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Eftersom SXK Vänerkretsen bygger på

frivilliga insatser behöver nya personer

engagera sig allteftersom tiden går (läs mer

på sid 2). Ju fler vi är som hjälps åt, desto

lättare lass behöver varje SXK-engagerad

bära. 

Om du uppskattar det som Vänerkretsen gör

(läs om ett exempel på sid 3-4) så fundera på

om du också har möjlighet att bidra med lite

av din tid. Precis som Maria skriver på sid 6

så kan ingen göra allt, men alla göra något. 

Så vad är DU duktig på eller vill lära dig mer

om? Kontaktuppgifter hittar du på sid 7.
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Från styrplats
av Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen

Sommaren går in i höst och ett och annat gult löv kan ses på träden. För

Vänerkretsens del betyder det tid för att sammanställa årets verksamheter men också

att blicka framåt. Inför årsmötet har vi tyvärr ledamöter i styrelsen som avsagt sig

fortsatta uppdrag och det uppstår flera vakanser. Av kvarvarande styrelseledamöter

har många uppnått mogen ålder och suttit mycket länge i styrelsen. Därför måste

Vänerkretsen få till en generationsväxling i organisationen. Hur bra vi lyckas med det

beror på Er medlemmar. 

Till saken hör att vi sedan många år saknar valberedning. En medlemsundersökning

kommer därför att göras så snart som möjligt. Där vill vi ha svar på om ni tror att det

finns förutsättningar för att kretsen kan drivas vidare och om i så fall hur mycket ni

som medlemmar är beredda att hjälpa till så att det kan ske. Vi behöver funktionärer

förutom till basverksamheten även specialister på områden som media och sociala

nätverk för att nämna något.

En utvärdering av inkomna svar kommer att göras och resultatet lämnas till årsmötet

som förslag från styrelsen om hur behandla funktionärssituationen och om det finns

förutsättningar för att driva Vänerkretsen vidare.

Med förhoppning om stort deltagande i medlemsundersökningen så att vi får ett

välgrundat underlag för beslut om kretsens vara eller icke vara att tillställa årsmötet.

Med Vänerlig hälsning

Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen

2



Västra SXK-bojen vid Lindökroken, Mariestad
text och bild av Jörgen Sundin, Hamn & farledskommittén

En morgon under sommaren ringde Sjöräddningen i Mariestad mig och meddelade att,

de dagen innan, ”räddat” en 47-fots segelbåt som backat in i en bojlina vid

Lindökroken och fastnat. Skepparen hade gjort allt för att komma loss innan han

kontaktade SSRS, som åkte ut till Lindökroken. SSRS hade ingen dykare med, men en

av SSRS:s besättning fridök. Det visade sig att propellern hade snott sig så fast att

linan ner till bojstenen var helt sträckt och med fridyk blev det en omöjlig uppgift att

få loss linan. SSRS beslöt då att kapa bojens ankarlina, vilket då gjorde det möjligt att

trassla loss resterande från propellern. SSRS tog den loss-kapade bojen med in till

Mariestad och jag cyklade ner till SSRS:s brygga och konstaterade läget. Anders

Gåsste, Matti Sairio och jag monterade ny lina till bojen och jag transporterade bojen

från Säffle till Mariestad. 

Jag tog kontakt med ”olycksskepparen”, som erbjöd sig direkt att hjälpa till att

återbörda den reparerade bojen och det visade sig dessutom att han hade en stor och

lämplig motorbåt. Skepparen och hans bror är utbildade dykare och har egen

dykutrustning.
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Söndag den 22 augusti på morgonen lastade vi bojen, verktyg och dykutrustning för att

bege oss ut till Lindökroken. Väl framme ankrade vi på den position, som skepparen

angett till SSRS. Skepparens broder tog på sig all dykutrustning och gjorde sig klar för

första dyk. Sikten var ca 1 m och dykaren hade en lina för att kunna kontrollera och

cirkla runt båten. Det visade sig betydligt svårare än beräknat att hitta ankarstenen.

Dykaren dök slut på luft-tuberna och ännu ingen ankarsten hittad. 

Vi var nära att ge upp, då skepparen sa ”jag gör ett försök”. På med våtdräkt,

viktbälte, cyklop, etc. och så dök han. Nu var det väldigt korta dyk då han inte hade

någon luft. Kom upp första gången och sa ”jag gör ett dyk till” och kommer då upp

med den kapade linan till ankarstenen i handen !! Av en slump fick han se linan 2 dm

framför cyklopen och det visade sig att ankarstenen låg exakt rakt under båten.

Nu började det viktiga jobbet med att fästa bojlinan i ankarstenen. Ett lyrschackel ska

träs igenom linans kaus. Schacklet ska låsas i en järnbygel i ankarstenen med en bult

och mutter. Utanför muttern ska det träs i en saxpinne, som säkring för muttern. Det

blev många korta dyk innan linan var fästad och klar. 

Nu satt en kopp kaffe fint i solskenet, innan vi startade tillbakafärden till Mariestad i

15 knops fart. Efter 6 timmars arbete, med den ”förlorade” bojen, hade vi fullgjort vårt

uppdrag och var mycket nöjda.
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 Qvinna Ombord säsong 2021 - i pandemins andra år
text av Maria Haggärde (QO Vänerkretsen), foto av Brita Bolin och Anna JB

Hur kommer vi i gång med verksamhet inom Qvinna Ombord när vi inte kan starta

upp på vanligt vis p g a Corona-restriktioner?

Jag vet inte, orkade mig inte på ett försök ens. Det var emot alla regler att försöka

ordna möte mellan människor som annars inte umgås. De traditionella uppstart- och

temakvällarna har jag nu i efterhand förstått hur viktiga de är för både nya och

redan aktiva kvinnor inom QO. Skapar möjlighet att knyta kontakter som i

förlängningen leder till andra aktiviteter, såsom segling med Tant Trygg osv. Nu kan

vi konstatera att antalet aktiva har minskat lite till. Många har hört av sig via

Facebook och mejl och sagt att de gärna vill börja i QO men sen är det svårt att

förstå vad som händer. För första året sen vi startade 1995 har inga nya kvinnor

börjat i QO. Alla som visar intresse får information om hur man anmäler sig, hur

verksamheten ser ut, och att segling med Tant Trygg beror på tillgången av

instruktörer.

Jag tror att pandemin är orsaken. Vi kvinnor kommer gärna till aktiviteter med en

väninna i sällskap. Det har jag sett genom åren. Särskilt om det är lite utanför den

egna konfortzonen. Inget konstigt med det men när pandemin har gjort oss

distanserade till andra och varandra har vi svårt att hitta vägar tillbaka. Nu hoppas

vi på att vaccinet ska göra oss trygga att umgås igen och att vi får starta upp 2022

med en härlig uppstart. Efter den lyckade rödvinsprovningen med Linda Ohlson

Smith 2020, strax innan världen stängde ner, kanske en vit variant skulle sitta fint i

februari 2022. Vad önskas? Tar gärna emot förslag på aktiviteter.

Vi är ett litet men aktivt QO-gäng runt Tant Trygg 

som i dagarna mastar av och tar upp TT för vintern. 

Nästa år hoppas vi på flera som vill dela glädjen att 

hänga med varandra, båtfixa och senare komma ut på sjön. 

Väl mött och ta hand om er tills vi ses!

 

maria.haggarde@icloud.com 073-9310192

Facebook: SXK Qvinna Ombord Karlstad (Vänerkretsen)

SXK Qvinna Ombord (riksnivå) www.sxk.se 
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YES or No - möjlighet finns att välja!
av Maria Haggärde

Yes är ett fantastiskt bra diskmedel. Nästan lika bra som i reklamen. Har själv

använt det i många år till disken under seglingarna på Vänern och längs våra kuster.

Löser fett jättebra och plastglasen skiner rent även när vattentemperaturen ofta inte

är optimal vid baljdisk i båten. 

Jag har nu läst det finstilta på baksidan och känner mig förskräckt över vad vi

utsätter vårt dricks- och havsvatten för. ”Skadliga långtidseffekter för vattenlevande

organismer” lyder texten. Läst några diskmedelstester där tillverkaren bl a. hävdar

att textvarningen gäller vid ex om en lastbil välter med en hel last med Yes som

rinner ut i naturen. Varför finns då varningen på varje flaska för en måttlig

användning per dag? Sedan några år har jag bytt till annat märke med

miljömärkning. 

Ingen kan göra allt men alla kan gör något. Hur gör du? Kanske har vi alla några

produkter ombord som inte borde vara där och absolut inte utan rening hamna i sjöar

och hav. 

Tillsammans kan vi minska utsläppen i våra vattendrag.
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Kontaktuppgifter till Vänerkretsens styrelse

Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen

Mail: eiebengtsson@mail.se

Mobil: 070-2481500

Mika Petersson, redaktör Vänerkryss

peterssonmika@gmail.com

Årsmöte år 2021 kommer att genomföras på samma sätt förra året med

hänvisning till tillfällig lag (2020:198) från den 3 april 2020 för att underlätta

bolags- och föreningsstämmor i tider av risk för smittspridning av covid -19.

Lagens giltighet har förlängts till 31 december 2021.

Årsmötet genomförs i slutet av november 2021 enligt denna lag.

Kallelse till årsmötet kommer att ske via e-post och publiceras på

Vänerkretsens hemsida. Medlemmarna får per email eller post utöva sin

rösträtt. Till kallelsen bifogas ett fastställt årsmötesprotokoll,

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt en röstsedel. Inga övriga frågor

finns på dagordningen.

Medlemmarna har möjlighet att per email eller post endast rösta JA eller

NEJ till det fastställda årsmötesprotokollet i sin helhet.

Årsmötet har föregåtts av en medlemsundersökning gällande föreningens

fortsatta drift eller ej. En utvärdering av inkomna svar kommer att ingå i

kallelsen. Något beslut i frågan kan ej tas på årsmötet utan får hänskjutas till

ett fysiskt extra möte och nästa årsmöte.

SXK Vänerkretsens årsmöte 2021
Eie Bengtsson, ordförande


