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Från styrplats 4, 2018 
 

Tittar ut genom fönstret, nyfallen snö tynger träden, ser ut att bli slädföre till julottan i år. Det kan 

man glädjas åt. 

Vi gläds också åt att kunna erbjuda kontroll av uppblåsbara flytvästar åt våra medlemmar, att vi inlett 

ett samarbete med KSS om gemensamma klubbkvällar, att vi har en aktiv Qvinna ombord 

verksamhet. Vi erbjuder också våra ungdomar att delta i läger på Malma kvarn eller att segla skuta 

längs våra kuster. 

Vi gläds åt att vi äntligen kanske kan få sätta ut våra blåa kryssarklubbsbojar i norra Vänern. 

Vi gläds också åt att vi har en upparbetad goodwill i föreningen som sträcker sig både uppåt till 

riksföreningen och till andra kretsar runtom i landet, att vi har en stabil ekonomi och att vi har en 

trogen medlemsskara. 

Men det finns orosmoment också. Vi hade nyligen årsmöte i Karlstad där antalet deltagare kunde 

räknas på ena handens fingrar. När Ludwig och Margaretha från Köpstadsö berättade om sin 

motorbåtsfärd till och längs Saima kanal ökade antalet åhörare något. 

Alla formalia drogs. Samma ”gamla” styrelse valdes. Inte för att vi är ovilliga att lämna över till nästa 

generation av styrelseledamöter utan för att alternativ till ersättare saknas. Ser man över tid blir det 

med en viss naturnödvändighet allt mer ohållbart. Det räcker inte som nu med enbart pliktkänsla och 

ansvarstagande. Det måste till en succesiv förnyelse annars riskerar föreningen att gå samma öde till 

mötes som Joseph Conrad beskriven på annan plats i tidningen. 

Nu finns tid fram till nästa årsmöte att låta bryggsnacket inte bara handla om båtar och utfärdsmål 

utan även handla om Vänerkretsens framtid. Vi i styrelsen kommer naturligtvis att hjälpa Er igång. 

Jag vill samtidigt, trots bittermandeln i sötgröten, tillsammans med övriga styrelse önska alla Er 

medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Med Vänerlig hälsning 

Eie Bengtsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Karlstads inre hamn (foto: Eie Bengtsson) 
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Vem kan segla förutan vind och köra förutan motor…? 

I Karlstads segelbåtshamn ligger en väldigt speciell tant. Jag hittade henne när jag gick längs 

bryggorna och drömde om att få följa med ut och segla på någon av de många härliga båtarna. Ett 

anslag om att det bara var att höra av sig och hänga på blev uppstarten till att komma ut på Vänern. 

IF-båten Tant Trygg seglas i SXK Qvinna ombords regi och det blev både båtvård och segling av 

tillsammans med andra glada tjejer under sommaren. 

När säsongen närmade sig sitt slut så föreslog en i gänget att vi skulle kunna testa att delta i årets 

sista ”onsdagsregatta”. Sagt och gjort – i god tid var initiativtagaren Maria, hennes mor Kerstin och 

jag i hamnen för att ta reda på hur det funkade, vilken bana som gällde, kolla upp vad vi hade för 

lystal – nej visst ja, det skulle räknas om till SRS-tal. 1,02 blev till 0,814 och vi memorerade hur 

startsignalen skulle komma att ges. 

Jag hade varit med ute två gånger med ”Tanten” och likaså hade Maria, men både hon och hennes 

mor hade tävlingsseglat en del vilket kändes betryggande, så laguppställningen var given; kapten 

Maria (i mitten) basade över gastarna Kerstin och Eva. 

 

Sju båtar cirklade runt som hungriga hajar i den, enligt min uppfattning, väldigt trånga hamnbaljan 

vid Kanikenäs. Vi sneglade på våra konkurrenter och kom tidvis så nära att vi nästan kunde klappa på 

dem i ivern att komma ut i bästa position. När vi precis vänt och hade noll fart så ljöd sista signalen. 

Ut i farleden, skota in, passera startlinjen som sist av sju, men jisses så kul. En gul båt låg faktiskt inte 

alls särskilt långt före, den kanske vi skulle kunna matcha!? 

Efter några stagvändor fick vi någorlunda ordning på samarbetet och än hade vi inte tappat 

kontakten med de andra så vi gnetade på, försökte slå så sent som möjligt och få fart igen så gott det 

gick i den allt mer mojnande vinden. I det lugna tempot hann vi med en hel del trevligt småprat och 

humöret var gott. Efter en halvtimme kom den första båten emot oss på väg tillbaks. – Jaha, då blir 

det dom som får första skålen i punsch till ärtsoppan, spara lite till oss! 

När vi rundar den sista bojen har alla andra båtar redan kommit en bra bit på returen och det har 

börjat regna, himlen är ganska mörk och vi tänker att en liten stormby kunde sitta fint, en som bara 

ger oss lite vind i seglen – men icke! Här ska inte blåsas något i Tant Tryggs segel, nätt och jämnt 

styrfart får vi upp. När vi ser sista båten försvinna in mot hamnen, rör vi oss knappt längre och 
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mörkret faller på. Vi inser att vi nog måste kasta in handduken – krypa till korset – bita i det sura 

äpplet, vilket för oss är likställt med att starta motorn.  

 

Vi skjuter fart och känner redan vittringen av ärtsoppan – när motorn säger suck och stannar. Kolla 

soppan, fyll på lite i interntanken, dra, dra, dra, vänta, kolla bränslet en gång till, dra, dra, dra. Till slut 

får vi inse att motorh-vetet inte går att få igång! Ner i kajutan och leta fram paddeln (finns bara en, 

men bättre än ingen), på med lanternorna (för nu är det rejält mörkt och vi är mitt i farleden på väg 

in mot Kanikenäs hamn) och så turas om att paddla. Det går faktiskt framåt – inte fort, och det är 

ganska långt kvar… men det går! Lite läskigt känns det när vi ser räkkryssaren Stella Polaris komma 

upp bakom oss, måtte de se oss! Men till slut, efter nästan en timmes paddlande, kunde vi lägga till. 

Och tänk – det fanns lite ärtsoppa kvar till oss när vi trötta och blöta travade in i klubbstugan!  

Men skam den som ger sig – nästa år ska vi utmana igen, Tant Trygg (och vi) kan bättre än så här! 
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FLYTVÄSTKONTROLL 

 
Under år 2018 har vi, i Vänerkretsen, kontrollerat över 100 st uppblåsbara 
flytvästar. 
I c:a 90 % av fallen fordrades byte av bobin och/eller annan åtgärd. 
 
Du som inte testade Din väst då får nu en ny chans: 
 
Söndagen den 27 januari  
kommer vi, tillsammans med Dig, att kontrollera om Din/Dina västar är funktionssäkra. 
Event. mtrl får Du betala, arbetet bjuder vi på! 
 
Plats: KSS klubbhus i Karlstad. 
Vi vänder oss till båtklubbarna i Karlstad, Skoghall, Grums och Kil men andra värmlänningar också 
välkomna. 
Anmäl Ditt intresse till undertecknad, gärna per mail, namn, tel.nr och mailadress. 
 
Ange också hur många västar Du har. 
 
Vi återkommer om tid! 
 
 
För SXK Vänerkretsen 

 

Göran Hellborg  

 tel 0705-981998 

goran@hellborg.nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:goran@hellborg.nu
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Vinterarbeten längs hela Göta Kanal år 2018/19. 

 

Efter att Göta kanal har stängt för säsong i 
slutet av september kan ägarna staten och 
AB Göta kanalbolag glädja sig åt en ökning av 
kanaltrafiken för tredje året i rad. Nästan 
omedelbart efter att kanaltrafiken upphört 
för året påbörjas reparations-och 
underhållsarbeten inför nästa säsong. De 
arbeten som utförs under vintern ingår 
antingen i projekt Göta kanal 2,0 där staten 
beviljat dryga 500 milj. för att säkra kanalen 
för framtiden eller så ingår det i normalt 
underhåll för det slitage som uppstår när 
båtar rör sig i kanalen. 
Projekt Göta kanal 2,0 sträcker sig över 5 år 
och avslutas år 2020. Det innebär att större 
delen av den ursprungliga 
kanalkonstruktionen ska renoveras. Arbetet 
kan innefatta att återställa pirar, vågbrytare 
och kajkonstruktioner.  Allt i syfte att Göta 
kanal ska uppfylla gällande 
dammsäkerhetslag och bevara kanalens 
kulturhistoriska värde. 
 

 

 

 

Om vi går till normalt underhåll kan det bestå i 
att täta slussväggar för att förhindra läckage i 
slussarna som uppstår när strömvirvlar slår 
mot slussväggarna och får fogarna att lossna. 
Nya renoveringsåtgärder utprovas och 
utvärderas men utan att kanalen exteriört 
förändras. Som på bilderna är det en av 
slussarna i Sjötorp som får en upprustning. 

Trots att arbeten är omfattande kommer 
kanalen att öppna första helgfria vardagen 
efter 1:a maj. Har du inte färdats längs Göta 
Kanal tidigare tycker jag det är hög tid att göra 
det. Det kan ske per båt, cykel eller bara som 
en dagsutflykt till någon av de mest populära 
slussområdena. 
 
Eie Bengtsson 
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Utgivningsdagar för Vänerkryss under år 2019 

 

Det har med tiden blivit allt svårare att få in 

artikelmaterial till vår medlemstidning 

Vänerkryss. Det gör det omöjligt att fylla hela 

fyra utgåvor av tidningen under året. Den 

praktiska konsekvensen blir att årets första 

upplaga kommer att bli ett dubbelnummer 

kallat Vänerkryss nr 1-2 2019 och ges ut i 

månadsskiftet maj-juni 2019. 

En omprövning av mitt beslut kan komma att 

ske om antalet artiklar från Er medlemmar 

ökar markant. 

 

Ett litet tips på vägen är att en artikel skrivs 

i Word-format och komplettera gärna med 

ett par bilder som belyser ämnet som 

avhandlas. Materialet skickas sedan till 

undertecknad som i dialog med dig som 

författare sammanställer reportaget till att 

bli en del av tidningen. En enkel tågordning 

för skrivandet kan vara att man observerar 

något som man tror har allmänt intresse 

och får en egen idé om hur artikeln skulle 

kunna utformas. Förmodligen måste man 

först göra en research om det aktuella 

ämnet och utvärdera sanningshalten i vad 

man får fram. Till sist bör man försöka få 

med något som väcker läsarens lust att 

utforska vidare för den du fångat intresset 

hos. 

Det enda man vet är att sidan är helt blank 

när man börjar skriva. Upp till var och en 

att fylla den med innehåll. 

Eie Bengtsson 
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Den stolta minsveparen M16, Joseph Conrads öde beseglat 

 

 

 

Den enda bevarade minsveparen M20 av 

det här slaget som ägs av Statens Maritima 

Museer, kommer att förevisas under 

Almedalsveckan i Visby den 30 juni – 6juli 

2019 om det är någon som har ämnat sig 

dit. 

Eie Bengtsson 

Mitt under brinnande andra världskrig 

byggdes ett 20-tal minsvepare av typen 

M20. De hade en längd av 27 meter och 

en bredd av 5 meter. I aktiv tjänst var 

uppdraget att försöka rensa främst 

Östersjön från minor. Under senare tid har 

fartygen haft vitt skilda 

användningsområden bl.a. som 

fritidsfartyg. Ett av dessa skepp har legat 

förtöjd i Sjötorp ett antal år men ägarna 

insåg att det enda rätta var att hugga upp 

fartyget. Så har nu skett i torrdockan i 

Sjötorp. Man har tagit vara på två 

åttacylindriga dieslar, mycket metaller. 

Fartyget var byggt på stålspant med skrov 

av hondurasmahogny, inslag av ek och 

lind. Däcket var tillverkat av Oregon Pine. 

Tidens tand har tärt på trävirket så det har 

inte kunnat återvinnas. Men som framgår 

av bilderna återstår inte så mycket av vad 

som en gång måste ha varit ett ståtligt 

fartyg. 
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Vänerns Vattenvårdsförbunds årsskrift 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En eller två representanter från Vänerkretsens 

styrelse brukar delta i de Vänerdagar som 

Vattenvårdsförbundet anordnar. Den årsskrift 

som skickas ut till anslutna medlemmar beskriver 

den verksamhet som bedrivs. Miljövervakande 

åtgärder har bl.a. gjorts vad gäller vattenkvalitet i 

Storvänern, i Vänerns tillflöden och utlopp i Göta 

älv. Undersökning av miljögifter i fisk har gjorts 

liksom undersökning av strandvegetationens 

utbredning för att ta några exempel. 

Allt går att läsa i Vänerns Vattenvårdsförbunds 

årsskrift som går att hämta hem från 

länsstyrelsens hemsida. 

http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/Sv/Pages/de

fault.aspx. 

Skriften går också att beställa av Vänerkansliet, 

Länsstyrelsen Mariestad, eller gå in på närmaste 

bibliotek och använd deras lånedatorer. 

Eie Bengtsson 

 

Vänerkretsen är stödjande medlem i Vänerns 

Vattenvårdsförbund. Det är den organisation 

inom Länsstyrelsens ansvarsområde som 

övervakar miljön i Vänern och övriga 

intressanta projekt som rör Vänern. 

 

I början på februari varje år slår Svenska 

Mässan i Göteborg upp portarna för den 

årligen återkommande båtmässan. 

Förutom båtar och båttillbehör finns ett 

stort antal turistorgan och ideella 

föreningar representerade. SXK 

Västkustkretsen har en stor monter som 

även innefattar Seglarskolan och 

Medelhavsseglarna. Sedan ett tiotal år har 

även SXK Vänerkretsen haft sin givna plats 

i Västkustkretsens monter. Vi behöver 

hjälp med att bemanna montern under 

hela veckan och 

söker bland Vänerkretsens medlemmar 

personer som har kunskap om Vänern och 

kanske speciellt om sina egna hemma 

vatten. Blir vi många så täcker vi hela sjön. 

Konceptet är att du bemannar 

Västkustkretsens monter ena halvan av 

dagen och andra halvan ägnas åt eget 

mässbesök. Vi erbjuder gratis inträde till 

mässan och resan betald som tack för 

hjälpen. Tycker du det här verkar 

intressant hör av dig till någon i styrelsen 

eller undertecknad så kan vi diskutera 

vidare. Kontaktuppgifter längst bak i 

tidningen. 

Eie Bengtsson 

 

Båtmässan Göteborg 2 – 10 februari 2019 

 

http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/Sv/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/Sv/Pages/default.aspx
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Ungdomsläger på Malma Kvarn och Skutseglingar 2019 

Stockholmskretsen har i många år bedrivit kurs/lägerverksamhet för ungdom vid Malma Kvarn liksom 

Seglarskolan i Göteborg bedrivit ungdomsseglingar runt våra kuster. Historiskt har deltagare på 

lägren och seglingarna till stor del kommit från närområdena. Önskemål har framförts att bredda 

upptagningsområdet och skapa möjlighet för ungdomar från andra delar av landet att delta i 

arrangemangen. Stockholmskretsen och Seglarskolan har beviljats projektmedel för marknadsföring 

av lägerverksamheten/seglingarna och även kunna ge en viss ersättning till resor från hemorten till 

Malma Kvarn eller där segelfartygen är belägna. Återger här information om utbudet av kurser 

sommaren 2019 i den broschyr som Stockholmskretsen gett ut om lägerverksamheten vid Malma 

Kvarn. Där framgår också vart man ska vända sig för anmälan eller ytterligare information. Liknande 

information om Seglarskolan i Göteborg finns på www.sxkseglarskolan.se. 

Eie Bengtsson 

 

 

Seglarläger Junior yngre 14-20 juni (7 dagar) 

Lägret passar för barn som har liten eller ingen tidigare seglingserfarenhet. På detta läger får du lära 

dig grunderna i seglingens fina konst. 
Pris medlem 4 550 kr. (Pris ej medlem i SXK 4 900 kr) 

Seglarläger Junior Mix 24-30 juni (7 dagar) Lägret passar för lite äldre barn/ungdomar som har liten 

eller någorlunda tidigare seglingserfarenhet. På detta läger får du lära dig segling från grunden och 
utveckla dina kunskaper utifrån din egen nivå. Pris medlem 4 550 kr( Pris ej medlem i SXK 4 900 kr) 

Seglarläger Junior äldre 3-10 juli (8 dagar) Lägret passar för lite äldre barn/ungdomar som har lite 

till någorlunda tidigare seglingserfarenhet. På detta läger får du lära dig segling från grunden och 
utveckla dina kunskaper utifrån din egen nivå. Pris medlem 5 200 kr (Pris ej medlem i SXK 5 600 kr) 

Seglarläger Tonåring 4-14 augusti (11 dagar) Lägret passar för lite äldre ungdomar som har 

någorlunda tidigare seglingserfarenhet. På detta läger får du lära dig segling från grunden och 
utveckla dina kunskaper utifrån din egen nivå. Det går bra att även komma till lägret som nybörjare 
då man snabbt sätts in i kunskaperna kring segling. 
Pris medlem 7150 kr (Pris ej medlem i SXK 7700 kr) Konfirmationsläger/Seglarläger 13-31 juli 

Konfirmanderna delas upp i två grupper där de läser på förmiddagen och seglar på eftermiddagen 

eller tvärt om. Kvällarna avslutas med en liten kvällsandakt med sång och musik. Vi samtalar om 
livets stora frågor såsom existens, kärlek och etik. Konfirmationen sker i Oscars kyrka i Stockholm. 

Pris medlem 1 3600 kr (Pris ej medlem 14 900 kr) 
(Priset är justerat med clearingspeng för konfirmation) 

Aspirantläger 17-18 augusti (2 dagar) 

Lägret vänder sig till dig som vill börja arbeta som ledare på seglarlägret Malma Kvarn. Vi går igenom 
de olika göromål som du kan komma att sköta som aspirant, från kök till instruktör, pedagogik och 

arbetsmetodik. Lägret ger dig en inblick i ledarlivet på Malma och ger dig en första möjlighet att visa 

vem du är inför anställningsintervjuerna som sker våren 2020. Pris 1 800 kr 

Anmäl dig redan nu! 

Mer info på:sxk.se/stockholmskretsen 
 

http://www.sxkseglarskolan.se/
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Segla på Malma Kvarn i sommar - resestipendier för SXK-medlemmar 

 

Kryssarklubben arrangerar seglarläger för ungdomar på föreningens anläggning Malma Kvarn, som 

ligger på Värmdö. 220 ungdomar från yngre juniorer till tonåringar deltar i lägren varje sommar, se 

mer på SXKs hemsida under Stockholmskretsen/seglarläger och Malma Kvarn. 

 

För att ge ungdomar från hela landet ökade möjligheter att delta i lägren har vi inrättat resestipendier 

för barn till medlemmar från kretsar utanför Stockholmsområdet. Inför nästa sommar får 25 deltagare, 

som bor mer än 150 km från Stockholm bidrag till resan till Malma Kvarn. Stipendiet är på 1000 kr. 

 

Gå in på vår hemsida www.sxk.se/stockholmskretsen/seglarlager och gör en anmälan samt ansök om 

resestipendiet hos stockholmskretsen@sxk.se  

De 25 första ansökningarna med en godkänd anmälan till läger får stipendiet. 

 

Välkommen! 

Projekt Malma Kvarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stockholmskretsen@sxk.se
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER  2018-2019 

Ordförande, information  
 
 
 
Vice Ordf, eskader 
 
 
 
 

Sekreterare   
 
 
 
 
Skattmästare EJ sjösäcken 
 
 
 
Ledamot, hemsidan 
 
 
 
Ledamot, hamn och farled 
 
 
 
 Ledamot, Vänerlotsen 
 
 
 
Ledamot 
 
 
 
 
Suppleant 
 
 
 
 
 Suppleant, båtteknik 
 
 
 
 
Adj. Quinna ombord 
Tant Trygg 
 
 
 
Adj. 12-24-48 timmars 
 
 
 
  

Valberedning 
 
 
Revisorer 
  
 
Revisorsuppleant 

  

 

Eie Bengtsson, Sjötorp sluss 6, 542 66 Sjötorp 
Tfn: 0501-502 62, e-post: eiebengtsson@mail.se 
  
 
Sören Blomqvist, Västra Kanalgatan 3-1407           
652 24 Karlstad, 0706- 62 17 62 
e-post: soren_blomqvist@yahoo.se 
  
 
Gunnar Andrae, Nunnestad Sörgården 28,  
547 92 Gullspång. 070-576 09 36  
e-post: user302022@gmail.com  

  
 
Ingvar Håkansson, Bokgatan 10, 464 62 Brålanda 
Tfn: 070-580 18 79, e-post: 052130802@telia.com 
 
 
 Matti Sairio, Ängsgatan 27, 661 42 Säffle 
Tfn:.073-410 10 14, e-post: matti.sairio@telia.com 
 
 
Jörgen Sundin, Rörvass Solsidan 661 92 Säffle 
Tfn: 070-514 09 29, e-post: jorgen@sundins.eu 
  
 
Göran Hellborg, Babordsgatan 1, 652 27 Karlstad 
Tfn: 054-52 23 38, e-post: goran@hellborg.nu    
  
  
Torbjörn Sjöholm, Blåklintsgatan 1, 653 45 Karlstad  
Tfn: 0702 99 64 06,  
e-post: torbjorn.sjoholm@telia.com 
 
  
Bertil Fjordensjö, Södra Ed Tallåsen 661 94 Säffle       
Tfn: 070-329 52 38, 
e-post: bertil@fjordensjo.se 
  
 
Lars Emthammar, Norra Strandgatan 1, 
652 24 Karlstad Tfn. 070-617 14 55, 
e-post: em.lars@telia.com 
  
 
Maria Haggärde, Gruvgången 127, 653 43 Karlstad 
Tfn 0739 31 01 92, 
e-post: maria.haggarde@icloud.com 
 
 
Per Albinsson, Ågårdsgatan 20, 531 52 Lidköping 
Tfn: 0704 28 39 55, 
e-post: per.albinsson@hotmail.com  
 
 
 Vakant 
  
 
Hans Wennerholm    Tfn: 054-86 64 44  
Lars-Olof Åkerlund    Tfn: 070-539 34 35 
 
Per-Erik Magnusson Tfn: 054-61 61 13 
  

 

mailto:eiebengtsson@mail.se
mailto:e-post:%20soren_blomqvist@yahoo.se
file:///C:/Users/Eie/Documents/SXK%20Vänerkretsen/Vänerkryss%20digitalt/År%202018/Mall%20för%20Vänerkryss/052130802@telia.com
mailto:goran@hellborg.nu

