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Sjömansarbeten - startade 11 januari
Korvmys- 23 februari
Nostalgiafton, Bottenfärger, Brandsäkerhet - Västervik - mars
Sopplunch - 13 mars
*Teprovning - 13 mars
Hjärt- och lungräddning - 21 mars
Ostafton - 6 april
Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 10-13 maj
*Knopar och att lägg ut rutt - 16 maj
Pingstﬁ rande på St Ålö - 19 maj
24-timmarssegling - vecka 22-23
*Tjejsegling - 2 juni
Nationaldagsﬁ rande på St Ålö - 6 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 16 juni

Svenska
Kryssarklubben

*QvinnaOmbord-aktivitet

Våren 2018

Bästa S:t Annakamrater

Vi går mot ljusare tider och vi har påbörjat ett nytt år som
redan om några månader, förhoppningsvis innebär sjösättning och de första seglingarna.
Sedan senast har vi haft, årsfest, årsmöte och glöggafton i
S:t Annakrestsen med ett 40 tal deltagare, vilket varit lite
mindre än vad jag hade förhoppningar om, då det innebär
att bara 5% av Er medlemmar var representerade.
Årsmöte förlöpte utan några stora överraskningar och vi
fick tre nya styrelseledamöter Mikael Garstad ansvarig
för boj- och farleds kommittén, som ersatte Ove Olsson,
Jennie Svoren Klubbkommittén, som ersatte Jörgen
Ekvall och Mats Kostmann Båttekniska kommittén, som
ersatte Niklas Borg. Jag vill passa på att än en gång tacka
de avgående styrelseledamöterna för ett utmärkt jobb. Vi
saknar fortfarande medlemmar i valberedningen så om
någon av Er kan tänka sig vara med kontaktar ni mig eller
Anita Holm, valberednings ordförande.
Efter vårt Årsmöte följde svenska kryssarklubbens
årsmöte i Stockholm, som var en relativt stökig tillställning där mycket kraft och tid lades på att diskutera hur
pengarna som utdelats av vårt delägda försäkringsbolag
Svenska Sjö ska redovisas och hanteras, i stället för att
fokusera på vad som är viktigt för SXK:s framtid. Vi
tappar medlemmar och annonsintäkter till På Kryss, totalt
tappade intäkter på 710 000 kr, vilket innebar ett rörelseresultat på minus 926 000 kr, vilket trots allt gav ett
nettoresultat på plus 28 000 kr. Vi behöver nya idéer såväl
i SXK som i kretsarna för att utveckla medlemsnyttan än
mer och kommunisera vad vi gör.
Hur når vi alla medlemmar?
Vad vill ni som medlemmar i S:t Annakretsen se för
aktiviteter som ger eller överträffar Era förväntningar
på medlemsnytta? Vi vill ha era synpunkter så kontakta
någon i styrelsen, kontaktuppgifter finns på annan plats i
detta medlemsblad.
Men nu är det vinteraktiviteter som gäller för kretsen,
vilket är ett mycket bra sätt att hålla kontakten och tillsammans med såväl gamla som nya vänner planera inför
sommarens aktiviteter. Vad som är på gång följer ni bäst
på vår hemsida eller på Facebook och ni är alla mycket
välkomna.
Men tiden går fort och vårrustningen börjar om bara
någon månad och det blir ljusare för varje dag som går.
Hoppas att se så många som möjligt av er i vår fina klubblokal, innan vi ses vid de första seglingarna.
Bengt

”innan vi ses vid de första seglingarna”

Nya medlemmar

Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya
medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:

Krister Alex
Fam Axelsson
Anneli Fager
Fam Haag/Rosmark
Fam Hömberger/Paulsen
Stefan Karlson
Håka Karlsson
Anna Kinn
Fam Nilsson/Furhoff
Christoffer Olofsson
Ola Persson
Elisabeth Ragnar
Bengt Simmons
Håkan Skeppe
Fam Svensson/Samuelsson

LINKÖPING
SALTSJÖ-DUVNÄS
SÖDERKÖPING
NORRKÖPING
FLENSBURG
NORRKÖPING
BAGARMOSSEN
ÖREBRO
LINKÖPING
BORGHOLM
VIKBOLANDET
LOFTAHAMMAR
LINKÖPING
NORRKÖPING
FORNÅSA

Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn dig
varmt välkommen ändå.

10-13 maj öppnar vi Stugvik

I år inbjuder vi till deltagande i vårstädning i Kristi Himmelfärdshelgen, då med förhoppning att vårrustningen
av den egna båten är avslutad, så att ni i lugn och ro kan
segla ut till Ålö och dela gemenskapen vid rustningen av
kretsens uppskattade uthamn. Vi vill ju naturligtvis som
tidigare år erbjuda en attraktiv rekreationsplats för våra
båtgäster!
Arbetet sker torsdag - lördag så du kan räkna med att
söndagen är helt fri för din segling tillbaka till hemmahamnen.
Vi skall i vår olja en brygga samt försöka hitta en lösning
att sträcka upp bojlinorna samt städa området och kolla
om vidsvinen har bökat sönder något. Alla är naturligtvis,
som tidigare år mycket välkomna att hjälpa till!
Som vanligt samlas vi vid borden efter dagens arbete för
trevliga gemensamma måltider, med egen mat och dryck.
Anmäl gärna i förväg till Göran Göransson, att du vill
delta.
Hamnvärdar
Hamnvärdssysslan är som tidigare år lika trevlig för den
som sätter av någon eller några dagar - som uppskattad av
våra båtgäster. Är du intresserad av att vara hamnvärd ser
vi gärna att du ger förslag på dagar/vecka som passar.
Sysslan som hamnvärd ser ut som vanligt:
- Vid behov hjälpa besökare att lägga till vid bryggorna
- Sälja klubbens flaggor och märken
- Se till att det är rent och snyggt på området i vår uthamn
- Tömma fyren på pengar
- I dagboken notera antal båtar vid bryggor och bojar
Är du intresserad av att vara en av kretsens hamnvärdar
under kommande sommar, så anmäl dig till Göran!
Uthamnskommittén
Göran Göransson
goran.goransson@pavilionclub.se, 070-859 32 30

Qvinna Ombord

Qvinna Ombord hälsar alla välkomna till en spännande
och trevlig vår med trevlig samvaro med både nya och
kända ansikten.
Som de flesta känner till vänder sig denna verksamhet till
tjejer som gillar att vistas på sjön, motor- eller segelbåt
spelar ingen roll, alla är lika välkomna!
Vårt övergripande mål är att stimulera kvinnor till ett
rikare båtliv och öka kunskapen och säkerheten och trivseln på sjön.
Vi startade upp 2018 med en trivselkväll där temat var:
Vad har hänt under 2017 och/eller Vad saknade vi och
skulle önska få ta del av under 2018 (återkommer med
svaren).
Men nu till vårens aktiviteter:
Teprovning den 13 mars kl. 18.00 i vår lokal Norralundsgatan 57 Norrköping
Här kommer vi att få ta del av information från kunniga
Madde från Thea Coffea. Hon kommer att leda oss in i
Tevärlden där vi säkert kommer att hitta mycket vi inte
visste tidigare.
Även om man inte är just teälskare så ska det bli spännande att få veta mer om detta lilla blad och alla olika
sorter och hur de påverkar vår kropp. Vi äter något lätt till
självkostnadspris efter provningen (kontant betalning).
Varmt välkomna
Knopar o Lägga ut rutt 16 maj kl. 18.00 i vår lokal
Norralundsgatan 57 Norrköping
Då var det dags att se vad vi kan och inte. Knopar är det
på agendan denna kväll och även att lägga ut en rutt eller
två om tiden räcker till. Ta gärna med sjökort och nautiska
bestick samt tampar, om ni har möjlighet.
Ni deltagare får välja lite efter behov vilken aktivitet ni
föredrar - själv är det nog knoparna som är det svåra - här
behövs riktig träning. Så välkomna till en knopkväll. Fika
i halvlek till självkostnadspris (kontant betalning).
Bosse Kaliff kommer och hjälper oss tillrätta.
Varmt välkomna!

Aktiviteter våren 2018

Här är våra verksamheter för våren! Kom också ihåg att
vi samarbetar med Medborgarskolan. Där finns de flesta
kurser du kan behöva till sjöss. Du får dessutom 20 % på
kurserna. Ring direkt till Medborgarskolan så fixar dom
litteratur åt dig och meddelar datum och tid för kursstart.
Sjömansarbete startade den 11 januari
Vi träffas på klubblokalen Norralundsgatan 57 torsdagar
kl. 18:00. Du tar med dig en flaska eller burk, garn finns. I
halvtid fikar vi och du tar med det Du vill äta, kaffe och te
ordnar vi på plats.
HLR utbildning den 21 mars
Vi håller en kurs i Hjärt- och Lungräddning i klubblokalen Norralundsgatan 57 kl. 18:30
Max 10 deltagare, först till kvarn gäller. Fika till självkostnadspris.
Underhåll däckhårdvara och uppblåsbara flytvästar
Program och datum är inte fastlagt ännu, det kommer att
meddelas via Facebook och på klubbens hemsida.
Anmälningar till respektive aktivitet till Bosse Kaliff på
bosse.kaliff@passagen.se eller tel. 070-910 91 47.
Aktivitetskommittén
Bosse Kaliff

Tjejsegling den 2 juni
Här återkommer jag med ytterligare information längre
fram men boka in datumet redan nu.
Övriga aktiviteter
Den planerade och bokade helgen på Häradskär är nu
avbokad, då intresset för aktiviteten var låg.
Eventuellt kan det bli en aktivitet längre fram - då för en
mindre grupp - vi återkommer angående detta.
Qvinna Ombordkommittén
Tina Assarsson, sammankallande
Margreth Kennryd
Gudrun Dagberg
Yvonne Karlsson
Agneta Wester
Anmälan till aktiviteter görs senast sju dagar innan till
margrethkennryd@hotmail.com eller på telefon 070-453
57 13
Samma uppmaning som tidigare: Ta gärna med nya tjejer!
Ha det gott så ses vi snart.
QO-kommittén

I oktober var vi på en härlig tur till Bokö

Prylshoppen

Varför köa på mässorna för att köpa prylar?
Som framgått i På Kryss har klubben sagt upp samarbetet
med Hjertmans. - Så nu gör vi som vanligt igen:
När det gäller flaggor, stävmärken och S:t Anna-prylar
- maila eller ring till Bengt - bengt.dagberg@telia.com
tfn: 070- 324 18 31 eller, om du finns i Västervikstrakten,
Tony Wärdig - tony.wardig@gmail.com tfn: 073- 923 09
49. I Linköping går du bara in på Marinaman och köper
det du behöver. Du har väl ändå vägarna förbi då och då.
Riks grejor kan ni även handla på nätet https://www.sxk.
se/sxkriksforeningen/butiken. Där ser du också sortimentet, förutom kretsens egna grejor.
Om du ändå är inne på www.sxk.se - passa på att kolla
kretsens hemsida och Facebook-sida. Där har vi möjlighet
att informera med kortare varsel än via utskicken.
Mvh
BengtD
bengt.dagberg@telia.com eller tfn: 070- 324 18 31

B
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PORTO BETALT

Årsmöte 2017

Vid kretsens årsmöte, den 27 oktober, i klubblokalen i Norrköping skedde följande förändringar
i vår styrelse: I anslutning till årsmötet avgick Jörgen Ekvall, Niklas Borg och Ove Olsson. Nya i
styrelsen är Jennie Svorén, Mats Kostmann och Mikael Garstad. Vi tackar de tre avgående för värdefullt arbete för kretsen och hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna!
Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning:
Namn			Uppdrag				Telefon			Båt
Bengt Assarsson
Ordförande				070-347 95 51		Bavaria 36C
Bengt Dagberg
Sekreterare/Prylar/Svenska Sjö
011-12 18 34		
HR31
Krister Kennryd
Kassör					
070-279 39 04
Comfort 30
Bo Kaliff		
Aktiviteter/Utbildning			
070-910 91 47		
Aphrodite 33
Mats Kostmann
Teknik					
076-772 83 66		
Maxi 999
Mikael Garstad
Hamn och farled			
073-398 74 01		
Bavaria 38CR
Jennie Svorén		
Klubbkommittén			
070-285 35 01		
Wasa 360
Göran Göransson
Uthamn				
011-10 58 02		
Omega 34
Kjell Johansson
Segling 24-timmars			
070-819 12 05		
Omega 30
Tina Assarsson
Qvinna Ombord			
070-572 31 69		
Bavaria 36C
Adjungerade:
Gudrun Dagberg
Lokalansvarig				
011-12 18 34
Tony Wärdig		
Kontaktperson i Västervik		
073-923 09 49

Klubbaktiviteter våren 2018

Nyttja vår klubblokal på Norralundsgatan 57
Det blir två mysaftnar under våren.
Där vi träffas på Norralundsgatan under trevliga
former, nya som gamla vänner.
Vi börjar med Korvmys den 23 februari och
efter det Ostafton den 6 april - självklart allt
till självkostnadspris. Vill ni nu vara med på en
Mysafton, så anmäl er till Jennie 070-966 58 29
senast en vecka före aftonen!
Vi hade en sopplunch den 6 februari, nästa tillfälle är:
Sopplunch 13 mars kl 12.00
Då som senast blir det supergod soppa! Vill ni
vara med och njuta så gör er anmälan till Lasse
011-318491 eller 070-859 72 90 senast en vecka
före.

I november var QvinnaOmbord iväg och band julkransar

Lite Info om Sommaren 2018
Då ses vi på St Ålö;
- Pingst. 19 maj
- Nationaldagen 6 juni
- Midsommarafton
Varmt välkomna!
Klubbmästeriet
Jennie Svoren
jennie.svoren@icloud.com

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i maj.

Aktiviteter i Västervik

Fem klubbaftnar finns på vårens program varav två redan
har förevarit. De tre resterande klubbaftnarna genomförs i
mars månad under rubrikerna ”Nostalgiafton med visning
av gamla filmer” plats WSSW klubblokal, ”Färgproducenternas svar på miljöreglerna avseende bottenfärger”
plats Erlandsons Brygga i Västervik, ”Brandsäkerhet Första hjälpen - Utrustning ombord” med personal från
Räddningstjänst i Västervik, plats WSSW klubblokal.
Datum är i skrivande stund ej fastställt. Våra klubbaftnar
äger vanligtvis rum onsdagar. Bevaka S:t Annakretsens
hemsida och via Facebook där Stefan Eliasson kommer
att lägga ut aktuella datum allt eftersom de fastställs. Om
tveksamhet råder så hör gärna av er till mig telefon 073923 09 49 eller e-post: tony.wardig@gmail.com vidare
information kan även sökas på WSSW hemsida www.
wikingarna.com
Utbildningar
Vårt utbildningsprogram omfattar samtliga sjölivskurser
och genomförs i samverkan med Medborgarskolan som
lämnar 20 % rabatt på kursavgiften för SXK S:t Annas
medlemmar.
Anmälan kan göras via internet www.medborgarskolan.
se sök på aktuell kurs under rubriken Navigation och
sjöliv samt ort som i detta fall är Västervik. Har du några
utbildningsfrågor så hjälper jag gärna till 073-923 09 49
eller tony.wardig@gmail.com
Flaggor m.m.
Varför vänta till sjösättningen när allt annat skall ske. Jag
har ett lager med SXK- och S:t Anna-flaggor i olika storlekar, SXK stävdekaler/bildekaler samt äldre klubbtröjor
till reapris (100:- st) i mitt lager för omedelbar leverans/
hämtning. Ring 073-923 09 49 eller e-post: tony.wardig@
gmail.com så hjälper jag till som varande kretsens förlängda arm i Västervik.
Lev och Segla Väl!
Tony

Seglarläger för barn/ungdomar
Välkommen till seglarläger på Malma Kvarn i Stockholms skärgård!
o fina seglingsvatten och god mat
o mysigt boende i nyrustat klubbhus
o lättseglade jollar av typen 2-Krona
o engagerade och erfarna ledare
o olika läger för barn och ungdom 10-17 år
o konfirmationsläger tre veckor i juli
o utbildning med SXK-tradition sedan 1946
o öppet för elever från hela landet
o rabatt på lägeravgiften för SXK-medlemmar
o ägs av SXK, drivs ideellt av Stockholmskretsen
Program 2018, info och anmälan
www.sxk.se/stockholmskretsen

Eskaderflagg i Visby hamn

Eskader

Kristi Himmelfärdseskadern till Visby
Det är alltid vårvädret som bestämmer - men om detta är
tjänligt arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi
Himmelsfärdseskadern till Visby. I år ligger de religiösa
helgerna en bit in i maj, så flera av er borde ha hunnit
i sjön - och kan vara med. Vi tar som vanligt definitivt
beslut om översegling när vi har en lämplig väderprognos.
Följ informationen på Facebook!
En segling runt Åland i juli låter väl kul!
Planeringen har inte kommit så långt ännu, men start strax
efter midsommar och sedan kan man ju behöva tre eller
fyra veckor om man ska hinna uppleva något och kunna ta
några liggedagar för dåligt väder.
Redan intresserade är barnfamiljer, så resan kommer att
ha en viss barnkaraktär.
Vi kommer att ordna en kväll med information och planering senare i vinter eller vår.
För närmare informationer, insyn i planeringen samt
intresseanmälan kontakta: Fredrik Nilsson 076-8918771,
fredr.nils@yahoo.com
Sörmlandskretsens eskadrar
Sörmlandskretsen planerar att genomföra tre eskadrar, två
i Östersjön under sommaren och en i Kroatien i september.
”Skärgårdskryss”
Inomskärseskader med korta dagsetapper lämplig för dem
som vill ha med gäster, barn eller barnbarn. Start från
nyköpingsskärgården direkt efter midsommar den 25 juni,
för segling norrut. En andra start 9 juli för segling söderut.
”Gotland runt”
Start efter midsommar med gemensam färd från Sörmlands eller Östergötlands skärgård till lämplig hamn på
Gotland. Därefter besök i små och stora hamnar runt
Gotland.
”T&R Trogir-Zadar i Kroatien”
En eskader i två etapper under veckorna 38-39-40.
Sörmlandskretsen hälsar er hjärtligt välkomna till eskaderseglingarna. S:t Annaseglare som är intresserade kan ta
kontakt via e-mail med lasse.lassesson@gmail.com eller
annmari.westerlind@gmail.com.
Bengt Dagberg

24-Timmars

Att delta i något av våra arrangemang är ett av de bästa
sätten för både båt och besättning att komma i trim inför
sommarens seglatser.
Segla 12- 24- 48- 72- 96- eller 120-timmars
Våra seglingsperioder är:
- 29 maj - 3 juni
- 5 - 10 juni
- 21 - 26 augusti
- 28 augusti - 2 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21
12-timmars special med gemensam målpunkt
Start den 16 juni klockan 06.00 vid valfri startpunkt för
24-timmars, målgång vid fyren Ljusklabb
Efter seglingen, träff i Stugviken för en trivsam kväll
tillsammans.
Uppdaterad information hittar du på www.24-timmars.nu.
Kjell Johansson, 070-819 12 05
kjell.ortugsgatan116@gmail.com

Kryssarklubbens nya Webb

Efter snart sju år med den nuvarande webbplatsen har vi
under hösten 2017 gjort en rejäl ansiktslyftning med flera
nya funktioner.
Ett skäl till åtgärden är att den nuvarande versionen inte
längre uppdateras och att behoven har ändrats.
Syfte
Kryssarklubbens webbplats innehåller otroligt mycket
information som behöver exponeras på ett annat sätt än
tidigare.
Enklare navigeringsmöjligheter införs och startsidan
anpassas till besökaren.
Den nya webbplatsen har ett modernare användargränssnitt än den nuvarande och är mer anpassad för besökaren
än hur vår organisation är strukturerad.
Hela webbplatsen får en layout så att innehållet blir
läsvänligt oavsett om besökaren använder dator, läsplatta
eller mobiltelefon.
Nyheter
Om en medlem loggar in, som har angivit intresseområde
i medlemssystemet och är med i en eller flera kretsar,
anpassas startsidan så att kretsinformation och information inom angivna intresseområden kommer högre upp i
flödet.
På startsidan kommer olika intresseboxar att finnas. Dessa
intresseboxar styr SXK över och dessa kan variera över
tid. På hösten utbildning, båtteknik. På våren eskader,
utlandsfärder m.m.
Sjökortet finns kvar men utökas så att all information som
har geodata kopplat till sig placeras ut på sjökortet. Det
gäller även artiklar från På Kryss.
Det kommer att finnas länkstigar för att göra det extra
tydligt var i strukturen besökaren befinner sig.
Forumet är mer överskådligt med färre huvudforum och
fler underforum. Antal ämnen och inlägg visas direkt på
forumets startsida.
Den nya webben är inte helt klar, just nu pågår tester och
genomgång av funktioner m.m.

”Flertalet av svajbojarna i Stugvik kommer att få en översyn”

Hamn och farled

Hej här kommer lite info om vad som är på gång under
2018.
Jag, Mikael Garstad tog över rodret efter Ove Olsson som
gjort ett fantastiskt jobb under den tiden som han varit
ansvarig i Hamn & Farled.
Kommittén för H&F träffades den 20 november 2017 och
gick igenom vad som behöver göras under 2018. Med på
mötet var Mikael Garstad, Ove Olsson, Leif Holm, Lars
Blume, Lars Törnqvist
Bojar
Flertalet av svajbojarna i Stugvik kommer att få en översyn och en -två kommer att bytas ut under 2018,
Vi har även i nuläget fått tillåtelse att lägga ut en boj till
vid Västerö. Placeringen på den kommer bli lite ost om
befintlig boj vid Västerö - mer info om exakt placering
kommer att finnas på hemsidan, när bojen är på plats.
Vi jobbar även på att få kontakt med fler vattenägare för
att få tillstånd att lägga ut ytterligare bojar i våra farvatten.
Kronleden/Skutleden
Vi hade ett möte med Transportstyrelsen 11 januari 2018.
Närvarande var Mats Hörström Transportstyrelsen, Jan
Reutergårdh ordförande H&F SXK och Mikael Garstad.
Mats gick igenom vad som gäller för sjösäkerhetsanordningar (Prickar, Båtsportsmärken, Kumel och Fläck) som
kryssarklubben är ansvariga för.
Som vi meddelat i tidigare utskick så vill SXK sätta ut 3
kardinalmärken i Kronleden och en-två i Skutleden för att
tydligt markera bränningar och grund. Förhoppningarna
är ju att fler då ska välja dessa leder i stället för att gå den
stora farleden Söder om Arkösund.
För att få placera ut dessa sjösäkerhetsanordningar så
måste ansökan skickas till Transportstyrelsen för godkännande.
H&F - Kommittén
Micke Garstad
micke.garstad@icloud.com
073-398 74 01

