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*Stadsvandring i Norrköping - 25 september
Program i Västervik - fastställs i oktober
Sjömansarbeten - start - 11 oktober
”Bokvikning” - 11 oktober
Årsfest - 20 oktober
Årsmöte - 25 oktober
Sopplunch - 30 oktober
Räkafton - 9 november
*Kransbindning på Fröö gård - 27 november
*Trivselkväll - 27 januari
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Bästa S:t Annakamrater och alla ni
övriga som läser vårt medlemsblad!

Nya medlemmar

När jag skriver detta ligger vi (jag, Tina, Idefix och BETINA
II) åter i hemmahamnen Rökholmens marina Arkösund, efter att
ha slutfört det bästa ”sommarjobb” som man kan ha, nämligen
Hamnvärd på Stora Ålö. Årets väder har varit helt perfekt för oss
som vill njuta av vatten, både för att färdas över och att bada i. Mer
än 30 grader i luften (på gränsen till lite för varmt) och upp till 28
grader i vattnet, underbart för långa bad.
Som hamnvärdar har vi träffat många trevliga människor,
som alla uppskattat vår fina hamn. Det har varit många båtar både
vid bryggorna och för svaj, vet inte om vi nått rekordnoteringar
men det bör vara relativt nära. Det enda tråkiga har varit att det
torra vädret satt stopp för den populära gemensamma grillningen
vid bryggan, vi har naturligtvis följt eldningsförbudet och förbjudit
varje form av grillning, vilket resulterat i att många förbrukat sin
gasol till spisen. Några har även haft problem att handla ny gas då
efterfrågan varit för stor.
Även när ni läser detta (början av september) kommer det att vara
många riktigt bra dagar kvar på sjön, då vattnet är så varmt är jag
övertygad om att vi kan se fram emot en varm skön höst, som bäst
uppleves i och på vattnet.
Det börjar även dra ihop sig till Årsmöte för kretsen och jag
hoppas verkligen att så många som möjligt av er har möjlighet att
deltaga, då det är ett utmärkt tillfälle till att säga sin mening om vår
verksamhet, och om vad vi kan göra bättre/utveckla.
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Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:

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

Uthamn

Hamnvärdsfamiljen arrangerar musikquiz i Stugvik

Stugvik har snart stängt för säsongen men alla är naturligtvis
fortfarande välkomna hela hösten, även om våra jollar och
kanoter har gått i vintervila. Vi ses nästa säsong igen! Hjärtstartaren har inte varit i gång i år heller, vilket vi naturligtvis
är tacksamma för. Den tas som förra året hem för att finnas
tillgänglig vid våra träffar i lokalen på Norralundsgatan.
Eftersom sommaren varit så varm har det badats och seglats
mycket i Stugvik. Seglandet har varit så intensivt så nästa
år får vi ha nya segel till jollarna. Vi har även i år haft c:a
1000 besökande båtar. Hamnvärdarna har varit underbara som
vanligt och styrt upp det hela. Jag hoppas att ni kommer
tillbaka nästa år!
Uthamnskommittén
Göran Göransson

Vår bard tillika hamnvärd

Qvinna Ombord

Qvinna Ombord hälsar alla välkomna till en spännande höst
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.
Stadsvandring - 25 september
Lite Norrköping ” by Elsie Sundström”.
Vi får en proffsig guidad promenad i ca 1-1 1/2 timme
genom delar av Norrköping.
Känner man sedan för att avrunda kvällen så avslutar vi på
någon restaurang med något att äta/dricka.
Samling Carl Johans park kl 17:00.
Anmälan till Yvonne senast den 16 september.
Ange om du är intresserad av en stunds ” eftersittning”.

Trivselkväll den 27 januari
Tema eller program för kvällen är inte fastställt i dagsläget så vi
återkommer med information via nätet och mail.
Har du förslag eller idéer till kvällen så är du hjärtligt välkommen
att höra av dig till Yvonne Karlsson.
Väl mött Tina!
Anmälan till aktiviteterna görs till yvonne20.karlsson@telia.com
eller på telefon 070-266 74 25.
QO Kommittén ser fram mot en fin höst/vinter tillsammans:
Tina Assarsson
070-572 31 69
Margreth Kennryd
070-453 57 13
Gudrun Dagberg
070-369 80 48
Agneta Wester
073-316 01 80
Yvonne Karlsson
070-266 74 25

Kransbindning på Fröö gård - 27 november
Advent i antågande och på begäran kommer vi även i år att
besöka Fröö gård för att binda adventskransar.
Där finns även en trevlig gårdsbutik med inredning, tyger och
många tips för åtets julklappar.
Kransbindning 250 kr, fika ingår.
De som vill samåka samlas på Himelstalunds parkering kl
18:00, övriga efter överenskommelse.
Anmäl till Yvonne senast den 20 november.
Resande i Olsösundet känner sig extra välkomna till Stugvik

Övriga 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@gmail.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 fullständigt fastlagt. Vi återkommer i medlemsblad, på
hemsida och i Facebook. Har ni några önskemål hör gärna av
er så skall vi se vad vi kan göra.
Vi kan dock som tidigare år erbjuda det numera klassiska
sjömansarbetet - detta verksamhetsår kombinerat med ”bokvikning.”
Den 11 oktober Sjömansarbete
Sjömansarbetet fortsätter med början den 11 oktober, tid
18:00 -20:00, Du tar med dig en flaska eller burk, garn
finns. I halvtid fikar vi och du tar med det du vill äta, kaffe
eller te ordnar vi på plats. Väl mött i klubblokalen på Norralundsgatan 57 i Norrköping.

Den 11 oktober Bokvikning
På begäran tänkte vi också prova på ”BOKVIKNING”.
Ta med dig en inbunden bok ca 21-24 cm hög, 200-300 sidor, linjal,
blyertspenna (stiftpenna är bäst), suddgummi, lite tålamod och ett
glatt humör så kan du skapa många spännande verk.
Vi träffas klockan 18:00-20:00 i lokalen på Norralundsgatan 57
tillsammans med de som gör sjömansarbete på torsdagar.
Samma rutiner gäller for oss bokvikare - i halvtid fikar vi och du tar
med dig vad du vill äta. Kaffe och te ordnar vi.
Anmälan till dessa aktiviteterna görs till Bosse Kaliff, på mail
bosse.kaliff@gmail.com eller tel. 070-910 91 47. Väl mött i klubblokalen alla sjömaningspysslare och bokvikare för trevlig samvaro
på torsdagskvällarna under vinterhalvåret!
Aktivitetskommittén
Bosse Kaliff
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Kallelse till Årsmöte

SXK, S:t Annakretsens årsmöte äger rum den 25 oktober i Kryssarklubbens lokal, Norralundsgatan 57.
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

Klubbkommitténs aktiviteter hösten
2018 och våren 2019

S:t Annakretsens Årsfest - 20 oktober kl 17:59
Lördagen den 20 oktober är det fest för alla kryssarklubbare
i Norrköpings Segelklubbs lokaler i Lindö, i Norrköping. Det
kommer att bli en tvårätters middag med gott tillbehör. Priset för
denna meny är 300 SEK per person. Vi ska nu alla ha en trevlig
kväll tillsammans med musik och dans.
Om man nu känner för detta så anmäl er till Jennie på 070-966
58 29 absolut senast den 11/10, samt sätt in pengarna på bankgiro
5047-6936. Skriv ditt namn och årsfesten i samband med inbetalningen.
Förfriskningar kommer att finnas under kvällen om man behöver
vila lite i lite blandad kompott.

För sammankomster under vårvinter och vår har vi följande
erbjudanden:
- Sopplunch 5 februari
- Korvmys 8 februari
- Sopplunch 15 mars
- Hemligafton 15 mars
- Ostafton 5 april
Mer information om dessa sammankomster kommer i vårutskicket.
Alla Kryssarklubbare är hjärtligt välkomna på aktiviteterna.
Klubbmästeriet
Jennie Svoren
070-966 58 29, jennie.svoren@icloud.com

Remmarlag på Visingsö, Berne räknar in

Veteranklubben

Den 29 maj gjorde 19 veteraner en utflykt till härliga Visingsö.
En trevlig guidning med remmalag runt ön i det vackra vädret
och därefter en god lunch på hotellet blev en fin avslutning
innan båten och bussen väntade för hemfärd efter en lyckad
dag.
Mvh
Gudrun Dagberg

Sopplunch - 30 oktober kl 12:00
i vår klubblokal på Norralundsgatan 57 i Norrköping. Anmälan
görs senast en vecka före till Lasse 070-859 72 90.
Räkafton - 9 november kl 18:00
i vår klubblokal. Vi ska nu äta massor med räkor & tillbehör
tillsammans.
Om man nu vill vara med på denna afton, så anmäl er till Jennie
070-966 58 29.
Så först till kvarn gäller!

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i februari.

Årets eskadrar

Eskadern till Visby i Kristihimmelsfärdshelgen samlade i år tre
båtar. Två båtar startade från Arkösund och en från Gryt. Programmet på plats genomfördes i år med fokus på promenader och en
utflykt till Lummelunda-grottorna.
Sommarens Ålandseskader hade två deltagande båtar. Fredrik Nilsson ger följande korta resumé av seglingen och har följande tankar
inför kommande sommar: ”Resan var kanske lite för lång för att
locka andra. Vi hade dock en fantastisk resa, även om den inte blev
riktigt som planerad. För vår del, som utgår från Västervik, tog
resan fyra veckor. Omständigheter tog oss genom Mälaren, centrala
Stockholm, Stockholms skärgård samt några hamnar på Åland.
Resan gav mersmak och det blir med säkerhet fler resor dit.
Nu tittar jag på nästa år och eventuellt fler förslag till eskadrar.
Deltagare i Ålandseskadern
Kanske vore en idé att prova hamnar runt vår egen krets för att
korta ner längden på resan och på så sätt locka fler.”
En inbjudan om deltagande i Sörmlandskretsens eskadrar lockade
seglare från Stockholmskretsen men tyvärr ingen från S:t Anna.
Eskaderkommittén
Bengt Dagberg

24-Timmars

Årets 24-timmarsseglingar är genomförda
Nu återstår plakettutdelning vid årsmötet
Resultatlistor och övrig information hittar du på,
http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
24-timmarskommittén
Kjell Johansson
Kjell.ortugagatan116@gmail.com
070-819 12 05

Västervik

Beträffande vinterns temakvällar så fastställs dessa först i oktober
för hösten och vintern/våren. Programmet för hösten kommer
att finnas på S:t Annakretsens hemsida samt införas i kretstidningens kommande vårnummer. Har du några förslag/önskemål
kring ämnesområden att ta upp så kontaktar du mig på
enklaste sätt antingen via telefon 073-923 09 49 eller E-post
tony.wardig@gmail.com.

Hamn och farled

Nu har dom nya Kardinalmärkena i Skutleden (2st) och Kronleden (3st) varit på plats under sommaren så vi hoppas på att
ni provat att gå dom lederna!
Bojen vid Vattenholmen blev utsatt i Juli - tyvärr så blev det
sent på säsongen, då vi inte fick bojkropparna levererade i
tid!
Vi har även bytt ut två bojar i Stugvik till Pålbojar - som är
på prov. Så om ni använt dessa så får ni gärna skriva något om
vad ni tycker om dom till micke.garstad@icloud.com.
Vi jobbar aktivt för att hitta fler platser att lägga ut bojar på
då vi i handlingsplanen ska försöka lägga ut två nya bojar
varje år, men det svåra är att hitta markägare och få tillstånd
att lägga ut bojarna.
HoF-kommittén
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com

Prylshoppen

SXK:s prylhantering sköts numera digitalt via kansliets
Webshop https://www.sxk.se/krets-medlem/butiken. Du ska
naturligtvis vara inloggad för att handla.
Kontakta kansliet på telefonnummer 08-448 28 80 om du behöver något och inte lyckas beställa digitalt. Ett annat sätt är ju
att besöka någon båtmässa och köpa där. Jag tror klubben är
representerad på alla.

När det gäller utbildningar samarbetar vi med Medborgarskolan Kretsens prylsortiment finns på vår hemsida
och vårt kursutbud omfattar i stort sätt alla områden inom sjölivet. https://www.sxk.se/st-annakretsen/profilprylar. Men det är inte
Våra kurser startar i månadsskiftet september/oktober. Som krys- mera digitalt än att om du vill köpa något, så gör som vanligt;
sarklubbmedlem har du 20 % rabatt på kursavgiften. Vid frågor maila eller ring till Bengt - bengt.dagberg@telia.com tfn: 011kontakta mig via telefon eller SMS alternativt E-post, telefonnum- 12 18 34 eller, om du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig mer och E-postadress se stycket ovan.
tony.wardig@gmail.com tfn: 073- 923 09 49. I Linköping har
vi ett lager med flaggor och märken hos Marinaman.
Jag har även ett lager av SXK- och S:t Annakretsens flaggor samt
SXK stävmärken. I lagret finns även kretsens egna tröjor av äldre Mvh
modell till nedsatt pris för omedelbar leverans.
Bengt Dagberg
Kanske ett bra julklappstips?!
Lev och Segla Väl!

Tony

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 - 2018 i S:t Annakretsen
Vid årsmötet den 26 oktober 2017 valdes styrelse, vilken efter konstituering fick följande sammansättning:
Stefan Eliasson
ordförande i Informationskommittén
Beng Assarsson
ordförande
Jennie Svoren
ordförande i Klubbkommittén
Bengt Dagberg
sekreterare, ordförande i Eskaderkommittén
Göran Göransson ordförande i Uthamnskommittén
Krister Kennryd
kassör
Kjell Johansson
ordförande i 24-timmarskommittén
Bo Kaliff
ordförande i Aktivitetskommittén
Mikael Garstad
ordförande Boj- och farledskommittén
Tina Assarsson
ordförande i Qvinna Ombordkommittén
Mats Kostmann
ordförande i Båttekniska kommittén
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, där frågor av övergripande och gemensam karaktär behandlats. Mycket diskussioner har ägnats åt
hur vi skapar maximal medlemsnytta, men här behöver vi även hjälp av våra medlemmar. Vad vill medlemmarna att kretsen ska utveckla mera?
På det övergripande planet har framför allt riksorganisationen jobbat med medlemsregister och anpassning till den nya lagstiftningen GDPR, om hantering av
personuppgifter. Där har vi från kretsens sida, genom avtal, överlåtit hanteringen på riksorganisationen.
Klubbkommittén
Årsfesten hölls i NSK’s klubblokal. God mat bjöds, glada människor sjöng och dansade till gruppen Mousiké.
Den traditionella räkaftonen hölls i klubblokalen i november. Året avslutades med glöggfest tillsammans med Veteranklubben. Vid klubbträffarna på vårvintern
serverades dels korv med bröd, dels en ostbuffé. Dessutom har tre soppluncher, en i oktober en februari och en i mars hållits i lokalen.
Sommarhalvårets aktiviteter i Stugvik:
Pingstafton - en försommarfest med grill och tipspromenad, priser från Skeppa delades ut.
Midsommarfirandet på S:t Ålö bjöd på regn, dans runt midsommarstången och tävlingar med priser från Skeppa. Som resultat av vädret var det inte så många
båtar vid bryggorna som vi är vana att se.
Kräftskiva i Stugvik. Även där med färre båtar vid bryggorna än vanligt.
Aktivitetskommittén
Utbildnings- och Aktivitetskommittén har haft följande aktiviteter under verksamhetsåret 2017-2018. Sjömaningsarbetet fortsatte med 17 träffar under året och
med 10 deltagare per gång. 2017-11-16 Jan-Eric Nårdal och Kerstin Carlsson berättade om segling i Polen 22 personer deltog. 2018-03-21 HLR utbildning 4
personer deltog. 12018-04-12 Underhåll av flytvästar, vinschar och däcksluckor 18 personer deltog.
S:t Annakretsen har tillsammans med Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW) och Westerviks Segelsällskap (WSS) samt i samarbete med Medborgarskolan
i Västervik genomfört följande program: 2017-11-22 ”Folkbåtens 75-årsjubileum”. Anders Olsen Mr. Folkbåt berättade om folkbåtens historia. Den första
folkbåten sjösattes nämligen 1942 i Göteborg och har byggts i ca 4000 exemplar runt om i världen varav 1400 i Sverige. Vid SM-et för 75-jubilerande folkbåtar
deltog inte mindre än 34 båtar och den näst äldsta, nr 2, deltog faktiskt vid SM. 2018-01-16 ”Hjärtstartare” första hjälpen - HLR utbildning som leddes av
läkaren till lika WSSW ordförande Olle Svernell. 2018-03-14 ”Fastnet Race” meteorologen Joakim Lagner från SMHI berättade om sina upplevelser vid sitt
deltagande i seglingstävlingen. 2018-04-04 ”Säkerhet ombord” som omfattade Brandsäkerhet - Första hjälpen - utrustning ombord. Utbildningen genomfördes
i Räddningstjänst lokaler av personal ur Räddningstjänsten i Västervik. Klubbaftnarna har genomförts i Westerviks Segelsällskap Wikingarnas klubblokal på
Notholmen förutom ”Säkerhet ombord” som var förlagt till Räddningstjänst lokaler i Västervik.
Under året har S:t 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 lokal.
SXK- och SXK S:t Annakrets prylar har försålts till såväl gästande som ortens båtägare med stor uppskattning från båda sidor. .
Därutöver har ett stort antal navigationskurser på olika nivåer genomförts. Förarintygs-, Kustskepparintygs- och Radarkurser samt VHF-certifikat (SRC) drar till sig
största intresset men även Fartygsbefäl- och Maskinbefäl Klass VIII kurser efterfrågas.
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 kommittén varit mindre aktiv inom detta område
Uthamnskommittén
Stugvik städades 10-13 maj efter att vintern hade fält många träd fick vi såga och röja mycket. Våra bojar har fått nya sänken. En brygga har oljats och en ny
pressening har införskaffats så att vi nu har nytt tak över borden. Hjärtstarten har inte varit i gång i år heller vilket vi är tacksamma för. Hamnvärdarna har varit
underbara som vanligt och vi hoppas att dom kommer tillbaka nästa år. Eftersom sommaren varit så varm har det badats och seglats mycket i Stugvik, så till nästa
år har vi nya segel till jollarna. Även i år har vi haft ca 1000 besökande båtar.
Hamn- och farledskommittén
Möte med transportstyrelsen om kronleden och skutleden. Nytt serviceavtal tecknat med sjöfartsverket angående alla sjösäkerhetsannordningar som S:t
Annakretsen ansvarar för. Utsättning av två kardinalmärken i Skutleden. Utsättning av tre kardinalmärken i Kronleden. Ny Boj vid Vattenholmen. Två bojar i
Stugvik utbytta mot två pålbojar.
Informationskommittén
Under verksamhetsåret har tre medlemsblad getts ut. Kretsens hem- samt Facebook-sida har löpande försetts med material.
Qvinna Ombordkommittén
Qvinna Ombord startade upp vårens aktiviteter de 13 mars med temat teprovning. Det var ett uppskattat och mycket intressant föredrag vi fick del av. Den 16 maj
var det dags för att prova på våra kunskaper i knopar och att lägga ut rutt. Tyvärr blev det inställt då deltagandet var föranmälda deltagare var litet (2). Därefter
kom turen till vår årligen återkommande Tjejsegling. Det blev en denna gång en båt med en skeppare och två matroser. Vi fick en underbar dag på havet med varma
vindar som tyvärr avtog under dagen. Några härliga bad mitt ute i Bråviken är något att minnas i vinter.
24-timmarskommittén
Traditionella 24-timmarsseglingar har genomförts, på försommaren och på sensommaren. Dessutom har 12-timmars special, med gemensam målpunkt utanför
Stora Ålö och efterträff i Stugviken arrangerats. Resultat och övrig info finns på https://24-timmars.nu/
Eskaderkommittén
Eskadern till Visby i Kristihimmelsfärdshelgen samlade i år tre båtar. Två båtar startade från Arkösund och en från Gryt. Programmet på plats genomfördes i år
med fokus på promenader och en utflykt till Lummelunda-grottorna.
Sommarens Ålandseskader hade två deltagande båtar. Med utgångspunkt i Västervik tog resan fyra veckor. Seglingen gick genom Mälaren, centrala Stockholm,
Stockholms skärgård till några hamnar på Åland.
En inbjudan om deltagande i Sörmlandskretsens eskadrar lockade seglare från Stockholmskretsen men tyvärr ingen från S:t Anna.
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