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Vad vill du få ut av ditt medlemskap i

Vänerkretsen? Vi i styrelsen vill gärna ge

tillbaka till dig i form av medlemsnytta, men

behöver din hjälp för att veta vad du vill att vi

ska utveckla och erbjuda. 

Det kanske handlar om föreläsningar som ges

via digitala plattformar, information om och

inspiration till Vänerns bästa ankringsplatser

eller vart man kan hyra båtar med elmotor. 

Vad du än önskar se mer av, tveka inte att höra

av dig till oss och berätta! Kontaktuppgifter

hittar du på sista sidan. 
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Från styrplats
av Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen

Av rapporter man kan läsa så har båtlivet fått ett uppsving under 2020. Sweboat,

båtbranschens riksförbund skriver att försäljningen av båtar har ökat med upp till

tjugo procent jämfört med föregående år. Även begagnatmarknaden har följt med i

utvecklingen.

Orsaken till detta är förstås att många bytt ut sin utlandssemester mot semester i

Sverige på grund av den pågående pandemin. Att färdas i egen båt gör det lättare att

både hålla avstånd och undvika nära kontakter med andra människor.

Därför är det många som nu tillbringat sin första sommar till sjöss och som ännu inte

hunnit skaffa sig den kunskap som gör båtlivet både säkrare och mera trivsamt. Det

är här kryssarklubben kommer in bilden. 

Med ett medlemskap i kryssarklubben får du tillgång till samlade erfarenheter inom

vitt skilda områden, det är bara att välja bland utbudet. Nytt för sommaren 2021 är att

Vänerkretsen tillsammans med Västkustkretsen skapat en mötesplats i Spikens

gästhamn. Här kan du kan hitta broschyrer av alla de slag, medlemstidningar,

profilkläder och också ges möjlighet att teckna medlemskap i kryssarklubben för egen

del eller för hela familjen.

Välkommen in i kryssarklubbsgemenskapen.

Med Vänerlig hälsning

Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen
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Julsegling på Vänern
av Kristina Pryssander

Jag tror att många av oss seglare tycker att höstupptagningen är det tråkigaste med

båtlivet. Det känns också lite sorgligt eftersom det blir ett definitivt avslut på

seglingssäsongen. 

Efter att i ett par år ha funderat på att ha båten kvar i vattnet över vintern blev det i

år bestämt att göra slag i saken. Ett temperaturlarm införskaffades för att kunna

övervaka via mobilen. Efter att även ha kollat runt efter strömbildare att köpa så fick

jag turligt nog reda på att det fanns att låna i hamnen. En senhöst med tämligen

tråkigt väder har inte direkt lockat till segelturer. Däremot har det blivit flera

tillfällen till mysiga övernattningar i båten. Med dieselvärmaren på så dröjer det inte

länge innan temperaturen närmar sig 20 grader och det blir riktigt behagligt.

När det närmar sig jul och väderprognosen visar sol så börjar en tur i segelbåten

kännas som ett fullt rimligt och roligt sätt att fira en annorlunda jul på. Eftersom min

dotter och min särbos barn firar julafton med sina andra föräldrar så har vi några

dagar att rå om varandra. Vindprognosen säger SV 4-7 m/s på dagen före

dopparedagen och N 4-9 på själva julafton, vilket betyder att vi borde få fin medvind

åt båda håll vid en segling norrut från hemmahamnen Blomberg. 

Sent på kvällen den 22 dec åker vi till Stella, min Maxi mixer, och packar in julmat

och god dricka så vi ska klara oss i ett par dagar. När vi kommer dit är det 6 grader i

båten, precis som vår temperaturvakt meddelat innan vi åkte hemifrån. Efter en

månskenspromenad med hunden har dieselvärmaren skapat en riktigt behaglig

inomhustemperatur och med varmt te i kroppen är det dags att krypa ner under täcket

i förpiken.
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 lång vandring runt Roparudden, där man förr fick ropa efter färjkarlen för att bli

hämtad med färjan över till Stora eken, är det dags för julklappsutdelning. Till lunch

innan avsegling äter vi nudlar och köttbullar eller som vi säger ”Spagetti speciale

med massa fricadelli”. Gott! Vi hissar storseglet delvis i skydd av Stora Eken. Det

snöar lätt av frost och små isbitar som ligger gömda i seglet efter den kalla natten.

När vi sen faller av och seglar ut söder om Läcköskär så ligger vinden betydligt över

vad som förutspåtts och rakt akterifrån. Vi avvaktar med att rulla ut genuan för att

se hur mycket det blåser lite längre ut. Vi ligger stadigt över 6 knops fart och surfar

på vågor i upp till strax under 10 knops fart så genuan får ledigt på denna tur. Vi får

en riktigt rolig segling tillbaka till Blomberg. Med 7 knops fart sladdar vi in bakom

piren innan vi släpper ned storseglet i skydd för vågorna. Solen skiner fortfarande

från en klarblå himmel. Detta blev verkligen en jul att minnas!

Efter frukost och hundpromenad i soluppgången är det dags att ta ner genuastrumpan

och förbereda för avsegling. Vi inleder med en läns i ca 4 knop men efter ett litet

vindskifte får vi halvvind och seglar med fina 5-7 knops fart i strålande solsken. Så

när som på ett par mindre fiskebåtar är vi ensamma på Kinneviken. Med sjöställ resp

torrdräkt och ullunderställ håller vi oss varma. Fingrarna är ett litet problem. Tjocka

tumvantar fungerar bra förutom när något arbete ska göras. Då blir det för klumpigt.
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Efter 2,5 timmes segling förtöjer vi med fören

mot land på nordsidan av Stora eken. Det är

väldigt halt på klipporna så vi får vara

försiktiga vid landstigning. Här finns en fint

anlagd vandringsled sen ett par år tillbaka

och vi får en fin tur runt västra delen av ön. 

Eftersom vinden ska vrida åt nord under

natten förflyttar vi oss sen till Läckö hamn

där vi blir mer skyddade. Solen har redan gått

ner bakom horisonten och istället ersatts av

månen. Med helt klar himmel så blir det en

magiskt vacker tilläggning nedanför slottet.

Vår uppesittarkväll består av god julmat och

vin, film och kortspel och avslutas med en

kort promenad och stjärnskådande. Vilken

fantastisk dag!

Under natten fryser det på men vi har det

varm och sover jättegott i båten. Frosten på

bryggan ökar på julstämningen. Efter en 4 km



 Qvinna Ombord
Våren/ sommaren 2021 med Qvinna Ombord

Uppstart/knopkväll                                             

Onsdag 7,14,21,28 april 18.00

Början av maj

Början av maj

QO-eskader till Nabben 2-3 juli

Kostnad: Självkostnadspris 

plus avgift för bränsle till båtägare.

Plats: KSS Klubbhus Kanikenäset, 

Karlstad för samtliga aktiviteter.
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Den årliga uppskattade uppstarten med alternativ

aktivitet och knopkväll är inställd p g a pandemin.

Dags att starta upp Qvinna Ombord 2021. Inbjudna är kvinnor inom

SXK, KSS, Parasegling, Sjöscouter, KKF och ni andra som är

intresserade av båtliv med andra kvinnor.

ALLA AKTIVITETER MÅSTE SKE I LITEN GRUPP OCH MED FYSISK DISTANS!

Vårrustning av Tant Trygg.

Sjösättning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid.

Mastning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid.

Segling med bl a Tant Trygg sommaren 2021

I första hand på onsdagar ca kl 18.00, andra dagar/tider är möjliga. (Gäller om vi har

tillgång till instruktör). Tant Trygg ska utnyttjas så många sommardagar och kvällar

som möjligt, eller varför inte en helg.

Obligatorisk anmälan senast 2 dagar innan aktivitet om inget annat gäller. Se

ovan!

För information och anmälan:

Maria Haggärde 073-931 01 92 

maria.haggarde@icloud.com eller via 

Facebookgrupp www.facebook.com  SXK Qvinna Ombord Karlstad  

www.sxk.se och www.kdss.se

Välkomna! 

Qvinna Ombord-kommittén SXK Vänerkretsen

Om möjligt pga pandemin träffas vi vid KSS och tar

oss i flera båtar för segel/motor ut till Nabben. 

Alla ska under färd öva på MOB minst en gång.

Bastu och umgänge erbjuds när vi kommer fram. 

Om vi blir många kan vi boka sovstugorna. 

Mer info kommer!



 Gästhamnen i Spiken, kryssarklubbens nya
utställarplats i Vänern

av Eie Bengtsson

En nyhet för året är att vi i Spikens gästhamn Kållandsö i Vänern, har skapat ytterligare en

kryssarklubbens kontaktyta mot alla som besöker hamnen kommande sommar. Vi har lånat ett

litet utrymme i en av sjöbodarna och placerat ut ett SXK utställarbord med information om

kryssarklubbens alla verksamheter. Det är ett samarbete mellan SXK Västkustkretsen och SXK

Vänerkretsen som ligger bakom satsningen. Bemanning av lokalen från kryssarklubbens sida kan

komma att ske vid större arrangemang i hamnen och då utomhus för att vara covid-19 säkrat.

Övrig tid är utställarbordet självinstruerande och med dagens teknik med uppkopplade telefoner

eller läsplattor finns all information om kryssarklubben att tillgå på nätet. 

Att teckna ett medlemskap i kryssarklubben, registrera sin båt eller teckna medlemskap för hela

familjen ska gå att genomföra på minuter. Vi hoppas på att nyblivna båtägare, gammal som ung,

här ska hitta vägen in i kryssarklubbsgemenskapen. Naturligtvis kommer också SXK

informations- och ansökningshandlingar till medlemskap i pappersformat finnas att tillgå i

lokalen.

Sedan tidigare utgör Ekenäs gästhamn på Värmlandsnäs sydspets SXK Vänerkretsens uthamn i

Vänern. Här har alla medlemmar i kryssarklubben kunnat få rabatterad gästhamnsavgift mot

uppvisande av giltigt medlemskort i plast som visar att man är medlem i föreningen. Aktuell

information om SXK Vänerkretsen finns att tillgå på anslagstavla placerad vid gästhamnsbryggan.

Hamnen har också restaurang, minibutik, cykel- och kanotuthyrning.  Båtturer till Lurö utgår

härifrån regelbundet i den mån inte pandemin sätter käppar i hjulet sommaren som kommer.

6

Kontaktuppgifter till Vänerkretsens styrelse

Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen

Mail: eiebengtsson@mail.se

Mobil: 070-2481500

Mika Petersson, redaktör Vänerkryss

peterssonmika@gmail.com


