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Nytt år, Nya visioner
och Ny båtsäsong

M

ånga av oss börjar kontrollera våra båtar under
presenningen, andra passar på att ladda om sina
batterier på varmare breddgrader eller åka skidor i
fjällen eller Sydeuropa med nära och kära.
Dagarna blir ljusare och vi börjar planera för en ny båtsäsong.
Öresundskretsen har i princip vårens agenda klar med start i
januari då vi hade planering av kommande eskaderseglingar.
Nytt för i år är även en motorbåtseskader till Danmark. DärXW|YHUlUGHWLQSODQHUDWROLNDWUlႇDUVWXGLHEHV|NXQGHUYnUHQ
Många tänker även att besöka olika båtmässor och passa på
att öka sin kunskap om båtlivet.
Vi närmar oss mars månad, dagarna blir längre och vi känner
av vårsolen. Då börjar det bli dags att starta med vårutrustningen av båten. En del sjösätter ju i början av april.
Själv ser jag fram mot våren, då vi kan göra den traditionella
båtturen till Dragör och sedan segla med på Öresundskretsens pingsteskader.
Hoppas att vi ses i någon hamn!
Gert-Ove Nilsson

Svenska Kryssarklubben
Öresundskretsen
Höjeågatan 6, 234 33 Lomma
Bankgiro 847-1211
Swish 1231814128
e-mail oresundskretsen@sxk.se
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yachtpaint.com

Eskaderprogram 2019
Motorbåtseskader
till Danmark
under planering
Motorbåtskommittén föreslår som en säsongsuppstart en kortare motorbåtseskader i Öresund.
Vi samlas på Flakfort där vi grillar och lär känna varandra. Nästa dag går vi genom Lynettenløbet mot Inderhavnen förbi Langelinje och
Örlogsvarvet, vidare förbi Nyhavn och ChrisWLDQVKDYQSnYDUVLGD,6\GKDYQHQ¿QQVGHW
mängder av nybyggnation på båda sidor, utomhusbad mm.
Nere vid Sluseholmen lägger vi till vid den
pittoreska Bådklubben Valby med sina röda
bodar för lunch och promenad i det sevärda
Amsterdamliknande bostadsområde som nyligen byggts där. När vi känner oss klara går
vi tillbaka norrut och lägger oss i MargretheKROPVKDYQ+lU¿QQVJULOODURFKERUGDWWOnQD
+lU¿QQVRFNVnHQVNHSSVKDQGHORFKGHWlU
bara några hundra meters promenad till ”Havnebussens” tilläggsplats. Härifrån är det bara
en kort sjötur till Nyhavn.
Ute på Refshaleøen har ett spännande område byggts upp där det saluförs streetfood
av alla slag. Här har vi en liggedag så att vi
hinner besöka Köpenhamn eller se oss om i
området. I Christiania som ligger inom promenadavstånd kan vi ordna en guidad rundvandring.
Rolf Odselius
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Den 23 januari startade Öresundskretsens
aktivitetsår med ett eskaderplaneringsmöte
i klubbhuset.
Mötet inleddes med en återblick på fjolårets eskaderverksamhet. Därefter presenterades årets eskaderidéer
i kronologisk ordning.
Först ut blir Pingsteskadern som planeras av Dag och
Conny. Eftersom pingsthelgens läge i kalendern är tätt
på Kristi himmelfärd och nationaldagen skapas möjligheter till en ganska lång sammanhängande ledighet. Det
medför att vi kan sträcka ut lite längre den här gången.
Dags och Connys plan är att sätta Marstal på Ärö som
mål. Anmälan gör du till dag.r.svensson@gmail.com .
När det gäller sommareskader presenterades några olika idéer i danska och svenska vatten. 2018 års förslag
om en tur till Smålandshavet vann inget gehör då men
kan åter vara ett alternativ på ca tre veckor. Ev. kan den
utökas med en tur runt Fyn på ytterligare ett par veckor.
bYHQRPRPUnGHWSDVVHUDVXQGHUSLQJVWHVNDGHUQ¿QQV
GHWnWVNLOOLJWÀHUSODWVHUDWWEHV|ND
En annan idé är en västkusteskader där lite olika besöksområden kan väljas. Norr om Marstrand, ca 150 NM från
Limhamn, kan man antingen följa ”havsbandsleden” el-

ler att gå innanför Tjörn och Orust och ha Lysekil som
slut- eller delmål. Det blir ytterligare mellan 30 och 50 NM
beroende på vägval.
Norr om Lysekil är det bara havsbandsleden som gäller.
'HWlURFNVnGHQGHOVRPlUÀLWLJDVWEHV|NWDYQRUUPlQnen. För att nå upp till Strömstad är det ytterligare ca 50
10PHQKDOYYlJVGLW¿QQVGHQSRSXOlUD)MlOOEDFNDDUNLpiagen. Även detta alternativ är lösa idéer som kan göras
PHUNRQNUHWDRPGHW¿QQVWLOOUlFNOLJWPHGLQWUHVVH
Ditt intresse för sommareskader kan du anmäla till
christerboos@msn.com före mars månads utgång. Ange
då både vilket område och vilka tider och under hur lång
WLGGXDYVHUGLVSRQHUDI|UGLWWHUWHVNDGHUGHOWDJDQGH
Även i år planerar SXK Seglarskolans Gratia att lägga
till i Limhamn i början av augusti. Den här gången kan
det förutom någon kortare dagstur även bli möjligt att
delta i en segling över några dagar.

Dag och Conny planerar också en segling i början av
augusti till evenemanget Hansesail i Rostock. Denna utÀ\NWSnFD10SODQHUDVYDUDLGDJDU)UnJRURFK
intresseanmälan till dag.r.svensson@gmail.com
Ut i det blå ha blivit en återkommande klassiker i andra
halvan av augusti – kommittén återkommer om detta så
får vi se vart gåtan leder oss i år.
Centralt i SXK ordnas åter chartereskadrar dels i Medelhavet i höst och dels i Karibien nästa vår. I slutet av
september blir det en vecka i Kroatien-Montenegro. En
representant från Öresundskretsen kommer att ingå i eskaderledningen. I Karibien blir det en tvåveckors eskader
LPDUV9LGDUHLQIRUPDWLRQRFKDQPlODQ¿QQHUGXL
På Kryss.
Sommaren 2020 är det åter dags för en rikseskader, den
sjätte i ordningen, denna gång med Nyborg på Fyn som
mål. Till detta återkommer vi lite längre fram.
Öresundskretsens
Eskaderkommitté
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Kapelltvätt
Impregnering
Båtplatser mitt
i Malmö city!
Sommar som vinter!

Vi utför effektiv & skonsam handtvätt av kapell.
Samtidigt ser vi över bl.a. sömmar, rutor, dragkedjor m.m.
och rådgör med Er vad som skall åtgärdas i år.

Vi rekommenderar en översyn vart annat år.
Då håller man kapellet fräscht och helt i många år .

Formsydda madrasser.
Beställ bädd/resårmadrasser
Så kan Ni sova bättre i båten!

Stor sort. kvalitets båtmattor.
Vi skär ut & langetterar
Efter mått & mall.

Skicka in Ert båtkapell Nu, Fri returfrakt!
www.dockanmarina.se
+46 703 40 19 18

Göteborgs Madrass & Båtdynor
Victor Hasselbladsgata 11, 421 31 V Frölunda Tel: 031 28 84 50
www.madrassfabriken.se tomas@madrassfabriken.se

Välkommen till

ÅHUS
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ÅHUS
Välj mellan kajkant och folkliv
eller kvällssol och idyll
I Åhus kan man välja mellan två hamnar – båda med sin egen charm.
,cKXV.RPPXQDOD*lVWKDPQOLJJHUEnWDUQDWlWWYLGNDMHQRFKÀHUWDOHWUHVWDXUDQJHURFKNLRVNHUNDQWDU
nQ+DPQSURPHQDGHQKDUP\FNHWDWWHUEMXGDVlUVNLOWSnVRPPDUHQ,QWLOOJlVWKDPQHQ¿QQVHQVM|mack.
Vill man ha kvällssol, lugnare omgivningar och väl skyddat läge
YlOMHUPDQ&66 &KULVWLDQVWDGV6HJHOVlOOVNDS JlVWKDPQSnV|GUDVLGDQDY+HOJHn+lU¿QQVlYHQ
två restauranger och båtservice.
9LGYnUDVH[À\WEU\JJRU¿QQVDOOWLGSODWVI|UHQJlVWEnWYLGEU\JJPDFNRFKJU|QVN\OWDGHSODWVHUVlJHU
Hans Folkeson. Han är ordförande i C4SS – en klubb som startades redan 1894 i Kristianstad men
VHQDUHKDUÀ\WWDWWLOOcKXV
)|UDWWHQNHOWNRPPDIUnQYnUKDPQWLOONDMHQSnDQGUDVLGDQnQ¿QQVJUDWLVF\NODUDWWOnQDHQHNDRFK
UHVWDXUDQJHUQDVÀRWWHDWWYlOMDPHOODQ1DWXUOLJWYLVNDQPDQRFNVnSURPHQHUDVlJHU+DQV
- Till badplatsen är det 1,5 km - För mer information se C4ss.se.
Sällskapet har även seglarskola både för nybörjare och vuxna, onsdagsseglingar, läger och tävlingar.
som utgår från jolleanläggningen vid yttre vändhålet.
0\FNHW¿QQVDWWVHRFKXSSOHYDLcKXV±VSHFLHOOWVRPPDUWLG

Åhus är en idyll
med korsvirkeshus vid trånga slingrande gator och ett av landets vackraste gamla torg med anor från
medeltiden då Åhus var stad. Idag är Åhus mest känt för sin Absolut Vodka och för sina milslånga sandstränder som sträcker sig längs hela Östersjökusten.
Att promenera i hamnen, där såväl stora fraktfartyg som vackra segelbåtar ligger förtöjda, är en fröjd.
På sommaren anordnas olika aktiviteter längs kajen och i hamnen som då till stor del är Åhus centrum.

Birgitta Porutis
Foto Peter Andersson, Thord Åkesson och Ingemar Bäckström.
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8U9lVWSULFNHQQU

E-segling
- kan detta bli verklighet?
Ett tänkbart samtal på bryggan
- Nu har jag börjat E-segla
- Va de de?
- Jo du vet att jag köpte nytt i höstas. På den nya är allt hydrauliskt. Man trycker
på en knapp på skärmen, så kommer storen ut, och rullgenuan på samma sätt,
och kursen sätter man direkt i sjökortet på skärmen. Och sen, när man är ute och
vill skota hem så bara trycker man på skotknappen och hydraulvinschen snurrar.
- Jo, jo men e-segling?
$OOWJnU|YHULQWHUQHWVnMDJNDQÀ\WWDVNlUPHQYDUVRPKHOVW
- Men du måste ju ändå se hur seglen står.

VINTERFÖRVARING

& FULLSERVICEVARV
SPECIALISTER INOM
Västra Ansgarigatan 19
216 12 Limhamn
+46704835054
birgitta@birgittasverkstad.se
www.birgittasverkstad.se

Försäkringsskador Glasﬁber  Snickeri
Rekonditionering Polering  Båtvård Marinelektronik

- Nä - Nu kommer det: Kameror kostar nästan ingenting nuförtiden så jag har
monterat både styrbords- och babordskameror och ser allt på skärmen. Nu
behöver jag inte sitta uppe och bli våt när det friskar i. Jag kan gå in i båten. Jag
ser ju radarn också på skärmen så det är säker segling ändå. Och så kom jag på
häromdan att jag kan ju ta med skärmen hem så nu kan jag sitta hemma vid köksbordet och segla när det är riktigt hårt. Det är e-segling det!
- Men kan du kasta loss och göra fast?
- Det får gumman klara av. Det har hon alltid gjort. Hon fär åka med i båten så
kommunicerar jag med henne via båtens högtalarsystem. Hon får
hålla rätt på tamparna även i fortsättningen. Lite traditioner får man ha ombord
även när man e-seglar.

Motorservice  Riggservice  Båtlyft Båttransporter
Med hälsningar från Mats-Åke SXK-medlem sedan 60-talet
Seglar med pappers-sjökort och kompass en Willing från 1977

040-16 34 00
boatconsult.se
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SYDSEGEL
önskar alla kunder en God jul & ett Gott Nytt Segelår

Under 2018 har det tillverkats allt från segeltak till kompletta
VI TILLVERKAR ALLT FRÅN SEGELTAK TILL KOMPLETTA SEGELSTÄLL. SYDsegelställ.
Sydsegel har som affärsidé att kunna erbjuda totalSEGEL HARför
SOM
AFFÄRSIDÉ
ATT KUNNA
ERBJUDA
TOTALLÖSNINGAR
FÖR av
lösningar
dig
som båtägare.
Detta
innebär
tillverkning
DIG SOM BÅTÄGARE.
DETTA
INNEBÄR
TILLVERKNING
AV MÅTTBESTÄLLDA
måttbeställda
segel,
kapell
och
dynor. Riggverkstaden
är
SEGEL, KAPELL
DYNOR.
ytterligare
en OCH
service
med möjlighet att pressa alla vireRIGGVERKSTADEN
ÄR 8
YTTERLIGARE
ENockså
SERVICE
MÖJLIGHET
terminaler
upp till
mm. Du kan
fåMED
hjälp
med nyATT
rigg
PRESSA
ALLA VIRETERMINALER
UPP TILL 8 MM.
DU KAN OCKSÅ
FÅ HJÄLP
och
allt som
Selden Mast tillverkar.
Försäljning
och
splitsning
av OCH
linor
från
RobShip
också i servicen.
MED NY RIGG
ALLT
SOM
SELDEN ingår
MAST TILLVERKAR.
FÖRSÄLJNING OCH
SPLITSNING AV LINOR FRÅN ROBSHIP INGÅR OCKSÅ I SERVICEN.

Kom ihåg att lämna in dina segel och kapell i god tid
KOM säsongstart
IHÅG ATT LÄMNA IN2019!!!
DINA SEGEL OCH KAPELL I GOD TID FÖRE
före
SÄSONGSSTART 2019.

Välkommen in i verkstad & butik i Södra Fiskehamnen på Limhamn.
För attINöka
tillgänglighet
och service
önskar
VÄLKOMMEN
I VERKSTAD
& BUTIK I SÖDRA
FISKEHAMNEN
PÅ jag att
duLIMHAMN.
ringer FÖR
föreATT
besök.
ÖKA TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE ÖNSKAR JAG
ATT DU RINGER FÖRE BESÖK.

Ulf Björk

SYDSEGEL

070 322 53 93 info@sydsegel.se
Södra Fiskehamnen på Limhamn

Hia kursen!
Passa på under vintermånaderna.
Kurserna startar hela tiden.
Är ni e gäng? Kontakta oss så ﬁxar vi kursen och
ledaren. Ni väljer själv var ni vill vara, i våra lokaler
eller hemma hos. Vi är ﬂexibla med lösningen.

20 % raba för
kryssaklubbens
medlemmar.
Gäller ordinarie
pris.
Anmäl dig på
www.medborgarskolan.se
075-241 68 50

Efter arbete
kommer lön

D

et har blivit tradition att Öresundskretsen deltar i
Limhamns Hamnfest. Vi stod i somras i egen hodda
alldeles framme vid scenen i Limhamns Småbåtshamn och underhöll besökarna med allt de behövde veta
om Svenska Kryssarklubben och framför allt om vår egen
Öresundskrets. Utbytet i form av nya medlemmar kunde
gärna blivit bättre, men många var intresserade av våra
tidningar, broschyrer eller av att köpa ny vimpel till sin båt.
Vi arbetade naturligtvis som vanligt ideellt, men som uppmuntran bjöds vi på en sillunch bekostad av det anslag
som vår Riksförening beviljat oss. Det blev sill med tillbehör i många former och några timmars trevlig samvaro. Lokalen ordnade Gladius liksom förberedelserna av maten.
7LOO NDႇHW KDGH KDQ RUGQDW HWW ORWWHUL PHG SULVHU VRP YDU
VNlQNWDDYI|UHWDJLYnUQlUKHW9L¿FNLWXURFKRUGQLQJJn
fram och dra i snören. Allihop vann vi! Min fru och jag vann
ett presentkort till Kakboden i Limhamn och två pizzor från
pizzeria Mastio vid Dragörkajen. Sådana lotteri vill vi gärna
KDÀHUDY
Nu är det på det viset att vår krets blir precis så bra som vi
VMlOYDJ|UGHQWLOORFKKlU¿QQVSODWVI|UDWWÀHUVWlOOHUXSS
och engagerar sig i verksamheten. Det kan handla om allt
ifrån att hjälpa till med städning, hålla ett föredrag, föreslå
ett studiebesök eller varför inte arbeta en stund i vår hodda
under Limhamns Hamnfest.
Anders Assargård

Yacht Klubb Polonia organiserar
Eskader till Polen
15-21 juli från
Falsterbo till Kamien Pomorski
Kontakta Andreas Henriksson, 0708 491180
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Det händer
i
Öresundskr
etsen
VÅR och SOMMAR 2019
14 feb 19.00

- Ärtsoppa och besök av Sjöräddningen.

27 feb 17.30

- Styrelsemöte

6 mars 19.00


- Besök hos Bachmans som visar
UlGGQLQJVÀRWWDU0|MOLJKHW¿QQVDWW
handla i skeppshandeln.

16 mars
kl 13-17

- Flytvästkontroll i klubbhuset

20 mars 17.30

- Styrelsemöte

27 mars 19.00

- Sedvanligt besök hos Hjertmans

3 april 19.00

- Gransegel besöker oss

6 april kl 13-17

- Flytvästkontroll i klubbhuset

10 april 17.30

- Styrelsemöte

25 april 19.00

- Gulaschsoppa

8 maj 17.30

- Styrelsemöte

18 maj 18.00

- Säsongsinvigning

30 maj-10 juni

- Pingsteskader

Programmet är preliminärt och kan ändras med kort varsel. Ta för vana
att alltid kontrollera med hemsidan www.sxk.se/oresundskretsen.
7LOODOODWUlႇDUQDNRPPHUSHUVRQOLJLQEMXGDQDWWVNLFNDVXWYLDPDLO
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6HJHOEnWV
PlNODUHQ VH

ȜɉȶȾɁȶȽɁʜȳʜɅȲɃɄɀȾɇȺȷʭɃȾȶȵȽȲɅɄȶȷȽȶɃɁʜɇʜɃȹȶȾɄȺȵȲ

ȩȶȸȺȿȲȲȷȭȺȿȵʭ

ȘɃȴɀȿȲ

ȥȲɆɅȺȴȲɅ

țɆȷɀɆɃȞȣ

ȚɀȾȷɀɃɅȺȿȲ

șȲɇȲɃȺȲȚɃɆȺɄȶɃ
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ALFHILDA
började året

Pantaenius allriskvillkor –
vad som än händer!

N

SWE18148 /1218

yårsstormen Alfrida kom in över
hamnen i Falsterbokanalen den 1
och 2 januari 2019, med vindar på
PV9LQGHQYUHGWLOOQRUGOLJULNWQLQJYLONHW
gjorde att vattenståndet steg till 105 cm över
medelvattenståndet.
Vattnet steg upp kring båtarna som är uppställda på land och även över pirarna.
Elskåpen på land blev skadade och sandblandad tång blåste upp bland båtarna på
land.
Enligt hamnansvarige Michael Kristensson
är det inte ovanligt att man får så högt vattenstånd vid nordlig vind.
Gert-Ove Nilsson

Det är Dina upplevelser, foto och tips som gör vår tidning levande. Jag ber
er skicka in foto och en kort eller längre text om platser, hamnar eller roliga
händelser. Tack på förhand! Birgitta - birgitta@justsent.com

Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde
och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

16 - SYDPRICKEN 1-2019
Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

Välkomna

alla nya Medlemmar 2018

U

nder det gångna året har vi fått ett antal nya medlemmar som valt medlemskap i
Kryssarklubben och Öresundskretsen. Vi hoppas ni ska få nytta och glädje av våra
HUEMXGDQGHQRFKDWWQLYLOOGHOWDLYnUDWUlႇDURFKHVNDGUDU

Är högtryckstvättning av
båtbottnar ett miljöproblem?
+|JWU\FNVWYlWWDYEnWDUSnK|VWHQlUHWWHႇHNWLYWVlWWDWWInERWWHQUHQ
från framförallt brunslem

D

Patrik och Pia Torle
blev medlemmar när de besökte Göteborgsmässan. De seglade för tjugo år
sedan med barnen men köpte för två år sedan en Bavaria 42. De har hunnit avverka
både väst- och ostkusten och hemmahamnen är Helsingborg.

Före avtvättning

Spruta med avständsreglering

Filip och Angelica Märling
¿FNVLWWPHGOHPVNDSLMXONODSS
av föräldrarna som är medlemmar i St
Anna-kretsen.
De har seglat mycket med föräldrarnas
båt - en Scampi 30 och planerar att segla i
Kroatien till sommaren.

Enkel spolplatta med miljövakt
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äremot kan man bara spruta av en del av ev.
havstulpaner. Själva ”foten” blir kvar och kräver någon form av mekaniskt bearbetning.
En plastskrapa fungerar ofta bra, så länge
båtbotten är fuktig.
På vissa orter i Tyskland är det förbjudet att använda högtryck vid tvättning. Det är av miljöskäl och det kan man ha
viss förståelse för, eftersom ”översprutet” ofta är ca 50%.
Dvs 50% av vattnet hamnar utanför spolplattan.
Huruvida översprutet innehåller partiklar från bottenfärgen
är dåligt undersökt.
'HÀHVWDKDPQDUL9lVWVYHULJHKDUVSROSODWWRUI|UDWWNXQQD
ta hand om avsprutade färgrester. Reningsteknik används
för att minska utsläppen av koppar och zink till havet.
Tekniken har en dålig verkningsgrad när det gäller reningen
och är både dyr och underhållskrävande.
Egentligen vill man inte spruta av mer färg en nödvändigt
RFKGn¿QQVGHWDOODQOHGQLQJDWWXQGHUV|NDWH[VSUXWWU\FN
och sprutavstånd.
SXK-V har genomfört tvättförsök med olika sprutavstånd på
5 båtar i Önnereds Båtlag i Göteborg.
Genom att ha förinställt sprutavståndet sprutades båtarna
med olika avstånd på styrbord resp. babords sida. Därefter analyserades sprutvattnet med avseende på koppar och
zink.
Det visades dessvärre att det var svårt att hålla de förinställda avstånden. Under upp sprutning var särskilt svårt. Man
kunde visuellt se att på vissa bottenfärger var avståndet 20
cm för kort och mycket färg avverkades. 30 cm kändes optimalt. Trycket var ca 170 bar. Vädret var lugnt så att man kan
förmoda att översprutet inte var större än 50%
Resultat: Det var svårt att se någon tydlig skillnad mellan
de två sprutavstånden. Däremot kunde man fastställa att
mängden avsprutad koppar för de 5 båtarna ( 4 segelbåtar+
PRWRUEnW EOHYFDJNRSSDUP'HWWDVWlPPHUYlO
överens med de värden som tidigare redovisats i ”målamindre projektet” och med de värden som bl a Britta Eklund
Stockholms Universitet redovisat.
Analyser av 2 båtar med Coppercoat ( en hård bottenfärg
med ca 80% koppar och ej godkänd i Sverige ) gav endast
FDJP
9LGSHQQDQ/HQQDUW)DOFN

generat

Svenska Sjö:s köp- och säljpaket
för kretsmedlemmar, om du ska
sälja eller köpa båt
För att göra köp och försäljning lite tryggare Svenska Sjö som ägs av bl.a Kryssarklubben
tagit fram en köp och sälj-guide och ett köpeavtal som du gratis kan ladda ned.
Att skriva ett för båt specialanpassat köpeavtal rekommenderar vi starkt. Det kan göra stor
skillnad om du hamnar i en tvist med köpare eller säljare. Om du ändå skulle hamna i en
tvist som innebär att du tvingas anlita juridiskt ombud, är det tryggare hos Svenska Sjö.
Svenska Sjö betalar upp till dubbelt så mycket mot vad som är normalt i branschen, upp till
sex prisbasbelopp eller 273 000 kr för ombudskostnader i samband med överlåtelsetvister. Dessutom har vi satt ett tak på självrisken vilket vi är ensamma om, normalt är 20 %
av ombudskostnaden, utan tak, allt för att du ska kunna sova lugnt. Tryggt att veta när
man säljer eller köper båt.
Läsa vår guide med nyttiga tips inför köp eller försäljning och ladda ner vårt köpekontrakt
gratis på svenskasjo.se

”Köp och sälj
båt tryggt!”
Erik, världsmästare på väg mot
toppen i F1, kund och en av våra
247 000 delägare.

500 kr i självriskbonus till köpare
Om du säljer din båt och köparen tecknar båtförsäkring i Svenska Sjö får köparen direkt
500 kr i självriskbonus. Det är också väldigt praktiskt om köparen fortsätter att ha försäkringen i Svenska Sjö om det uppstår en skada precis i skarven vid ett köp. Har du tilläggsförsäkringen maskin kan den följa med till ny köpare även om den är äldre än 10 år vilket
annars är gränsen för nyteckning.

Flytta över din självriskbonus
till ny båt du köper
6NDGXN|SDHQQ\EnWInUGXÀ\WWD|YHUXSSDUEHWDGERQXVWLOOGHQQ\DEnWHQ
Det sker automatiskt när du försäkrar den nya båten hos oss.

Skadehistorik, visa köparen vad din båt varit
med om, eller inte varit med om
Du kan enkelt på mina sidor hos Svenska Sjö logga in med bank-id och där skriva ut ett
FHUWL¿NDWVRPEHVNULYHUGHI|UVlNULQJVVNDGRUGXHYHQWXHOOWKDIWSnGLQEnW+DUGXLQWHKDIW
några skador hos oss syns det också. Detta ger extra trygghet för köparen som gör ditt
objekt mer intressant.
Tillsammans med ett riktigt båtanpassat köpeavtal och en stark rättskyddsförsäkring blir
din eventuella försäljning tryggare än utan dessa delar.

LADDA NER VÅR KÖP & SÄLJ GUIDE

9 Råd vid köp och försäljning
9 Gratis köpekontrakt för båt
9 Marknadens högsta ersättning
vid köp och säljtvister*

9 500 kr i självriskbonus till köpare*
9 Certiﬁkat med skadehistorik*
*för dig som har din båt försäkrad hos oss

www.svenskasjo.se/kop-och-salj-bat
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En kemists syn på båtlivets miljöpåverkan

E

n kemists syn på båtlivets
miljöpåverkan
Svenska
Båtunionen (SBU) och
Kryssarklubben (SXK) har
letat efter biocider från bottenfärger
i havsvatten åren 2017 och 2018.
Vi har analyserat vattnet i några av
de största fritidsbåtshamnarna på
Västkusten. Man kan tycka att sådant borde ha gjorts för länge sedan.
De enda andra undersökningar som
jag hittat utfördes i Bullandö Marina
RFK'HW¿QQVHQGHONULtik mot den typ av stickprovsanalyser
som då genomfördes. Våra undersökningar har istället utförts med
samlingssonder, vår och höst. De
har legat i sjön under 14 dagar innan
DQDO\V5DSSRUWHUQD¿QQVSn
ZZZV[NVHPLOM|GRNXPHQW

Resultat
Förenklat kan man säga att Naturvårdsverkets krav på biocidfritt havsvatten uppfylls och att halten av TBT
(giftiga tennföreningar från gammal
bottenfärg) inte var mätbar. Däremot, att bottensediment i hamnar
innehåller gott om tungmetaller och
TBT är väldokumenterat längs hela
Västkusten. Till saken hör att man
såväl i vattnet som i sedimenten, förutom biociden TBT, enbart analyserar halten rena tungmetaller. Varför
kan man undra? Det är enkelt och
billigt, förstås. Dessvärre säger sådana mätresultat inte så mycket om
YLOND NHPLVND I|UHQLQJDU VRP ¿QQV
hur de uppstår och hur de reagerar
med havsvatten, vare sig ämnena
påverkar djur och växter eller inte.
Dessa kemiska reaktioner är mycket
komplicerade och svårstuderade. De
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varierar från plats till plats och vid
olika tidpunkter eftersom havsvatten
skiljer sig avsevärt åt mellan geogra¿VND SODWVHU $WW GUD VOXWVDWVHU RP
biocidrisker enbart från uppmätta
metallhalter är inte möjligt.

giftfritt, bara mer eller mindre farligt.
Det är på tiden att istället prata mer
om riskbedömningar. Det är klart att
vi skall ha visioner, men utan realism
blir det symbolpolitik och suboptimering.

Bidrar fartyg och
båtar?

Vidare har vi försiktighetsprincipen,
dvs att enligt lag förebygga skada
på människor och miljö – en bra
tanke, men lever vi efter denna princip. Är det politiken som alltid styr?
Substitionsprincipen, dvs att ersätta
kemikalier med något som har mindre miljöpåverkan, används ofta som
argument men enkelt uttryckt: Man
YHWYDGPDQKDURFKOnQJWLGVHႇHNWHU
på produktkvalitet och miljöbelastning är ytterst svåra att bedöma. Alla
skall bidra. Det är ju självklart, men
nog borde det väl vara rimligt att de
som kan bidra mer – och skadar mer
– får dra det stora lasset. Nyttokalkyler och prioriteringar efterlyses! Jag
WURU LQWH DWW EnWVHPHVWUDUH VSRUW¿Vkare eller kappseglare ser sig som
några stora utsläppare under en
sommar. Tvärtom är deras utsläpp
mycket små jämfört med exempelvis
ELO RFK À\JUHVRU 0HG I|UKRSSQLQJ
att fokuset på blygsamma utsläpp av
koppar omvandlas till någon viktigare debatt för oss, för djur och växter i
våra hav – till exempel plastskräpet.

Det pågår en klappjakt på biocidmålade fritidsbåtar. Speciellt i Stockholmstrakten tar kommunen båtklubbarna som gisslan – båtägare med
bottenmålade båtar får inte nyttja
sina gamla uppläggningsplatser.
Mycket kraft har forskare lagt ner
på att visa hur mycket koppar som
läcker från målade båtskrov. Men
den biocid som läcker ut i vatten omDet brukar påstås att när större fartyg
vandlas blixtsnabbt till i huvudsak
passerar ett kontaminerat sedimentRIDUOLJD NRSSDUNRPSOH[ 'HW ¿QQV
område, så virvlar dessa kemiska
modeller som kan beräkna vad som
föreningar upp och påverkar växter
är bioaktivt. Det mesta av allt naturRFK GMXU 9DU ¿QQV DQDO\VHUQD DY
ligt utsläpp av kopparföreningar är
vatten efter en dylik uppslamning?
inte bioaktivt.
Svårt att mäta kan jag förmoda, men
ändå dras stora växlar på faran för En båthamn är en parkeringsplats
miljön. Muddringen av Mölndalsån för båtar. Utsläppen från bottenmåför ett antal år sedan blev omskriven lade sjösatta båtskrov är ytterst små
som en kommande miljökatastrof. jämfört med utsläppen via dagvatten
Vad blev det? Helt tyst, inga rubri- från land. Dagvatten innehåller kopNHU 0|MOLJHQ ¿QQV GHW QnJRQ XSS- parföreningar från skrapade och sliföljning, några mätningar, som jag pade båtar, men också mycket från
inte känner till. I Göteborg pågår IRUGRQ $WW ¿OWUHUD GDJYDWWHQ IUnQ
en miljöstrid om gamla Götaverkens tätorter, vägar och parkeringsplatser
utsläpp till älven och älvens botten. VNXOOH YDUD P\FNHW HႇHNWLYDUH PHQ
'HW lU L I|UVWD KDQG HQ HNRQRPLVN kapacitet I våra reningsverk saknas.
juridisk fråga, men hur stor är biocid- Dvs en ekonomisk fråga.
risken och hur skall den bedömas?
Givetvis är TBT-problemet stort, här
målades länge och mycket. Men
andra tungmetallrester torde sedan
länge vara omvandlade till mycket
stabila kemiska substanser som inte
löses i vattnet, som knappast är bioaktiva. Som till exempel koppar till
VXO¿GHU VRP lU \WWHUOLJW VYnUO|VOLJD
och påminner om de kopparkiser
som bryts i gruvor. Fyra norrländska
älvar transporterar varje år ut 200
ton naturliga kopparföreningar, Göta
älv ungefär 35 ton – som inte anses
vara farliga för havets djur och växter. Så vad är problemet?

Man behöver inte komma många
meter ut från hamnen för att analysvärdena skall vara långt under gällande krav. Sveriges Varvsförening
har studerat detta. En ren målad båtbotten reducerar friktionen hela säsongen och man kan enkelt göra beräkningar på hur mycket utsläppen
DYNROGLR[LGUHGXFHUDV9DUI|U¿QQV
ingen helhetssyn? Sveriges riksdag
har fastställt att vi skall ha ett hav i
balans utan giftiga kemikalier inom
en snar framtid (kanske 2020?), men
GHW I|UVWnU VlNHUW GH ÀHVWD DWW GHWWD
lU HQ XWRSL 'HW ¿QQV LQJHW VRP lU

Vid pennan Lennart Falck

Limhamns Hamnfestival

2019

STÄLL UPP!
I sommar - 25 – 28 juli
återkommer
Limhamns Hamnfestival.
gUHVXQGVNUHWVHQNRPPHUDWW¿QQDVPHG
bland deltagarna för 6:e året i rad.
VI behöver hjälp med att bemanna vår bod.
-XÀHUVRPDQPlOHUVLJGHVWRNRUWDUHWLGHU
blir det för var och en i boden.
Du behövs!
Anmäl dig till Conny Wallin.
conny-w@hotmail.se

Till Båten

Till Fisket

Kapell
Segel
Dynor
Sprayhood
Presenningar
Reparationsarbeten
Tillbehör etc

Rullar
Spö
'UDJRFKÀXJRU
Kläder mm
9L¿QQVSn
Finlandsgatan 23
Malmö

Tel 96 33 10 - e-mail arne.sjobergskapell.se
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6RSSDIWRQPHGWHPDW ÅSKA
%HVNULYQLQJDYYLONDIDURUVRP¿QQVPHGnVNDRFKEnWOLY
+XUnVNDELOGDVWURUMDJDWWGHÀHVWDYHW%OL[WHQELOGDVJHQRPDWWGHWEOLUHQXUODGGQLQJPHOODQSRVLWLYD
och negativa partiklar. Vanligast är urladdning mellan molnen men det sker också mellan molnen och
jorden.
9LGHQKXYXGXUODGGQLQJVNHUGHWPHGHQKDVWLJKHWDYNPVVRPQRUPDOWlUÀHUDXUODGGningar inom ett par tiondels sekund.
Bullret uppstår när uppvärmningen (ca 10000 - 30000 grader C) av luften längs urladdningsbanan orsaNDUNUDIWLJDWU\FNI|UlQGULQJDU.RUQEOL[WlUEOL[WDUSnVnOnQJWDYVWnQGDWWEXOOUHWLQWHK|UV.XOEOL[WHQlU
ett lysande klot som svävar fritt i luften eller följer ledningar, staket och liknande.

HUR SKYDDAR VI OSS?
-

Öppet hav bör undvikas, gå i land och vänta ut åskovädret minst 25 meter från
vattnet. Håll inte i riggen eller metallföremål som staket, räcken, elledningar etc.

-

Sitt på isolerande underlag, sitt hopkrupen med armar och ben intill kroppen.

-

Håll inte någon i handen heller. Man kan ta av sig de metallföremål som man har på sig.

-

Räkna avståndet till åskovädret genom att räkna tiden mellan blixt och buller, 3 sekunder
är 1 km i avstånd till ovädret.

-

Undvik att bada och i alla fall att simma, det är säkrare om man står upp i vattnet.
Har man en segelbåt så fäster man vajrar i alla vanten och stag.
Det är nonsens att blixten söker sig till en mast med blixtnedledningar. Blixten bestämmer
sig mycket sent för sitt förlopp

-

Bärga segel i tid och starta motorn så den är varm. Ligger man för ankar ser man över att
man har bra ankarfäste och värmer upp motorn. Ligger det andra båtar på svaj och det



¿QQVULVNI|UNROOLVLRQE|UPDQOlWWDRFKEHJHVLJGlULIUnQWLOOHQVlNUDUHSODWV

-

Ligger man vid berg så ska man ligga långsides och väl avfendrad mot berget.

'HÀHVWDVNDGRUQDYLGnVNYlGHUlUDWWEnWHQGULYHUSnDQGUDEnWDUQlUGHWDSSDWDQNDUIlVWHW)RONIDOOHU|YHUERUG
när de försöker hålla sina dyrgripar från klipporna och inte lagt sig långsides.
Det bästa du som nöjesseglar kan göra är att helt ignorera faran för blixtnedslag tills du går helt säker från de
VW|UVWDIDURUQDPHGnVNRYlGHU$WWWUlႇDVDYEOL[WHQlUYLGHWWQRUPDOWnVNYlGHU)DUDQYLGnVNYlGHUlU
plötsliga stormbyar från oväntat håll, ingen sikt kombinerat med kraftigt hagel. Ej fungerande radar och GPS.
För att skydda all elektronisk utrustning ombord bör den kopplas ur och förslagsvis förvaras i ugnen eller annan
plåtlåda.
Blixten är som bekant närsynt och slår i blindo. Blixten upptäcker en 15 meter hög mast på 15 meters avstånd,
vilket kan förklaras av att blixten kan slå ner i en motorbåt som ligger 15 meter bort.
+MlOSPHGHOVRP¿QQVlUGHYDMUDUVRP¿QQVI|UYDQWHQ(QnVNOHGDUH/LJKWQLQJ0DVWHU6WDUWNDEODUHOOHUnVNOHGDUYDMHU¿QQVKRVGHÀHVWDEnWWLOOEHK|UV¿UPRU/LJKWQLQJ0DVWHU¿QQVKRV%HQQV
0HULQIR¿QQVSnwww.livetombord.se'lU¿QQVRFNVnHQGHOI|UNODULQJDURPVN\GGV]RQHQIUnQK|JDI|UHPnO
som bland annat masten.
Sammanfattning - Olle Svärd
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Utan spaning - ingen aning

I

samband med riksföreningens årsmöten ordnas rådslag där företrädare för kretsar och riksförening diskuterar frågor av gemensamt intresse.

Vid det senaste rådslaget diskuterades framtidens båtliv
och SXK:s Framtidsgrupp gav smakprov på innehållet i
en rapport till styrelsen. Gruppen har analyserat båtlivets
utveckling, söker en vision och strategi för SXK:s utveckling fram emot 2030, beskriver utvecklingens påverkan
på SXK och föreslår lämpliga åtgärder.

Båtlivet är inne i en
förändringsprocess
Färre hushåll äger båt lämpad för långfärd, andelen
mindre båtar ökar och andelen traditionella långfärdbåtar minskar. Långfärdsbåtar används allt mer för kortare
färder och begreppet långfärd börjar få en annan innebörd än tidigare.Intresset tycks öka för upplevelser på
sjön men intresset att äga och underhålla båt minskar.
Tiden till sjöss tycks också minska vilket medför begränsad erfarenhet och kompetens men också ökat behov av
utbildning och stöd.

På rådslaget lyftes följande frågor för
gruppdiskussioner:
»

Hur höjer vi förändringsberedskapen
I SXK och håller förändringsprocessen levande I hela organisationen?

»

Exemplifiera och prioritera några
förändringar som är angelägna att
starta upp och genomföra de när
maste åren?

»

»

Varför ska man vara medlem I SXK
2030; vilka inslag i vår verksamhet
NDQGnYDUDSUR¿OJLYDQGHRFK´GUDJ
plåster” för medlemskap?
SXK skall enligt stadgarna stimulera
till långfärder till sjöss. Vad är en
långfärd I framtiden?

'HW¿QQVP\FNHWVRPPnVWHGLVNXWHUDL´6;.IDPLOMHQ´
Helt klart rullar ”förändringsvågen” redan. Det krävs
Vad händer i hamnarna om
aktiv uppföljning och utvärdering, anpassnings- och utfärre äger båt?
vecklingsåtgärder om vi ska förbli en ledande och fram.RPPHUEnWSODWVEHKRYHWDWWPLQVNDHOOHUEOLUGHWÀHUEn- gångsrik båtlivsorganisation med attraktiv verksamhet
såväl nationellt som regionalt. Under 2019 kommer ett
tar som samägs i båtpooler och av båtuthyrare?
%OLUGHWÀHUKXVELODULEnWKDPQDUQDVRPNDQVNHXWYHFNODV framtidsmaterial baserat på Framtidsgruppens arbete att
till mer av ”turistcentra” och rekreationsområden? Och skickas ut till kretsarna för diskussion och synpunkter.
hur påverkas SXK? Kanske större behov av, och ökat Framtidsgruppens arbete kommer förhoppningsvis att
intresse för SXK:s ”erfarenhetsförmedling” i t ex krets- resultera i bl a en stabilt förankrad anpassningsstrategi,
verksamhet, eskadrar och färdmåls-, farvattens- och far- ett antal huvudområden för medlemsnytta, konkreta förändringsåtgärder och utvecklingsindikatorer att bevaka
ledsbeskrivningar.
framöver.
SXK fyller snart 100 år, 2023, och har haft en fantastisk
utveckling. Vi tillhör förmodligen världens största båtlivsförening med individuellt medlemskap! Men fortsatt framgångsrik verksamhet kräver förändringsbenägenhet och
förmåga att fånga upp trender i båtliv, samhällsutveckling
och tidsanda. Utan spaning - ingen aning!
Kay Wictorin
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Fullt i både
klubbhus
och på
tallriken

I

december bjöds det på julbord i klubbhuset och som
alltid var det fyllt med läckerheter. Tallriken blev nästan överfull redan på första vändan med alla goda

sillinläggningar, Janssons frestelse, gravad lax, ägg med
räkor ….. Och det var bara början. Sedan fanns julskinka, sylta, köttbullar, olika korvar med alla med de tillbehör
som detta kräver. På det här julbordet saknades inget.
7DFNDOODQLVRP¿[DWGHQQDMXOXSSWDNW&KULVWHU%||V

HYR vårt KLUBBHUS
Fest - Möte
Bröllop - Födelsedag
Barndop - Jubiléum

Lokalen har plats för ca 40 personer
och tillgång till kök
Avgift för hel dag
kl 13.00 - kl 11.00 nästa dag
- 600 kr för medlem i Kryssarklubben
- 800 kr för icke medlem
Korttidshyra 2-3 timmar på kvällstid
300 kr för medlem - 500 kr för icke medlem
För mer information
kontakta Hans Sandhagen på
tel 040-41 63 69
eller h.sandhage@gmail.com
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