningen har även funnits i WSS och MBSK lokaler.
Försäljning av SXK- och SXK S:t Annakrets prylar har försålts till såväl gästande som ortens båtägare med stor uppskattning från båda sidor.
Inga sjölivskurser vid MBSK har genomförts på grund av Cvid-19.
Båttekniska kommittén
Båttekniska kommitténs syfte är att bevaka frågor och nyheter kring båtteknik för kretsens medlemmar. Tillsammans med aktivitetskommittén
har båttekniska kommittén tidigare år anordnat medlemsträffar och utbildningar. Under det gångna verksamhetsåret har dock kommitténs arbete
varit vilande.
Hamn- och farledskommittén
Uthamn (Stugvik)
Vi öppnade upp vår uthamn och tände belysningen och installerade hjärtstartaren den 13 april 2021. Vi var i år bara 1 båt och 2 glada som
jobbade i några dagar så gästande båtar skulle känna sig välkomna.
Sedan har alla medlemmarna hjälps åt löpande under säsongen så vår uthamn varit i bra skick för alla gästande båtar.
Då vi under flera år haft problem med akterbojarna så togs det beslut att alla bojar inklusive stenar skull bytas ut så fort som möjligt. Vissa
stenar som ligger där i dag är 26 år gamla, vi har köpt in nästan allt material för att kunna utföra detta löpande men på grund av budgeten så
hade vi inte möjlighet att anlita båten för utsättning under 2020, men nu är det gjort. I slutet av maj 2021 så byttes dom sista 10 bojarna så
nu är alla akterbojar utbyta med nya stenar och pålbojar.
Svajbojar
Vi har besiktat flertalet av våra bojar med undervattenskameran.
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 för, så dom sköter dessa.
Möten
Vi som ingår i kommittén har inte haft några fysiska möten under detta verksamhetsår!
Men det har diskuteras om att bygga ett utegym på Stora Ålö - så vi får se om det blir av till 2022.
Informationskommittén
Under verksamhetsåret har tre medlemsblad getts ut. Kretsens hem- samt Facebook-sida har löpande försetts med material.
Qvinna Ombordkommittén
På grund av pandemin har inga aktiviteter eller kommitté-möten bedrivits under det gångna verksamhetsåret.
24-timmarskommittén
Traditionella 24-timmarsseglingar har genomförts på vårregattan (4 båtar), sommarregattan (3 båtar) och på höstregattan (4 båtar). På 12-timmars
special, med gemensam målpunkt utanför Stora Ålö och efterträff i Stugvik deltog inga båtar. 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 13 maj.
Eskadermöte hölls på onsdag kväll digitalt med Google meet. På eskadermötet konstateras att vädret på torsdagen skulle vara fint. Totalt var det
10 båtar som avgick från Arkösund i norr till Västervik i söder.
Överfarten gick bra och välkomstmingel ordnades på torsdag kväll. På fredag eftermiddag efter regnet företog en grupp en cykeltur till Hejdeby,
Endre och Allkvie Änge. På lördagen bjöds det på en stadsvandring under ledning av en mycket kunnig Visby-guide.
Eftersom prognosen förutspådde regn och varierande vindar på söndagen, begav sig tre båtar av mot fastlandet på lördag kväll och de fick en
fin nattsegling i frisk vind och litet dimma. På söndagen var det dags för övriga att säga farväl till Visby igen. Vindarna var svaga och regnet
kom enligt prognosen, men alla kom lyckligt hem.
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