
Stugvik öppnat - 14-18 april

Aktiviteter i Västervik - från maj månad
Visbysegling - 26-29 maj

24-Timmars till Visby -26 maj - 28 maj

Traditionella 24-Timmarsseglingar - vecka 22-23
Pingstfirande på St Ålö - 4 juni

Nationaldagsfirande på St Ålö - 6 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 11  juni
Midsommarfirande i Stugvik - 24 juni 

12-eller 24-timmars segling semester - 4 - 10 juli

Kräftfest i Stugvik - 13 augusti 
24-timmarssegling - vecka 35 och 36
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Nu blir det sommar efter en kall vår
När ni läser detta kretsblad hoppas jag de flesta av er ligger i 
respektive hemmahamn, även om det för många av oss blev en 
sen sjösättning efter att slutet av mars och början av april, blev 
riktigt vintrigt. 
Detta Kretsblad går ut till samtliga medlemmar i SXK, som är 
bosatta inom kretsens geografiska område, oberoende om ni är 
medlemmar i kretsen eller inte. För er som ännu inte är medlem-
mar hoppas jag att ni vill bli och kunna ta del av vår verksamhet 
och förmåner på ett aktivt sätt.
Hoppas nu att vi får en riktigt fin sommar även om det kommer 
att dröja innan det blir badtemperatur i vattnet för mig. Vi håller 
även tummarna för att alla virusar håller sig i schack. Men en 
liten rackare det gäller att se upp med är fästingen, så om ni inte 
är vaccinerade gör det! 
Aktiviteterna har nu åter börjat komma igång, med kurser, före-
drag om Valdemarsleden och Arkö/Arkösund. Vi har även haft 
en mycket uppskattad räkafton i vår trevliga klubblokal och för 
er som ännu inte varit där - kom vid nästa tillfälle!
Nu hoppas jag att det kan bli mycket mer möten och aktiviteter 
ute i skärgården och då gärna i vår uthamn Stugvik på Stora Ålö. 
Vi behöver fler hamnvärdar som kan välkomna gästerna i Stug-
vik, en mycket trevlig sommaraktivitet som ger stora möjligheter 
att knyta kontakter för resten av livet. Men även om ni inte är 
hamnvärd, hjälp till att välkomna gäster och bjud in dem till de 
aktiviteter som är på gång och visa vilka möjligheter som finns i 
form av jollar, kanoter och roddbåt (vår gamla Askeladen).
Som vi informerat tidigare har ni möjligheter att få viss del 
av kurskostnaderna vid ”båtlivsutbildningar” ersatta av kretsen, 
vilket alldeles för få ansökt om. 
Under sista helgen i mars hade riks SXK rådslag hos oss här i 
Norrköping, med deltagare från hela Sverige, vi står alla inför 
stora utmaningar och föreningen har tappat lite medlemmar 
relativt motsvarande tid förra året och det gäller även för vår 
krets. Så när ni träffar någon som inte har SXK flagga och/eller 
S:t Anna flagga, övertyga dem att gå med! Alla nya medlemmar 
i vår krets kommer att få en Sankt Anna flagga om de samtidigt 
köper valfri storlek av SXK flagga - plus mycket trevlig gemen-
skap.
Men även om vi har en lång skön sommar framför oss, behöver 
vi även knyta kontakter och planera aktiviteter för tiden efter då 
båtarna hamnat på land. Styrelsen och valberedningen behöver 
fler ledamöter och om du känner för att hjälpa till, tag kontakt 
med valberedningen och anmäl ditt intresse. Om du har förslag 
på aktiviteter tag kontakt med någon av oss i styrelsen.
Vi behöver även mer förslag på vad ni vill att vi från kretsen 
skall göra/driva. Styrelsen trodde att utifrån andra kretsar att 
det skulle finnas intresse att till en låg kostnad hyra vissa 
verktyg/instrument, som man kanske inte införskaffar då det 
är mycket begränsad användningstid relativt kostnaden. Men 
svarsfrekvensen på vårt mailutskick var för oss låg, och av de 
som svarat var det fler som var negativa än positiva. Avsikten 
var att någon styrelsemedlem förvarade verktygen/instrumenten 
hos sig under höst, vinter och vår, där man som hyrestagare 
fick boka och hämta dem. För att sedan förvara dem i Stugvik 
på Stora Ålö under sommaren, där man kunde göra en extra 
kontroll av exempelvis batteristatus och eventuella gasolläckor.
 
Önskar er alla en riktig trevlig sommar.
Bengt

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

mar välkomna  i S:t Annakretsen:

Olof Carlsson  NORRKÖPING
Annika Cidh  VALDEMARSVIK
Fam Dräger  VENA
Fam Engström/Caap VIKBOLANDET
Per Eriksson  LINKÖPING
Lars Uve Jesse  CASTROP-RAUXEL
Pelle Josefsson Olsson NYKÖPING
Kent Kaiser  SÖDERKÖPING
Fredrik Landers  NORRKÖPING
Kasper O’Donnell SUNDBYBERG
Fam Petersson  LINKÖPING
Hasse Torsell  REJMYRE

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

Uthamnen i Stugvik, Stora Ålö - är 
öppnad för säsongen
Det var under en mulen skärtorsdag före påsk, som segelbåten 
”Barolo” la till vid den bortre bryggan i Stugvik. Det var ingen 
trafikstockning på de stora farlederna till havs, till skillnad mot 
de på land. Än råder lugnet i Skärgården. Visst var det en aning 
svalt, men njutningsfaktorn den tiden av året är stor, även om 
temperaturen inte bjuder in till några simturer vid stranden. 
Ingen nytta blev utförd den dagen, då regnet kom i samma 
ögonblick som tamparna fästes vid bryggan. Då det inte fanns 
någon konkurrens om internet så gick det bra att strema film. 
Stugvik är inte känt för att vara internets paradis, här umgås 
man ansikte mot ansikte. Dåligt internet leder till kreativitet 
och trevlig samvaro mellan människor, vilket denna uthamn 
verkligen bjuder in till. Här går att segla optimistjolle, ro en 
eka, paddla kanot, plocka blåbär  eller bara umgås runt elden 
eller grillen. Så här tidigt på säsongen fanns ingen mer att 
umgås med och då kan man kanske bli förlåten för att man 
fuskar med kreativiteten?
Som väl är var vädrets makter mer vänligt sinnade kommande 
dagar. 
Under långfredagen hissades SXK-flaggan i topp på flagg-
stången och hälsar nu alla välkomna till ett nytt båtår. Området 
rensades från kottar, barr och grenar. Den första bryggan med 
dess picknickbord oljades. Bryggorna oljas vartannat år och 
förra året blev den bortre bryggan uppfräschad. Solceller finns, 
som fångar energi för att bryggornas lampor samt vår fyr kan 
lysa på kvällen. Batteriet till detta ändamål är utbytt i år till 
ett nytt och starkt. 
Det finns saker du som medlem kan bidra med. Ett sätt att bidra 
är att agera hamnvärd när du ändå är på Stora Ålö. Oavsett 
om du bara tänkt stanna över natten, eller en hel vecka, är du 
till hjälp. Du lägger då till båten vid skylten hamnvärd. Som 
hamnvärd tar du då emot andra båtar och hälsar dem välkomna. 
Kanske behöver de en ny flagga till båten och flaggor finns 
i boden för försäljning. Det är inte svårare än så. Nyckel till 
bodarna finns i nyckelskåpet på väggen. Hör av dig till Micke 
på Tel. 0733-98 74 01, så får du koden dit. Du behöver inte 
bestämma i förväg, det går bra att bestämma sig på plats. 
Ett nytt och spännande båtår har startat. Hoppas att vi ses i 
skärgården och att solen skiner över våra lediga dagar 2022.
Väl mött önskar S:t Annakretsen, genom Cathrine Garstad, 
sekreterare i S: Annakretsen. 



Aktiviteter
Vår samarbetspartner har sedan många år varit Medborgar-
skolan som har ett stort utbud av kurser inom båtlivsområdset 
och där vi som medlemmar i SXK har 10% rabatt. Läser man 
kurser i medborgarskolans - eller i vår klubblokal får man 
alltså deras rabatt.
Den 2 mars genomförde vi ett föredrag om Arkösund och 
Valdemarsleden av Eva Wahren och Stina K Jakobsson. De 
som kom till vår lokal uppskattade mycket detta intressanta 
föredrag, vilket medför att vi bjuder till detta föredrag en 
gång till i höst.
Eftersom vi nu närmar oss sjösättning och en sommar fylld 
av båtliv, planerar vi inga mer utbildningar eller föredrag i 
vår fina klubblokal denna vår. Vi påbörjar istället planeringen 
för höstens utbildningar och föredrag. Mer om detta i nästa 
utgåva av S:t Annabladet.
Inom Svenska Kryssarklubben har vi även stiftelsen Seg-
larskolan, som varit igång sedan 1957. Seglarskolan lär ut 
segling, sjömanskap och navigation till både ungdomar och 
vuxna.  Vi har tre fartyg på vilka seglingsverksamheten 
bedrivs under vår, sommar och höst. Dessa är Gratitude, 
Gratia och T/S Atlantica. Båtarna är mycket lämpliga som 
skolsegelfartyg och är i gott skick trots lång historia. Detta 
beror mycket på de ideellt arbetande entusiaster som tar hand 
om och arbetar med båtarna året runt. 
Seglarskolans program för sommaren 2022 finns ute på 
hemsidan. I programmet finns seglingar för ungdomar, 
unga vuxna, familjer och vuxna. Kika in på hemsidan 
www.sxkseglarskola.se eller beställ ett program genom att 
maila seglarskolan: seglarskolan@sxk.se.
Välkommen ombord!
Den 20 och 21 augusti är det den internationella fyrdagen, 
vilket vi tycker är värt att uppmärksamma. I vårt område 
kommer bl a Arkö Båk och Häradskärs fyrplats att vara 
öppna. För mer info gå gärna in på respektive hemsida 
www.arkobak.se och www.haradskarsfyrplats.se. Vill du se 
vilka fler fyrar som är öppna kika på Svenska Fyrsällskapets 
hemsida.

Mathias Krell
e-post: amkrell@gmail.com

Qvinna Ombord
Alla ni tjejer/QO:are!
Prata ihop er när ni träffas på sjön i sommar och tänk till om 
verksamheten i QO.  Vi skall kanske t.ex. återuppta den årliga 
tjejseglingen som var mycket omtyckt och populär?
Beträffande utbildning så kommer Medborgarskolan, som vi 
samarbetar med, att presentera många spännande utbildnings-
alternativ efter sommaren. Den 18 augusti planerar vi ett 
besök på Snedskär. Vi samåker från Coop Risängen kl. 17.00. 

Medlemmar med barn ombord
Visst var ni på  Stora Ålö den gågna säsongen? Har ni berättat 
för era vänner om miljön och vilka trevliga båtmänniskor vi i S:t 
Annakretsen omger oss med. Båtmänniskor i flera generationer 
med barn och barnbarn. Visst upptäckte ni att det fanns både lugn 
och förströelse såväl som upplevelser för stora som små. Vi vill 
återigen skriva om detta för att tydliggöra det ni redan upptäckt - 
den yngre generationens förundran över vår uthamn, där man snart 
lär känna andra båtars barn. Nya kompisar som man tillsammans 
med, och med stor glädje, kan utforska alla spännande saker som 
uthamnen erbjuder. Är du barn och din nya kompis liten, som du, 
hittar ni snart Stugviks lekbåt, på en säker plats en bit uppe på 
land. Är du lite äldre kan du lära sig ro, paddla eller segla med 
hjälp av någon vuxen eller med någon i din åldrer, som redan kan. 
Vårt stora utbud av flytetyg är för alla - barn såväl som vuxna. 
Vår ambition är att de vuxna och de barn som besökt Stugvik ska, 
år efter år, längta till våra bryggor och bojar i östgötaskärgården.

På plats går vi en liten rundvandring och beskådar nyinves-
teringarna som gjorts på BSS:s klubbhamn, inte långt från 
Arkösund. 
Något ätbart till självkostnadspris fixar vi på plats. 
Anmälan senast den 15 augusti till Yvonne. Ha nu en riktigt 
skön sommar och njut av det härliga båtlivet i motorbåt eller 
segelbåt, önskar Agneta, Gudrun, Monica och Yvonne. 
Gudrun 070-369 80 48
Yvonne 070-266 74 25
Monica 070-831 84 13
Agneta 073-316 01 80

Seglarskolans fartyg seglar med familjer



ÄNTLIGEN!
Efter en evighet utan aktiviteter och samvaro i S:t Anna-kretsen 
kunde vi åter ”öppna upp” och fira vårens intåg med en 
räkafton i vår lokal på Norralundsgatan. Det var god uppslutning 
av nya och gamla medlemmar som hade en trevlig kväll 
med mycket prat och skratt.  

Gudrun Dagberg 

Sommarprogrammet i Stugvik
4 maj - Pingst i Stugvik på Stora Ålö
Bjuder vi in till gemensam fest med Grill på St Ålö. 
Man tar själv med sig det man vill Grilla & dricka.
Nationaldagen den 6 juni
Om ni har vägarna förbi St Ålö denna dag så passa på att vara 
med när vi hissar flaggan i topp! 
24 juni - Midsommarfirande på St Ålö
Vi träffas för att tillsammans fira midsommar i Stugvik på Stora 
Ålö. Det blir midsommarstång, dans och lekar. 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.
15:00 - reser vi midsommarstången, dansar och leker in som-
maren enligt de restriktioner som då råder.
19:00 - bänkar vi oss vid våra långa bord, med medhavd mat och
dryck för en trivsam kväll tillsammans!
12 augusti - Kräftskiva och Jollesegling
Vi samlas kl 18: 30 vid våra väldigt långa bord i Stugvik på St 
Ålö för att tillsammans avnjuta medhavda kräftor och tillbehör.
Vill man ha en liten aktivitet så finns det tipspromenad att plocka 
fram och sätta upp frågor, på träd .
Våra aktiviteter sker i vår klubbhamn på ön St Ålö i Gryts 
skärgård.
S:t Annasstyrelsen 

Nästa nummer av medlemsbladet 
utkommer i  september.

BFörenings
Brev
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PORTO BETALT

Besökte ni inte Stugvik i somras?
Vi i styrelsen är stolta över den medlemsnytta kretsens 
funktionärers idoga arbete på Stora Ålö erbjuder dig som 
medlem. Stugviks trygga hamn med sina svajbojar har nu 
uppgraderats med lätthanterliga pålbojar vid bryggorna. Bojar 
som  gör det näst intill omöjligt för dig att missa en 
akterförtöjning. Vi vill gärna se din besättning dela den 
gemenskap ett besök i S:t Annakretsens uthamn kan ge. 

SXK’s prylar
Vårt lokala sortiment omfattar erforderliga flaggor, märken 
dekaler m.m. samt en del tröjor. Du ska inte dra dig för 
att maila Cathrine Garstad - malinusmamman@gmail.com 
eller, om du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig - 
tony.wardig@gmail.com, 073-923 09 49.
På SXK:s hemsida finns numera en ”Butik” där det kompletta 
sortimentet finns utlagt. Där köper man lämpligen de lokalt mera 
svåradministrerade prylarna såsom kläder, böcker och annat.
Cathrine

Hyra av specialverktyg/Instrument
Tack för din input till vår undersökning. Vi jobbar vidare med 
den input som vi fått av er medlemmar. Dels med vilka verktyg 
som passar bäst in för uthyrning och dels var verktygen skall 
finnas under vinter- och sommarsäsong.
Har du ännu inte svarat på vårt frågeformulär så går det fortfa-
rande bra att göra det. Kolla gärna ditt SPAM-filter. Du har 
kanske en inbjudan till att delta i undersökningen där.
För att komma till undersökningen, skriv in länken nedan 
i din webbläsare eller skicka ett mail till 
teknik@sanktannakretsen.se så skickar vi ett mail med länken 
till dig. https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeAXhjgD1ZIftGvcn0WMYmYc1TX0Pm3I2OKdjmoDaxKUkusyQ/
viewform
Tekniska kommittén
Ulf Simmons

Kung Valdemars Segelled
Den 2:e mars hade vi ett mycket intressant föredrag i klubb-
lokalen med drygt 20 närvarande om Kung Valdemar Sejr:s 
segelled från början av 1200-talet av Eva Wahren, där stora 
delar av de nedtecknade beskrivningarna gäller för den del som 
är inom Sankt Anna kretsens område.
Anledning till att leden behövde vara väldokumenterad var att 
kung Valdemar hade erövrat Estland och behövde en säker 
segelled från Köpenhamn till Reval (idag Tallin), med väl skyd-
dade lämpliga stopp på vägen som.
Stora delar av leden är samma som vi använder ännu idag, men 
på vissa sträckor gick den närmre fastlandet och vid Arkösund 
gick den mellan Arkö och Gränsö, vilket inte är möjligt idag 
då sundet däremellan blivit alldeles för grunt på grund av 
landhöjningen. Vi får därför segla öster om Arkö, men kan 
fortfarande gå genom sundet med kanot eller grundgående jolle 
(men se upp med stenen som är utmärkt med ”pinne” vid södra 
inloppet). Men när man väl kommit genom är det ett vackert 
landskap som möter oss och med intressant historia.
Eva berättade även mycket om Arkö och Arkösund (som 
hennes farfar var med och grundade. Hon har i stort sett bott 
på Arkö i hela sitt liv, året runt och hade mycket intressant att 
berätta om livet på ön och hur varje hushåll skulle hålla en 
lots. Efter en tragisk olycka där en ”lotslärling” med fru och 
barn förolyckats under ett uppdrag, krävdes det att man var 
mästerlots för att gifta sig. 



Aktiviteter i Västervik i sommar
Efter en varm och snöfattig vinter står våren i skrivandets 
stund för dörren. Vårsolen värmer redan gott om dagarna. 
Men fortfrande kan termometern under natten falla under 
0-strecket. Vi har haft en isfri vinter även i år i Västervik. 
Väderlekstjänsten utlovar att värmen är i antågande.  
Klubbaftnar och seniorträffar  har varit inställda. Våra senior-
träffar har dock pågott från 23 februari när det öppnades upp 
för nära samvaro. Även årsmötet  genomfördes i sedvanlig 
ordning. WSSW och Sjövärnskåren har kunnat genomföra var 
sin förarintygskurs.
Vad händer i Västervik med omnejd i sommar? 
Färjeförbindelsen mellan Västervik och Visby kommer att gå 
7 dagar i veckan fr.o.m. 19 juni t.o.m. 21 augusti. Turlistan 
medger tur & returresa på en och samma dag.  Planerad 
turlista finner du på www.destinationgotland.se 
”Slottsholmens Marina Västervik”är en av Ostkustens finaste 
marinor. Där finns plats för både stora och små fritidsfartyg. 
Välkomna på ett besök i Västervik. Hamnchef tillika ägare 
är Andréas Nilsson. Hamnen har 300 gästplatser och 125 
fasta platser. Där går det att boka båtplats i förväg på ett 
enkelt vis, enligt följande. Telefon: 0490-350 66. E-post: 
info@slottsholmenmarina.se. All Information hittar du på 
deras hemsida: www.vasterviksgasthamn.se 
Slottsholmens Marina tillsamans med säsongsplatserna i de 
intilliggande områdena Tändstickan och Nothomen erbjuder 
inte mindre än 550 båtplater - och gästhamnen är Ostkustens 
största.
Evenemang 
Västervik har utsetts till Sveriges sommarstad två år i rad 
2020 och 2021. 
9/7  Drakbåtsfestivalen tillbaka i Västervik. Det blir en nos-
talgfest och folkfest 
när lagen gör upp i racset längs Skeppsbron.
14-16/7  Visfestivalen i Västervik har arrangeratds sedan 
1966. Några av Sveriges bästa musikartister är på plats i 
den vackra och stämningsfulla Slottsruinen. I år bl.a. Tomas 
Andersson Wij, Melissa Horn och Weeping Willsows.
20/7  Hasselöroden. Skärgårdsfestivalen tar dig tillbaka till 
gamla Västervik.Ta plats på Fiskretorget där du kan följa 
båtarna på sin väg från Hasselö in till Västervik, där roddarna 
anländer i sina träekor runt lunchtid.
20-23/7  Classsic Boat Meet  Området kring Pampas Marina 
kommer fyllas av klassiska båtar av alla dess slag. Ett måste 
för alla båtälskare när årets största klassiska båtträff arrang-
eras i Västervik. Programmet fylls med regattor, visningar och 
annat.  
30/7  Löga Beach Party. Sommarens största strandfest på 
Lögarbergen precis utanför Västerviks stadskärna. Lyssna till 
konserter och dansa loss hela natten medan solen går ner i 
Gamlebyviken.
13/8  Västervik Triathlon.Västerviks egna triathlon är indelad 
i två distanser - olympisk och sprint. Den publikvänliga banan 
utgår från Fiskaretorget mitt i Västervik
3/9  Sportbilsdagen. I år kommer sportbilsdagen i Västervik 
samla allt sitt innehåll till Skeppsbrokajen. Stadsrace, 
utställngar, undrhållning för alla motorälskare.
3/9  Militärhistorisk träff med militärhistoriska fodon, artil-
leri, uniformer och annan utrustning från alla epoker och 
länder. Träffen hålls på Västerviks flygplats.

Tävlingsseglingar och information om våra seglarskolor för 
bar/ungdom/vuxna samt havskappseglarskola i Västervik. 
Verksamheten sker i samverkan mellan WSSW och WSS.
Onsdagscupen genomförs 18/5, 1/6, 8/6, 15/6, 10/8, 17/8, 24/8 
och 31/8. Stora och lilla Wiking Race genomförs 10-11/6. Visby-
seglingen 5-7/8. WM/KM  3/9.
”Byxelkroken” som är en av de större kappseglingarna på ostkus-
ten, genomförs 24-25 september med start och mål på Lusärnafjär-
den. För närmare information se www.wikingarna.com alternativt 
www.wss.nu
WSSW och WSS fortsätter sin Seglarskola för barn/ungdom
mellan 7 -15 år. Skolan som är certifierad av Svenska Seglarför-
bundet är förlagd till WSSW klubbholme Notholmen med resurser 
att ta emot upp till 50 deltagare. 
Seglarskolan genomför sin verksamhet på WSSW klubbholme 
Notholmen och WSS klubbholme Skansholmen den senare med 
övernattningläger va 25. För vidare info.Se seglarskolans hemsida 
www.seglarskolan.nu.
Seglarskola för vuxna bedrivs från slutet av mars.Torsdagar för 
nybörjare och havskappsegling. Tisdagar för fortsättare, bankapp-
segling & evetuellt  vissa onsdagar.
Seglarskolan kommer att vara i simhallen i mitten av april för att 
träna kapsejsning samt livräddning och att simma 200 meter med 
flyväst.
Kappseglingsskola genomförs torsdagar och eventuellt  vissa ons-
dagar. Vi försöker även i år att delta på våra egna havskappseg-
lingar. Vår satsning på bankappsegling sker på tisdagar i J24 och 
vårt mål är att delta på SM samt eventuellt på EM, för vidare 
info.se   hemsida www.seglarskolan.nu.
Parasegling. Seglarskolan hoppas kunna arrangera paraläger runt 
vecka 34. Båtar som då används är 2.4:orna. Seglarskolan kommer 
även i år att inleda ett försök med utökad paraseglande på tisdagar, 
där vi kommer bjuda in särskolor och paraföreningar i kommunen 
att komma och prova på.
Läger Seglarskolan kommer att ha övernattningsläger på Skans-
holmen vecka 25 från lördag t.o.m. torsdag. Vecka 26 och 27 
blir det dagsläger på Notholmen. Weekendläger på Skansholmen 
planeras i början av september.
Västervis Outdoor Festival 4-5 juni. Seglarskolan kommer för-
hoppningsvis vara 
med. Då får man prova på olika utomhussporter nere i fiskareham-
nen och vi har Optimist, 2.4 och 2-Krona på land.Vi har med våra 
kölbåtar för att även erbjuda ”prova på” i dessa.
Övrigt
Som adjungerad till kretsens styrelse med uppgift att vara SXK 
S:t Annakrets 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 till försäljning. Jag nås på 
tfn 073-923 09 49 eller SMS-medelande alternativt via E-post 
tony.wardig@gmail.com

Lev och Segla Väl!
Tony Wärdig



Hamn och Farled
Hej här kommer lite information om vad som planeras inför 
året 2022:
Bojar
I Slite, på Gotland, planeras det att läggas i två stycken blå 
svajbojar. I skrivande stund saknas det ännu tillstånd för ilägg-
ningen, men man hoppas att planerna kan förverkligas under 
försommaren. 
Håskö
Tyvärr har ägarna för Håskö bestämt att någon blå SXK-boj 
inte ska få finnas där. Den bojen kommer därför att tas bort 
så fort som möjligt. Ägarna för Håskö har egna bojar med 
möjlighet för tilläggning av båtar.  Dessa bojar tar ägarna betalt 
för vid tilläggning och har ingen koppling till SXK.
Kronleden och Skutleden
Prickar, fläckar, kummel och båtsportsmärken som finns i dessa 
leder underhålls och bekostas av SXK. De kontrolleras varje 
år, för att lederna ska vara säkra att ta sig igenom. Utnyttja 
lederna, de är verkligen vackra och väl värda att uppleva! 
Kronleden sträcker sig mellan Arkösund och Missjö. Skutle-
dens sträckning är mellan ”Kejsaren” och Missjö. 

Stugviks akterbojar är nu utbytta till pålbojar

SXK’s Rådslag våren 2022
Är Kryssarklubbens deltagare i Rådslaget i Norrköping nöjda 
med vad S:t Annakretsen erbjöd av lokal komfort och informa-
tion? Bengt hälsade välkommen med en presentation av kretsen 
och framförallt den stad som Rådslagets medlemmar befann 
sig i. Med minnet av den presentation av Malmös expansion 
som Öresundskretsen gav deltagarna i samband med årsmötet 
- pekade Bengt i sitt välkomsttal på den synbara industriella 
kulturutveckling Norrköping nu ger stadsbor och besökare via 
vårt Industrilanmdskap. Efter lunch med den utmaning en före-
dragshållare ställs inför trädde kommunalrådet Rejdar Svedal 
in på scenen. Medlemmarmna i rådslaget hade inga svåtighet 
trots en intensiv förmiddag och matsmältning efter en god 
lunch, att ta med sig budskapet att en kommuns översiktsplan 
är hjärtat i möjligheten att föra fram båtlivets behov i en 
kommun. En presentation av Sveriges blå band var därefter 
väl på plats fär att tydliggöra S:t Annakretsens plats på kretsar-
nas sverigekarta. Som avslutning före midagen på lördagen 
erbjöds en stadsvandring genom Industrilansakapet för 40-talet 
kryssarklubbare från hela riket. En chans att få sträcka på 
benen kombinerat med påtaglig norröpingskultur. De flesta 
hade ingen aning om vilken vacker stad de var på rådslag i och 
uttryckte stor uppskattning av vad de fick ta del av. 

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

24-Timmars
Att delta i något av våra arrangemang är ett av de bästa sätten för 
båt och besättning att komma i trim inför sommarens seglatser.
Segla 12- 24- 48- 72- 96- eller 120-timmars.
Våra seglingsperioder är:
31 maj - 5 juni, 7 - 12 juni och
30 augusti - 4 september, 6 - 11 september.
Starta valfritt mellan kl. 07-21
12-timmars special till Visby
Start 26 -28 maj vid valfri startpunkt för 24-timmars och målgång 
vid Visby, punkt 505.
12-timmars special med gemensam målpunkt
Start den 11 juni klockan 06.00 vid valfri startpunkt för 24-tim-
mars.
Målgång vid fyren Ljusklabb. Efter seglingen, träff i Stugvik för 
en trivsam kväll tillsammans. 
Semester 12- eller 24-timmars
Start en valfri dag vecka 27 (4-10 juli) mellan kl 07-21 vid valfri 
startpunkt för 24-timmars. Uppdaterad information hittar du på 
www.24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
Stefan Nyström, 070-454 74 04 stefan.nystrom@nattdjuret.se
Kjell Johansson, 070-819 12 05kjell.ortugsgatan116@gmail.com

Stugvik
Alla akterbojar är nu utbytta till pålbojar. Det gör det säkert 
och tryggt att lägga till och ta sig ifrån bryggan. 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. Halva bojen är ovanför vatten och halva bojen 
under, därför blir det inte mycket lina mellan boj och sten, 
vilket leder till den minskade risken för trassel. 
Har du som medlem förslag på förbättring av uthamnen, kom 
gärna med förslag. 
H & F Kommittén
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Kontrollerat båtsports-
märke i Kronleden


