
                                                                                    

����������	��


����

���

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 

 

2/2008
 



 
RME- inblandningen i diesel 
 
Vi fick ett mail från Bengt Runholm, Motormiljö i Sverige AB 
www.motormiljo.se  angående RME- inblandningen i diesel. 
 
Han skriver bl.a: ”Vi har en definitiv lösning som är bra för alla parter! 
Motormiljö saluför sedan 2 år ett, i Kanada utvecklat, bränsleadditiv som 
heter EuroAd. EuroAd är: 100% vegetabiliskt, helt giftfritt och helt 
nedbrytbart. EuroAd förändrar bränslets förbränningskaraktär så att en 
renare, mer intensiv förbränning erhålles. Det åstadkommer en skonsam och 
ständigt närvarande rengöring av tank, bränsleledningar, förbränningsrum, 
ventiler, spridare, vilket också effektiviserar förbränningen. Det smörjer, 
vilket är mycket viktigt för packningar och pumpar med tanke på de magra 
bränslen vi har i Sverige av miljöskäl. Sist men inte minst så ser EuroAd till 
att alger/bakterier i tanken inte uppstår. Vi är också mycket väl medvetna om 
att det finns och har funnits ”Hokus Pokus-preparat” som inte haft några 
positiva effekter alls och i värsta fall varit skadliga”. 
 
Bengt Runholm fortsätter: ”Jag skulle uppskatta om vi kunde ta en dialog om 
hur vi kan föra ut kunskapen om EuroAd till Kryssarklubbens medlemmar så 
att de får en möjlighet att vända problemet med alger/bakterier i tanken till 
en problemfri båtsäsong med minskad bränsleförbrukning, minskad sot och 
lukt från avgaserna”. 
 
Allt detta låter ju bra men vi skulle vilja veta, har någon provat? Skicka ett 
mail till SXK Uppsalakretsen britta.isaksson@telia.com och berätta vad du 
tycker om tillsatser i diesel. 
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Omslag: ”Styv kuling” Foto Hans-Olof Lisper 
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När Uppsalakretsen bildades för i år sjuttio år sedan var det till en början i 
stor utsträckning en landbaserad verksamhet. Behovet var uppenbarligen stort 
att över klubbgränserna skapa kontakt mellan båtägare med intresse för lite 
längre färder. Segelklubbarna hade sina egna hamnar, kappseglingar och 
utfärder av olika slag till klubbholmar och andra utflyktsmål. De som önskade 
en gemenskap kring långfärder lockades utöver det av Kryssarklubben. 
 
Kretsens verksamhet bestod i början till övervägande del av föredrag, i 
exklusiva fall ledsagade med skioptikonbilder. Avslutande sexa var 
obligatorisk. Segelklubbarna var alltid särskilt inbjudna. Kryssarklubbens 
eskaderverksamhet var under krigsåren ännu inte utvecklad i kretsen. 
 
Tankarna på den ursprungliga verksamheten i kretsen har under den gångna 
vintersäsongen återkommit när vi samlats ute på Skarholmen i samband med 
våra klubbaftnar. Många gånger har beläggningen på parkeringsplatserna 
liknat söndagar gynnsamma för segling eller skridskoåkning. Deltagarantalet 
vid programkommitténs attraktiva föredrag har återkommande kretsat kring 
50. Diskussionerna kring kaffeborden har skapat kontakter och gemenskap. I 
en tid av gränslöst informationsutbud har Anders Juhlin och hans kommitté 
visat att föredrag med ljusbilder alltjämt håller. Om det har kvalitet. Bra 
jobbat! 
 
Men nu är båtarna i sjön och den andra säsongen har börjat! Vi ser nu fram 
mot att komma igång bl a genom att segla till vårt lilla båtmöte i Örsundsbro. 
Vi testar även båtarna vid 6- och 12-timmarsseglingarna. Under sommaren så 
avgår så våra eskadrar norr- öster- och söderut. Håll kontakt med vår eskader-
kommitté om längre färder och stor gemenskap lockar! Vi ses på sjön! 
 
 
Med kryssarklubbshälsning 
B-Å Nylander                                       
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         Så började det… 
 
Vi fortsätter att bläddra i gamla handlingar för att se hur verksamheten i 
Uppsalakretsen fortskred efter bildandet för 70 år sedan. Vilka 
programpunkter lockade de som 1938 och under krigsåren samlades vid 
klubbaftnar?  
 
 
Så här såg det ut: 
 
22 nov 1938 (Kretsens konstituerande sammanträde) 
  Föredrag av bibliotekarien Oskar Lundberg om 
  Vikingaskeppet. Sexa. 
 
18 feb 1939 Föredrag av professor Helge Backlund: I arktiska 
  farvatten. (Med skioptikonbilder). Sexa 
 
21 nov 1939 Kapten Gösta Söderberg berättar om sin långsegling 
  förliden sommar. Sexa. 
 
15 feb 1940 Docent Erik Jonsson talar över ämnet: En het sommar, 
ur   våra skärgårdars 1700-talshistoria. Kollekt till 
Frivillig-  byrån upptages. Sexa.  
 
29 nov 1940 Fröken Elli Öhrvall håller föredrag över ämnet Knutar 
  och splitsar. Sexa 
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30 jan 1941 Jägmästare Edward Wibeck håller föredrag om 
  Fågellivet i skärgården. Hedersgäst professor Rutger 
  Sernander. Sexa.  
 
18 mars 1941 Museumsföreståndaren från Sandefjord Einar 
Siggesson   håller föredrag över ämnet: Med norska valfångare till 
  Sydishavet. Sexa. 
 
21 oktober 1941 Skeppsredare Sven Salén talar över ämnet: Den nya 
  folkbåten. Sexa. 
 
Se, det var tider det. 
 
B-Å  
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Lilla båtmötet i Örsundsbro 31 maj – 1 juni 2008 
 
För fjärde året i rad och på tröskeln till sommaren samlas vi till vårt Lilla 
Båtmöte i Örsundsbro hamn. Årets båtmöte är också en del av kretsens 70-
årsfirande varför vi vill tro att det blir extra festligt.  
 
Avfärd och lunch 
 
Vi startar från hemmahamnarna i god tid på lördag förmiddag så att vi hinner 
äta en trevlig sittbrunnslunch i Örsundsbro hamn efter tilläggning m.m. För 
den lunchen svarar var och en. Vid ankomsten kommer eskaderkommittén att 
hjälpa till att stuva båtarna så att alla får plats. När Du påbörjat färden upp för 
Örsundaån kan Du gärna förvarna din ankomst över VHF så får Du anvisning 
om plats m.m. Anropa ”Båtmötet” på kanal 77 alt.16.  
 
Skepp Ohoj! Canzonettas vårkonsert i Kyrkstugan. 
 
Klockan 15.40 går vi upp till Kyrkstugan där vi bjuder på en konsert med 
”vår” kör, Canzonetta, under ledning av Kettil Skarby. Det blir som vanligt 
vår- och sommarsånger men även sånger med maritimt inslag.  
Gästartist: pianisten Andreas Kreuger. Konserten börjar kl 16.00. 
 
Efter en timmes musik beger vi oss åter till hamnen där vi till 
sjömansinspirerad dragspelsmusik vimlar och intar en drink före maten. 
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Sommarbuffé 
 
Kl. 18.00 ca serveras sommarbuffé, kaffe och chokladbit i stort partytält. Var 
och en svarar för sin måltidsdryck. 
 
Under måltiden sång och glam enligt tradition.  Vår sånganförare leder 
allsången på god Skansen-nivå.  
 
Viktigt 
 
Kostnad: 150 kr/pers. Betalas i samband med drinken. 
 
Anmälan:  Senast den 25 maj kl 22.00 till Anders Juhlin. 
 
Vi behöver veta namn och hur många personer Du anmäler. Vi behöver också 
veta om du behöver båtplats eller om du kommer landvägen. Din anmälan 
uppfattar vi som bindande.  
 
Anders telefonnummer 018-  36 45 30 eller 070- 511 06 25 
E-post anders.juhlin@telia.com 
 
Varmt välkomna, även om Du ännu inte är medlem i kretsen, hälsar 
Programkommittén tillsammans med Eskaderkommittén 
 

 
Maten intas i partytältet vid Lilla Båtmötet 2007 
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Framför stäven
 

                                                                
 

31 maj-1 juni ”Lilla båtmötet i Örsundsbro, årets första eskader” 
Se inbjudan sidan 6 och 7.  
 

  
 
14–15 juni ”Rosersbergseskadern” 
 USS arrangerar årets Rosersbergseskader. 
 Alla Kryssarklubbare, ESK-are, UMS-are och andra är hjärtligt 
 välkomna. Ingen föranmälan. Valfri starttid på lördag förmiddag. 
 Första stopp blir vid ”Bondkroken” ca 12.00 där vi äter egen 
 medförd sittbrunnslunch av sillkaraktär. Sätt på potatisen när du 
 passerar Skokloster. 
 
 Vi har gemensam broöppning vid Erikssund och fortsätter sedan i 
 egen takt till ångbåtsbryggan vid Rosersbergs Slott. Vi sitter på 
 gräsmattan vid bryggan och äter egen medhavd kvällsvard. USS 
 bjuder på punsch till kaffet.  
 Ta gärna med något instrument att spela på. Erling Matz från ”På 
 Kryss” och hans fru Carina Lernhagen-Matz planerar att komma 
 ifrån ”Stockholmshållet”. 
 
 

 
 
8 juni "Vårkvarten" 
 Start: ESK, Skarholmen kl. 10.00  
 Mål: ESK, Skarholmen kl. 16.00 
 Segla så långt du hinner på 6 tim på vår bana med 15 
 rundningsmärken. Varje banben högst 2 gånger. Det gäller att 
 planera, den som seglat längst efter LYS-korrektion ”vinner”!  
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 Efter målgång bjuder Uppsalakretsen på fika. Ingen startavgift! 
 Information och material från:  
 Tore Ericsson (527556), Bo Johansson (131515), Kjell Lindberg 
 (367858), eller besök kretsens hemsida för närmare information. 
 Välkommen! 

 
31 aug "Höstkvarten" 
 Start: ESK, Skarholmen kl. 10.00 
 Se ”Vårkvarten”. 
 
22 sep "Hjärt-lungräddning" 
 Tollef Stub informerar övergripande om hjärt-lungräddning 
            Om intresse finns så startar vi utbildning i mindre grupper 
 under hösten. 
 Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala (Buss nr.20) 
 Tid: kl 19.00    

 
20 okt ”Årsmöte” 
 Efter årsmötesförhandlingarna kommer ”På kryss” chefredaktör 
 Erling Matz att kåsera, spela gitarr och sjunga.  
 Grekisk sallad, läsk/löl/kaffe och kaka. 
 Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala (Buss nr.20) 
 Tid: kl 18.30 OBS! Tiden 
 

 
24 nov Skärgårdsstiftelsen  
 Representant från Skärgårdsstiftelsen berättar om dess 
 verksamhet. 
 Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala (Buss nr.20) 
 Tid: kl 19.00 
  
Boka in i din almanacka! Utförligare info kommer senare. 
 
Vid våra klubbaftnar, om inget annat anges, så finns fika för en tjuga, 
ungdomar gratis. 
 
Du som vill ha info och påminnelse före varje klubbafton skicka Din  
E-postadress till Uppsalakretsen! britta.isaksson@telia.com  
Ange ”Påminnelse” som ämne/subject. 
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 Sjösjuka 
 
I samband med längre färder enskilt eller under eskadrar så återkommer alltid 
en viss skärpning inför överhavsseglingar. Fri horisont, känslan av ensamhet, 
konfrontation med stora båtar och inte minst sjöhävning är faktorer som 
påverkar upplevelsen.  
 
Risken för sjösjuka är naturligtvis påtaglig beroende bl a på egen disposition 
men även hur förberedd man är genom praktiska åtgärder. Det är enklare att 
undvika vistelse under däck under kortare överseglingar då måltiderna kan 
intas i sittbrunn med en fast blick mot horisonten. Svårare kan det bli ju 
längre tid man vistas i öppen sjö. 
 
I nr 3/2008 av På Kryss finns en uttömmande artikel om orsaker till sjösjuka 
och lämplig profylax. 
 
Här kommer ytterligare ett tips som vi snappat från Blekingekretsens 
Kretsaktuellt sommaren 2008. Det gäller sjösjukekakor. David Allen skriver: 
 
Här är mitt recept på mycket enkla kakor. Varje kaka innehåller 500 mg 
ingefära, vilket motsvarar den dos (0,5 – 1g) som har använts vid medicinska 
undersökningar och som har visat sig ge effekt mot åksjuka. 
 
Tycker man att kakorna är för starka kan man ta hälften så mycket ingefära 
och äta två kakor! 
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Ingefärskakakor 50 st. 
 
 
Ugnstemp: 200 grader. Varmluft 175 grader. 
 
150 g margarin eller smör 
¾ dl socker 
25 g mald ingefära 
4 dl vetemjöl 
 
Rör matfett och socker. Tillsätt övriga ingredienser och arbeta ihop till en 
smidig deg. 
Forma degen till en rulle i aluminiumfolie och förvara den i kylskåpet några 
timmar för att kunna skära med kniv till ca 50 kakor.  
 
Grädda i mitten av ugnen ca 13 minuter. 
 
Räkna med att Blekingeseglarna snaskar på ingefärskakor på väg ut till sin 
uthamn på Utklippan.  
 
Tack för tipset! 
 
BI  
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Eskadrar sommaren 2008  
 
 

 
Mälaren runt. Slott och herresäten.  
Tid: 22-27 maj.  
Start vid Stäket.  
Upplysningar ges av Bengt Everitt, 0171/ 461492. 
�

�

�

�

�

�

Välkommen att besöka 
våra slott runt Mälaren 

�

Mälarslott är samlingsnamnet för ett antal slott runt Mälaren vilka är öppna 
för besök. Alla tar emot grupper och de flesta även enskilda besökare. De här 
slotten kan man angöra med båt - det vanligaste färdmedlet under den tid de 
byggdes. Här finns slott med enorma kulturskatter, kungliga slott, privata 
slott, slott som är hotell och sådana som är museum. Från Stockholm i öster 
till Strömsholm i väster. Välkomna på en slottstur! 
  
 
 
"Lilla båtmötet i Örsundsbro".  
Tid: 31 maj - 1 juni.  
 
Upplysningar och anmälan Anders Juhlin, 018/ 364530  
 
Se sid. 6 och 7 
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Åland.  
 
Kan utökas med Åland 
runt eller förlängas 
ytterligare inom 
skärgården öster om 
Åland. Avsikten med 
denna eskader är att ge 
ökad erfarenhet av 
överhavssegling.  
 
Tid: 1-2 veckor i juli.  
Start vid Gräddö. 
 

  
 
 
Höga kusten med besök i några av 
Norrlandsstäderna längs vägen.  
 
Tid: 3 veckor i juli.  
Start i Öregrund 1 juli. 
 
Upplysningar om Ålands- och Högakusten eskadrarna 
ges av Mats Pettersson 018 320474,  
Hans Norman 018 425785  
samt Jan Simonsson 018 320591 (Ålandseskadern) 
 
 
 
Eskaderkommittén tillönskar alla eskaderdeltagare  
”God vind”! 
 
Hans Norman  
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Vår medlemstidning 
sponsras av 

 

 

 
ÖPPET 

Mån-Fre 08-19 
Lör-Sön 10-17 

Bolandsgatan 17, Uppsala  

Telefon 018-160440 

www.biltema.se  
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Nya medlemmar     
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i SXK Uppsalakretsen med en 
förhoppning att de skall finna nytta och nöje i sitt medlemskap och samtidigt 
finna gemenskap med andra båtvänner. 
 
Välkomna! 
 
Berglund Jan Lindman Ebba 
Cedstedt Björn Lindman Gabriel 
Eriksson Thomas Lindman Gunnel 
Hammer Göran Lindman Henrik 
Jokela Ensio Viljami Nordwall Stieg 
Jokela Kaarina Olsen Kjetil 
Joutsi Peter Pålfors Magnus 
Karlén Lars Sjöberg Kurt 
Ledung Regina Sjölund Christoffer 
 Sjöqvist Mats 
Kretsnytt som mail? 
Vi spar in tryck- och portokostnad och du får tidningen direkt i din dator! Vi 
skickar ett mail med en länk till hemsidan där du kan hitta Kretsnytt och där 
kan du ju välja om du vill läsa den direkt på skärmen eller skriva ut den på 
papper. Du som vill prova, skicka din e-postadress till Uppsalakretsen 
britta.isaksson@telia.com   
Ange ”Kretsnytt” som ämne/subject. 
 
Svenska Kryssarklubben, Uppsalakretsen, Norrtäljegatan 42 B, 
753 27 Uppsala 
Postgiro: 17 10 94-6 E-post: britta.isaksson@telia.com 
www.sxk.se/kretsar                                                                                         

 


