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Då Covid-19 gett avsevärda begränsningar i det utbud av medlemsnytta kretsen 
kan erbjuda - har vi följande erbjudande: För att öka sjösäkerheten har kretsen 
beslutat att stödja medlemmar som vill utbilda sig inom området. Kretsen kommer 
därför betala 15% av kursavgiften till alla medlemmar i S:t Annakretsen som kan 
visa att man från hösten 2020  t.o.m. juni 2021 genomgått någon utbildning inom 
området med godkänt resultat. För att vi inte ska bidra till överfulla kurslokaler 
hos båtlivsutbildarna subventionerar S:t Annakretsen 25% av kostnaden till de 
som väljer ett digitalt alternativ. Det Svenska nätet rekommenderas därmed.
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Annorlunda år och båtsommar
Detta år har sedan mitten av mars präglats av pandemin för oss 
alla i mer eller mindre omfattning och det verkar som det fortsät-
ter. För kretsen har detta inneburit att i stort samtliga aktiviteter 
har ställts in, styrelsemötena har hållits som telefonmöten, vilket 
fungerar men det blir inte samma sak som att träffas. Men vad jag 
som varit utan båt kunnat se (från land och AIS, samt enligt sjör-
äddningen) har det dock varit mycket båtar i vår vackra skärgård, 
även om de utländska båtarna varit långt färre än vanligt, men 
detta har till viss del vägts upp av fler svenska båtar.
För egen del blev det en helt annan sommar än planerat, vi skulle 
i mitten av mars ha fortsatt vår resa mot Medelhavet från Berlin 
där båten övervintrat, men av detta blev inget, då vi inte kunde ta 
oss till Berlin och än mindre fortsätta färden på kanalerna. Men 
när jag skriver detta, sitter jag i BETINA II’s sittbrunn, då vi nu 
lyckats ta oss ner, mest för att titta till henne. Fruktansvärt smutsig 
men annars i god vigör, kommer att försöka hitta lämplig lösning 
för att ligga kvar i Berlin till mars nästa år, då vi gör ett nytt försök 
att ta oss söder ut.
Styrelsen har beslutat att ställa in alla höstens planerade aktiviteter 
i klubblokalen, samt årsfesten, beklagligt men tyvärr nödvändigt 
i dessa Covid-19 tider. Dock måste vi i styrelsen finna ett sätt att 
hålla årsmötet i enlighet med stadgarna, men hur detta skall ske är 
ännu inte helt klart.
På medlemsfronten gläds jag åt kretsens alla nya medlemmar 
som jag vill passa på att hälsa välkomna till S:t Annafamiljen 
och hoppas få se er såväl på sjön som i vår klubblokal, när vi kan 
återstarta aktiviteterna.
Hoppas dock på att hösten skall bjuda på ett fortsatt bra väder och 
mycket tid för båtliv. 
Vår vackra skärgård har haft många besökare, efter en tveksam 
start. En av de Gästhamnar som har haft många besökare är vår 
samarbetspartner Arkösunds Gästhamn, med båtbottentvätt, vilket 
är ett mycket miljövänligt alternativ till traditionella bottenfärger, 
samt säkerställer att det är bra driv i båten även under hösten. 
Tänk även på att ni som medlemmar i SXK har 15% rabatt på 
såväl hamnavgift som båtbottentvätt. Se bild i anslutning till H&F.
MVH Bengt

Veteranklubben
Veteranklubben hade en mycket trevlig och solig träff vid Mems 
sluss den 12 augusti. 18 veteraner samlades i gröngräset utmed 
slussen med medhavd fikakorg för trevlig samvaro och coronaav-
stånd. Därefter intogs en smakfull och god lunch på restaurangen. 
En riktigt lyckad dag.
Veteranklubben/ gm Gudrun Dagberg

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

Emma Ahlén Bergman  SOLLENTUNA
Fam Annerbo   NORRKÖPING
Fam Appleby   LJUNGSBRO
Kristian Bergman   SOLLENTUNA
Fam Björup   MÖLNLYCKE
Pentti Blyfors   MOTALA
Kerstin Brorsdotter  SIGTUNA
Fam Brynolfsson/Hawerman VÄRNAMO
Fam Cagmo/Skoglund  MÖLNDAL
Fam Comstedt   LINKÖPING
Anders Danielson  STOCKHOLM
Hanna Egelstig   SKÄNNINGE
Daniel Elofsson   SALTSJÖ-BOO
Fam Fogdeson   SÖDERKÖPING
Nicholas Fokine   GRÄNNA
Fam Grennberg  SOLLENTUNA
Fam Hammarström  VISBY
Fam Hedborg   DANDERYD
Fam Hellborg   OXELÖSUND
Lars Holgersson  MANTORP
Anders Hollstedt   NORSHOLM
Fam Hult/Lundgren  TYRESÖ
Per Hultbom   SÖDERKÖPING
Peter Hägglund   NACKA
Erik Hörberg   LINKÖPING
Fam Johansson  LINKÖPING
Thomas Johansson  NYKÖPING
Fam Jonsson   NORRKÖPING
Fredrik Kallberg   VÄSTERVIK
Fam Kolare   BROMMA
Per Kurttila   STOCKHOLM
Fam Lagerstedt  TYRESÖ
Jan Larsson   NORRKÖPING
Annika Leonard   BILLDAL
Mats Lindh   NYKÖPING
Fam Lundell/Rey  LUND
Tommi Midfors   LINKÖPING
Fam Möller/Benson  EKERÖ
Per Nikolausson  DANDERYD
Fam Nordström Valta  STOCKHOLM
Fredrik Nyman   HUDDINGE
Fam Ohlson/Lidmark  JÖNKÖPING
Fredrik Ottosson   VÄRNAMO
Magnus Persson   TÄBY
Fam Rosén/Mariani  LIDINGÖ
Fam Sandart   STOCKHOLM
Pia Skoglund   SALTSJÖ-BOO
Patrik Sundborn   FARSTA
Fam Szabo   BODA KYRKBY
Fam Thörnberg/Flintzberg NYKÖPING
Kristin Uglar   STOCKHOLM
Fam Vikström   VÄSTERVIK
Hugo Wakéus   STOCKHOLM
Marie Wastesson  SANKT ANNA
Fam Wibeck   NORRKÖPING
Pontus Winqvist   LIDINGÖ
Louise Wrede   STOCKHOLM
Fam Yngwe   JÖNKÖPING
Michael Österdahl   ÖSTERSKÄR
Ralph Östling   NORRKÖPING

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

Fikande veteraner i coronatider



Qvinna Ombord
Vi hoppas naturligtvis att ni alla har haft en härlig båtsom-
mar, men nu börjar den ju lida mot sitt slut. Ser med spän-
ning fram emot hur nästa sommar skall gestalta sig?
Qvinna Ombord vänder sig till tjejer som kanske gjort sin 
första båtsäsong och till dem som varit på sjön i många år. 
Det vi vill förmedla, är en fin gemenskap bland alla tjejer 
som är intresserade av båtlivet. Observera att det gäller både 
motorbåtsåkare och seglare. Till stor glädje för S:t Anna-
kretsen har vi noterat att vi har fått många nya medlemmar. 
Förhoppningsvis finns det också några potentiella QO-intres-
serade bland er?
Vinterhalvåret brukar vi ägna åt att träffas i olika former. 
Ibland i vår lokal med något ”tema”, ibland på något studie-
besök eller på någon utbildning som kan vara av intresse.
Att hålla Qvinna Ombord ”vid liv” i dessa Corona-tider är 
lika svårt som för alla anda föreningar och intresseorganisa-
tioner, men vi får väl hoppas att föreningslivet snart kan få 
mer normala former. 
Du som är intresserad av vår verksamhet - skicka namn, tele-
fonnummer och mailadress till någon av oss kommittén, så 
kommer du att få ett meddelande om eller när något händer.

Aktiviteter
På grund av pågående Corona-pandemi är inget program för 
hösten planerat i Norrköpings upptagningsområde, om det 
blir ändringar så kommer kommande program att annonseras 
via hemsidan och Facebook. Vad det gäller navigationskur-
ser och andra sjölivskurser så rekommenderar vi medborgar-
skolan som har ett stort utbud av sådana kurser och där vi 
som medlemmar i SXK har 10 % rabatt.
Aktivitet och utbildnings kommittén 
Bosse Kaliff 
bosse.kaliff @gmail.com eller 070-910 91 47

Västervik
Först av allt vill jag berätta en glad nyhet. Norra Smålands 
Sjövärnskår (SVK10) har åter startas upp efter att ha legat i 
träda flera år. Kåren har redan fått ett eget fartyg och verk-
samheten har startat upp där bland annat navigationsutbild-
ning för förarintyg och kustskepparintyg kommer att starta. 
Ordförande är Magnus Holmbom telefon 070-860 55 33, 
e-postadress: holmbom1@gmail.com för vidare kontakter 
om intresse finns. 
Ingenting är som förut beträffande våra planer för aktiviteter 
m.h.t. coronavirusets framfart. 
S:t Annakretsen har tillsammans med Westerviks Segel-
sällskap (WSSW) och Westerviks Segelsällskap (WSS) 
i Västervik ändå planerat följande program i Västervik. 
2020-09-11 Star Elektronik informerar om ”Båtelektronik”. 
2020-12-09 kommer vi att få information under rubriken 
”El ombord i båt”. 2021-01 11 kommer vår klubbmedlem 
Lars Gigård att berätta under rubriken ”Kanalbåt i England”. 
2021-02-10 föredrag under rubriken ”Akutsjukvård”. 2021-
03-17 kommer representant från Tjust Fågelklubb berätta om 
”Sjöfåglar”. 

QvinnaOmbordkommitén:
Gudrun Dagberg 070-369 80 48  gudrun.dagberg@telia.com
Yvonne Karlsson 070-266 74 25 yvonne20.karlsson@telia.com
Monica Nilsson 070-831 84 13  linjett33@hotmail.com
Agneta Wester 073-316 01 80  agnwes46@gmail.com

Sker förändringar i ovanstående program så kommer detta att visas 
på S:t Annakretsens hemsida och WSSW hemsida www.wiking-
arna.com.
Seglarkurser för vuxna och nybörjare påbörjas redan under innestå-
ende höst 
Jag har även ett lager av SXK- och S:t Annakretsens flaggor samt 
SXK stävmärken. I lagret finns även en av kretsens egna tröjor av 
äldre modell (XXL) till nedsatt pris för omedelbar leverans. 
Kanske ett bra julklappstips?!
Vid frågor kontakta mig: telefon 073-923 09 49 eller e-postadress 
tony.wardig@gmail.com
Lev och Segla Väl! Tony 

24-Timmars
Årets 24-timmarsseglingar har genomförts under vår-, sommar- 
och höstregattorna. Under sommarens seglingar har Björn Björk-
man uppnått plakettdistans 10 000 nm. Han är den första från S:t 
Anna-kretsen och sjätte rikstäckande att uppnå denna hedervärda 
distans.
Nu återstår plakettutdelning vid årsmötet.
Resultatlistor och övrig information hittar du på, http://24-timmars.
nu/st-anna-kretsen/ 
24-timmarskommittén
Kjell Johansson
070-819 12 05, Kjell.ortugagatan116@gmail.com 
Stefan Nyström
070-454 74 04,   stefan.nystrom@nattdjuret.se 

Teknik - byte till Lithium 
Michael Haag Båttekniska kommittén har bytt ut 2st 140 Ah bly-
batterier och monterat 3st 100 Ah Skanbatt Lithiumbatterier med 
inbyggd BMS och fått stora energifördelar.
Micke medelar att ett av vinterns projekt på båten har varit att byta 
ut 2x140 Ah blybatterier mot 3x100 Ah Litium. Man har valt att 
behålla 2xAGM-batterier till start&bogpropeller.
P.g.a. att Bly- & Litiumbatterierna har olika krav på laddspänning 
fick även en uppdatering av solcellsregulator, justering av land-
strömsladdaren samt montage av en DC-DC laddare ske.
Vi monterade även en Batterimätare och ett underspänningsskydd 
säger Micke.
Han berättar också att man för tillfället behållit original 70 Ah 
generator, men därför monterat DC-DC laddaren så att den nya 
batteribanken ska få rätt spänning hela tiden. 
Efter att ha testat systemet vår/sommar kan man konstatera att det 
fungerar väldigt bra. Micke pekar på den stora fördelen att man ej 
behövt ladda i hamn någon gång trots c:a 80 nätter i båten.
Det fungerar även bra att använda 220 V inverter på 2 KW till 
vattenkokare mm.
Att den nya batteribanken väger ca 35 kg mindre gör ju inget det 
heller, avslutar han. Hör gärna av er till Micke om ni står i begrepp 
att uppdatera er energiförsörjning!
DATA: 
Bavaria 41
Skanbatt 100 Ah x 3, inbyggd BMS och värmeplattor
Victron 712 smart batterimätare
Victron smart solar
Victron  Battery protect
Victron Orionsmart DC-DC  
Dometic landströmsladdare
Båttekniska kommittén 
Michael Haag  
070-229 77 97 



        B FÖRENINGS
BREV

SVERIGE

PORTO BETALT

Vem höll i årets musikquiz? - jo Sara naturligtvis!   

Nästa nummer av medlemsbladet 
utkommer i februari.

Kallelse till Årsmöte
SXK, S:t Annakretsens årsmöte, med coronaavstånd, äger rum 
den 22 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

Hamnvärdar i Stugvik 23-26/7
Här kommer en liten ”loggbok” från Stugvik då familjen Kost-
mann var hamnvärdar. Med full besättning (Mats, Maria, Lisa, 
Malin, Sara & valpen Rasmus) och en extra gast (Emma-lisa) 
ombord på segelbåten ”Elin” så anländer vi Stugvik under tors-
dagen. Vi hade gjort lite ”reklam” för helgen på Facebook och 
hoppades så klart att hamnen skulle bli välbesökt. Det var något 
år sedan vi var hamnvärdar men vi har hållit kontakten med flera 
av dem som gästade oss under veckorna. När vi väl gjort fast vid 
bryggan så ser vi till vår glädje att där redan låg flera ”kända” 
båtar - från kretsen och gäster från Kalmar, Västerås m.fl. 
Tjejerna Kostmann hade såklart förberett både femkamp och 
musikquiz, ett vinnande koncept från tidigare hamnvärdsveckor 
;). Det var extra kul att se hur vi alla kunde umgås tillsammans, 
mellan besättningar och generationer, under rådande omständig-
heter. Vädret var dock lite osäkert så vi såg till att spänna upp 
den vita ”pressen” över borden och med fotogenlyktor på bordet 
blev det riktigt mysigt.
Sara (11år) höll senare i en ”rafflande” femkamp med kubbstap-
ling, kottesamling mm. Under kvällen styrde hon även upp ett 
uppskattat ”musikquiz” som innehöll blandade frågor för alla 
åldrar. Kvällarna fortsatte med musik, skratt och sång tills det 
var dags att krypa till kojs. Just det, Emma-Lisas dans på bordet 
till Islands schlagerbidrag får vi inte glömma!
Vi hade några riktigt trevliga dagar som hamnvärdar och 
kommer gärna tillbaka. Extra glada blev vi senare när vi såg 
att ytterligare en barnfamilj skulle vara hamnvärdar, bara några 
veckor efter oss - så himla kul. Avslutningsvis vill vi tacka alla 
som hälsade på när vi var i Stugvik, vi syns sommaren 2021!
 Mats med familj

Prylshoppen
Kretsens varuutbud ser du på https://sxk.se/st-annakretsen/profil-
prylar. 
Observera att detta endast är en presentation av våra varor. Kret-
sens flaggor, stävmärken och S:t Anna-prylar köper du lokalt.
Maila eller ring till Bengt - bengt.dagberg@telia.com tfn: 070- 
324 18 31, eller om du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig -
tony.wardig@gmail.com tfn 073-923 09 49. I Linköping går
du in på Marinaman och köper det du behöver. 
Riks grejor handlar du enklast på nätet i SXK’s butik.

När du är inne på nätet så passa på att kolla kretsens hem- och
Facebooksida! Där har vi möjlighet att informera med
kortare varsel än via utskicken, som kommer tre ggr/år.
Mvh
BengtD bengt.dagberg@telia.com eller tfn: 070-324 18 31

Klubbkommittén
Vi kommer inte planera in några träffar förens vi får nya besked 
från Folkhälsomyndigeten.
Klubbmästeriet 
Jennie Svoren 070-966 58 29 eller jennie.svoren@icloud.com



Arkösunds gästhamn med båtbottentvätt som ger våra med-
lemmar 15% rabatt - 550 kr för segelbåt 14 m och 2 m djup

Merparten av besättningarna på bryggan i  Visby

S:t Annakretsens Visbyeskader 2020
Eskadern var som vanligt planerad med avfärd på Kristi Himmels-
färdsdagen och återfärd på söndag. I år inföll Kristi Himmelsfärds-
dagen 21 maj.
Skepparmöte hölls på onsdag kväll i huvudsak via Skype. På skep-
parmötet konstateras att vädret på torsdagen skulle vara fint och 
Windy lovade svaga vindar. Det innebar att det skulle krävas litet 
stöttning med motor. Totalt var vi 10 båtar som avgick från Arkö-
sund i norr till Västervik i söder. Själva avgick vi från Fyrudden 
tillsammans med Petinda. Vi fick snart sällskap av Isabelle, Lud-
delina och Signe. Det var svaga nordvästliga vindar ca 3-4 m/s och 
det gick att segla till en början. C:a 15 Nm från Häradsskär dog 
dock vinden ut och det blev att gå vidare för motor i svag dyning. 
Någon vind dök inte upp trots ihärdiga eftersökningsförsök, men 
solen värmde skönt. 
I Visby blev vi mycket väl mottagna av Bosse i gästhamnen.
På fredagen var en stadsvandring inbokad. Det var första gruppen 
för året för den kunniga guiden Gunilla Lauström. Hon var väldigt 
glad att vi hade kommit och vi blev hjärtligt mottagna. Vi fick 
en intressant redovisning av Visby historia och hur staden hade 
utvecklats under en lång tid. 
Vädret var fint, men p.g.a. rådande omständigheter var det få 
turister i Visby. Restaurangerna hade öppet och det var lätt att 
respektera reglerna med social distans. Vid kryssningspiren låg två 
kryssningsfartyg långtidsförtöjda och väntade på bättre tider.
På fredagskvällen samlades vi på bryggan och intog förfriskningar 
i strålande väder. 
Tianelle hade kontaktat tillsyningsmannen på Stora Karlsö och 
hört sig för om det var möjligt att besöka ön i dessa tider. De var 
välkomna och passade på att segla ner och övernatta där. De var de 
enda gästande och fick i lugn och ro titta på fågellivet och naturen.
Lördagen bjöd på mulet väder med kyligare vindar. Tre båtar gav 
sig av mot Häradsskär och de fick en segling i frisk vind och litet 
regn. Visby Segelsällskap hade kappsegling i snålblåsten med fyra 
deltagande utanför hamnen. För övrigt var vädret väl lämpat för 
vandring, jogging och cykelturer.
På eftermiddagen kom regnet till Visby och det blev blandade 
aktiviteter på båtarna.
På söndagen var det dags att säga farväl till Visby igen. Regnet var 
borta och solen sken. Vinden skulle vara från sydväst och vrida till 
syd, 4-6 m/s enligt Windy. Det visade sig stämma väl och det blev 
en behaglig segling mot ostkusten. Vid Norra Fällbådan fick vi en 
liten regnskur och vi fick bråttom att ta ner spinnakern innan den 
blev våt. Seglingen hem var fin och man glömde snabbt tuffandet 
för motor till Visby.
Eskaderledare
 Stefan o Seija Nyström Amavela 

Hamn & Farled 
Hej nu är denna sommar över men vi hoppas även på en fin 
höst. Här är en liten sammanställning över vad som hänt 
under sommaren!
Stugvik
Jag har själv varit i Stugvik 6-7 gånger i år och det har varit 
många båtar vid bryggorna och svajbojarna har varit välbe-
sökta. 
Vi har haft medlemmar som ställt upp som hamnvärdar 
under även denna säsong och det är uppskattat av gästande 
båtar, så ett stort tack till er som varit hamnvärdar detta året. 
Vi har tidigare sagt att vi ska byta ut akterbojarna mot Pålbo-
jar under året och det behövs, har jag märkt i år! Det är flera 
båtar som trasslat in sig i linorna i de gamla bojarna under 
denna säsong, med resultatet att det nu saknas två akterbojar. 
Vi har tyvärr inte hunnit med att byta alla till sommaren - 
det blev bara fyra nya innan denna säsong, men det arbetet 
fortsätter under hösten och våren, så till säsongen 2021 så 
hoppas jag verkligen att alla ska vara bytta!
Vi väntar fortfarande på att det ska bli lågvatten så att vi kan 
fortsätta arbetet med att förstärka fundamenten till den inre 
bryggan.
Vi har även planer på att göra en ny spång till flotten då den 
nuvarande har sett sina bästa dagar. Planen är att återanvända 
gamla bojstenar som vi byter mot nya. Dessa blir då bra 
fundament till bygget av en ny spång.
Farled/Bojar
Vi har i år underhållit de svajbojar vi har, samt underhållit de 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) vi ansvarar för i vår skär-
gård! Vi har även hunnit med att hjälpa Stegeborgs båtklubb 
att byta ut samtliga akterbojar i deras fina uthamn som ligger 
vid Lindskär. Det var Lars-Göran Nyström från Stegeborg 
som tog kontakt med mig och undrade lite om akterbojar, då 
vi har bred erfarenhet från våra egna bojar i S:t Annakretsen.
Eftersom vi har goda erfarenheter av de Pålbojar som ligger 
i Stugvik, så rekommenderade jag att de skulle byta ut 
samtliga klotbojar mot Pålbojar. Vi var där en dag i juni och 
kompletterade med 5 kompletta nya bojar med nya stenar. 
De nya betongstenarna väger 1,5 ton styck och det som är 
under vattnet är tillverkat i syrafast stål och det är rep mellan 
boj och sten.
Hamn & Farledskomittén  
Micke Garstad
073-398 74 01 , Micke.garstad@icloud.com



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 - 2020 i Sankt Anna Kretsen
Vid årsmötet den 24 oktober 2019 valdes styrelse, vilken efter konstituering fick följande sammansättning:
Beng Assarsson  ordförande
Mathias Krell  vise ordförande
Cathrine Garstad  sekreterare
Krister Kennryd  kassör
Bo Kaliff   ordförande i Aktivitetskommittén 
Mikael Garstad  ordförande i Hamn- och farledskommittén
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, varav två som telefonmöten, där frågor av övergripande och gemensam karaktär 
behandlats. Mycket diskussioner har ägnats åt hur vi skapar maximal medlemsnytta, men här behöver vi fortfarande hjälp av våra medlemmar. 
Kretsen skulle stått som värd för svenska kryssarklubbens rådslag i mars, vilket tyvärr blev inställt på grund den utbrytande Covid-19 pandemin.

Klubbkommittén
Årsfesten hölls i NSK:s klubblokal. Där det bjöds på en trerätters måltid. Vi sjöng och dansade hela kvällen till Jörgens band Garage Rockers. Det blev en mycket 
trevlig kväll. Efter det sista styrelsemötet för året bjöds veteranklubben in på Glöggfesten som brukligt. Sopplunchen i oktober var som vanligt populär.
Som vanligt fick vi en trevlig Räkafton tillsammans i november i klubblokalen. Våren blev nu inte som vi alla tänkt oss. Arrangemangen blev nu inställda, efter-
som vi alla ska hålla avstånd till varandra och många av oss håller sig hemma.

Aktivitetskommittén
Den 7 november berättade Cathrine och Mikael Garstad om sin segling till Norrlandskusten, 32 deltagare i klubblokalen. Den 12 mars kom Marcus Krell för att 
berätta om hans och hans frus segling till Karibien, 30 deltagare i klubblokalen. 
Sankt Annakretsen har tillsammans med Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW) och Westerviks Segelsällskap (WSS) Västervik genomfört följande 
program: 2019-12-11 Christer Eklöf som var med på M/S Estonias tragiska undergång den 28 september 1994 berättade, som en av de 137 överlevande, om sina 
minnen från den hemska olyckan. 2020-01-15 Björn Sinnerstad berättade om sina seglingar i Baltikum. Klubbaftnarna begränsades av Cvid-19. Bland annat blev 
vårt årliga handikappsläger inställt. Två fulltecknade ungdomsläger genomfördes och så även en fulltecknad seglarskola för barn och ungdom i enlighet med 
Svenska Seglarförbundets regelverk med hänsyn till Cvid19
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
SXK- och SXK S:t Annakrets prylar har försålts till såväl gästande som ortens båtägare med stor uppskattning från båda sidor.
Därutöver har ett antal navigationskurser på olika nivåer genomförts. Förarintygs- och Kustskepparintygs- samt VHF-kurser 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.

Hamn- och farledskommittén
Uthamn Stugvik
Vi har våren 2020 öppnat upp uthamnen och sett till att anläggningen är i bra skick till alla kommer att besöka Stugvik. Vi har även bytt ut 4 akterbojar till nya 
pålbojar.
Svajbojar 
Vi har normalt 2 bojar i Håsköviken, men i somras fick vi rapport om att en saknas i den viken. Då vi tidigare fått ta bort bojar i denna vik på markägarens begäran 
så har vi inte lagt i någon ny ännu, vi kommer kontakta markägaren under hösten för att se hur dom ställer sej till våra bojar som ligger vid Håskö.
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. 
För prickarna har vi fullserviceavtal med Sjöfartsverket, så dom sköter allt kring dessa.
Bojflotte 
Det visade sig att leverantören som vi nästan skrivit kontrakt med inte kunde leverera en bojflotte med den kravspecen som vi fastställt. I samband med detta 
besked så tyckte övriga kretsar som var med i projektet att vi kunde höja totalvikten (som var satt till 1500 kg inkl. vagn) att vi skalle öka den till ca 2000-2500 
kg! Vi ansåg då att vi inte kunde stödja det från S:t Annakretsens sida så nu ligger det projektet på is!
Möten 
Vi som ingår i kommittén har inte haft några fysiska möten under detta verksamhetsåret!
Akterbojar Lindskär 
Vi har hjälpt Stegeborgs Båtklubb att lägga ut bojar vid deras uthamn vid Lindskär det blev 5 nya Pålbojar med nya stenar som vi lade till under säsongen 2020

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

Qvinna Ombordkommittén
Den 4 september hade QO en trevlig och uppskattad stadsvandring i Industrilandskapet i Norrköping, ledd av Elsie Sundström. Kvällen avslutade med en matbit 
på närliggande krog. 14 deltagare.
Den 26 november berättade Ing-Marie Holmfeldt om intressanta och spännande seglingar i Medelhavet. 15 deltagare. 
Vintersäsongens trivselkväll gick av stapeln den 29 januari. En ”nostalgiafton” med gott tilltugg. 12 deltagare.
Studiebesöket på SR Östergötland den 25 mars och besök på Sn fuskärenden i maj blev tyvärr inställda pga. Coronan.
Vi hann dock med tre kommittémöten innan Coronan slog till. 

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 Stugvik arrangerats. Resultat och övrig information finns på https://24-timmars.nu/
 
Eskaderkommittén
Visbyeskader med avfärd på Kristi Himmelsfärdsdagen och återfärd på söndag. I år inföll Kristi Himmelsfärdsdagen 21 maj. Skepparmöte hölls på onsdag kväll 
i huvudsak via Skype. På skepparmötet konstateras att vädret på torsdagen skulle vara fint och Windy lovade svaga vindar. Det innebar att det skulle krävas litet 
stöttning med motor. Totalt var vi 10 båtar som avgick från Arkösund i norr till Västervik i söder. På fredagen var en stadsvandring inbokad och vi fick en intres-
sant redovisning av Visbys historia och på fredagskvällen samlades vi på bryggan och intog förfriskningar i strålande väder. Lördagen bjöd på mulet väder med 
kyligare vindar. Tre båtar gav sig av mot Häradsskär och de fick en segling i frisk vind och litet regn. För övriga var vädret väl lämpat för vandring, jogging och 
cykelturer. På söndagen var det dags att säga farväl till Visby igen. Regnet var borta och solen sken och det blev en behaglig segling mot ostkusten.

Bengt Assarsson Mathias Krell Cathrine Garstad Krister Kennryd Bo Kaliff  Mikael Garstad

Michael Haag Stefan Eliasson Jennie Svoren Kjell Johansson Jörgen Brohm

Mikael Haag ordförande i Båttekniska kommittén
Stefan Eliasson ordförande i Informationskommittén
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Jörgen Brohm ordförande i Eskaderkommittén 
  
                         


