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Under sensommaren mailade Anders Gåsste

om att han var intresserad av att engagera

sig i Vänerkretsens Hamn &

Farledskommitté. Jörgen Sundin som länge

varit ensam ansvarig 

för området gläds åt 

sin nya kollega och 

Vänerkretsens 

styrelse 

välkomnar Anders 

som ny medarbetare! 

Läs mer om Anders 

på sid 3.
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Från styrplats
av Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen

Vänerkretsens årsmöte har hållits på ett annorlunda sätt i år. Samtliga handlingar

som rör Vänerkretsens verksamhet år 2019/2020 har skickats ut till Er medlemmar

där ni har haft att ta ställning till och att svara antingen JA eller NEJ till

godkännande av de förtryckta årsmötesbesluten. Utfallet av inkomna röster bekräftar

godkännandet av årsmötesprotokollet och har redovisats genom utskick via e-post

2020-11-30 och går att läsa om på Vänerkretsens hemsida. Allt detta beroende på

coronaviruset covid-19. I annat fall hade vi normalt haft ett fysiskt årsmöte i

Lidköping. 

Det här är ett exempel på vår förenings sätt att vara flexibla och anpassa oss till den

verklighet vi lever i. Det är också min förhoppning att det skall kunna gälla även

andra delar av vår verksamhet. Vi förnyade förra året en stor del av styrelsen och det

här året har vi förnyelse på gång i Hamn & Farleds kommittén. Det skulle också vara

uppmuntrande om det kunde gälla andra områden som fungerar mindre bra idag.

Eskader, Ungdom, Klubbmästeri för att ta något exempel. 

Vi har i år avsatt medel i budget för att slussa in nya funktionärer i verksamheten. På

vilket sätt det kan ske med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om

möten med människor får vi återkomma till när förutsättningar har förändrats.

Med detta sagt vill jag tillsammans med övriga styrelsen tillönska Er medlemmar en

God Jul och ett Gott Nytt År.

Med Vänerlig hälsning

Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen
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Pandemitid och längtan ut på Vänern
-eskadersegling till Nabben 26-27 juni

av Brita & Lena

Vid planeringsmötet 10 mars inför sommarens eskader trodde vi att pandemin skulle vara över när

det var eskaderdags i juni. Men den höll i och vårens Qvinna Ombord-möten/aktiviteter,

vårrustning och sjösättning genomfördes med fysisk distansering.

Eskadern planerades enl. FHM’s riktlinjer, sovmöjligheter på Nabben bokades och i slutändan blev

vi 4 deltagande båtar. På IF-båten Tant Trygg var Anna JB skeppare med Lena dV och Gunilla som

gastar. Maria, som kom från Mörudden med sin Nimbus 26 gastades av Brita. Skeppare Camilla

med sin Maxi Fenix hade Eva G och Paula samt Fox (en Groenendael) i sin besättning och

skeppare Eva med sin Albin Viggen gastades av Karin S.

Tant Trygg lämnade bryggan vid ett-tiden på fredagen och hade sedan en fin kryss ut på

Sätterholmsfjärden ut till Nabben. På en av de övriga båtarna övades Man-över–bord enligt

konstens alla regler med en fem-litersdunk. Badet intogs efter lyckad manövrering mitt ute på sjön

i ljummet Vänervatten. På Nabben slöt övriga båtar upp. 

Vi hade verkligen prickat in fantastiskt väder och det var härligt varmt o skönt i vattnet. Vi

badade o grillade och hade en härlig samvaro. Några badade bastu sent på kvällen och pandemin

kändes långt, långt borta. Alla var nöjda med eskadern och den gav mersmak till kommande

säsonger. 
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Båtäventyr sommaren 2020
foton: Vänerkretsens styrelse
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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

Ny medarbetare i Vänerkretsens Hamn- och
Farledskommitté (HoF)

av Jörgen Sundin

Under sensommaren mejlade Anders Gåsste till Jörgen Sundin i Vänerkretsens HoF om

att han var intresserad i att hjälpa till. Anders hade sett att SXK efterlyste fler

funktionärer som bl.a. var villiga att hjälpa till i Hamn- och farled i våra kretsar. Då

Anders själv gärna utnyttjar SXK-bojarna, kände han att han gärna ville ”dra sitt strå till

stacken”. 

Jörgen bjöd in Anders till Vänerkretsens styrelsemöte den 18 oktober i Karlstads

Segelsällskaps lokal på Kaninkenäset i Karlstad. I Anders presentation fick vi veta att

Anders kommer från en seglande familj i Säffle och att han redan kände Jörgen från den

tiden. Anders är gift och bor idag i Sunne och har utflugna barn. Anders arbetar med

förpackningsutveckling och har sin arbetsplats på Gruvön i Grums. Han seglar en Diva

399 tillsammans med sin bror Hans och båten ligger i Grums. 

Vänerkretsens styrelse välkomnade Anders och hoppas att han ska känna sig nöjd med

att arbeta i HoF.Jörgen gläds av att få en ny och yngre kollega i HoF, efter att ha

praktiskt taget varit ensam i många år. Vänerkretsen har idag 15 SXK-bojar i Vänern.

Under sommaren 2020 har samtliga bojar besiktigats av dykare och alla bedöms vara näst

intill nyskick. Vänerkretsens styrelse har, med ledning av dykarbesiktningen, beslutat,

att om ingenting oförväntat händer, göra nästa besiktning 2025.


