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Omslag: Uppvisning av Sjöräddningen i Figeholms hamn.  
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Snön yr runt stugknuten. Det är nästa 10 grader kallt. Isarna är snötäckta och 
omöjliggör skridskoturer.  Dagsljuset viker nästan innan man hunnit ut i 
skidspåret.  Tanken går till båten. Kommer pressen att hålla i år eller kommer 
vår Herre att täcka av i förtid så som Han gjorde förra året. Snökanonen över 
Gävlebukten är ett ständigt hot mot den förpackning man åstadkom i höstas. 
Hård vind och tung snö är hotet. Att återtäcka med stelfrusna fingrar är ingen 
efterlängtad sysselsättning. 
Årsskiftet får i avvaktan på längre dagar och drägligare vintersportdagar ägnas 
åt läsning och drömmar framför brasan. En samling olästa båttidningar 
underlättar tankeflykten. Det slår mig hur annonsörerna av ny häftiga, rakstäviga 
större segelbåtar är i otakt med tiden. En översiktlig analys av segelbåtstonnaget 
på våra breddgrader visar att övervägande antalet båtar är från 70 – 80-talet. Och 
den situationen föreändras inte så mycket. Byta båt är inte en frekvent 
sysselsättning bland våra medlemmar. Några gör det men de är inte många. Har 
båtannonsörerna förväxlat oss med bilkunderna som byter bil vart femte år? 
Men som båtporr framför brasan fungerar annonserna. 
Mer realistiska drömmar än båtbyte är målen för sommarens färder. Drömmarna 
har här naturligtvis inga gränser och vår position ger ett flertal varianter: 
Mälarens sommarlummiga fjärdar, Stockholms, Ålands  och Åbolands skär-
gårdar, allt inom rimligt avstånd med drägliga överhavsseglingar.  
 
Vår egen eskaderkommitté arbetar med sommarens program och i avvaktan på 
inbjudan kan man alltid fundera på Rikseskadern till Århus i Danmark. Kanske 
lite lång anloppssträcka men säkert en upplevelse för den som satsar. En 
försiktig antydan om att det är lite långt för kretsarna norr om Stockholm 
försvaras av SXK:s eskadernämnd med  att det var en bit för göteborgarna att ta 
sig till S:t Petersburg. 
Fortsätt att drömma om sommarens båtliv och gör det gärna med andra 
medlemmar på våra klubbaftnar som i år handlar både om båten och färdmålen. 
 
Ett Gott Nytt båtår önskas ni alla! 
B-Å Nylander                                        3 



                          

 
Så snart vår egen kretstidning har kommit ut så läggs den i sin helhet ut på vår 
hemsida. Alla bilder är då i färg. Formatet på text och bilder kan du själv 
bestämma. Om du vill skriva ut den på papper avgör du själv. 

I en framtid så räknar vi med att nätupplagan blir det enda sättet som tidningen 
distribueras och detta av flera skäl. Ekonomi är naturligtvis ett skäl men 
övervägs naturligen av miljöskäl.  

Det finns medlemstidningar som går en annan väg: djuptryck i färg, större 
format osv. Vår uppfattning  är att kretsens tidning är ett medlemsblad vars 
främst syfte är information om aktiviteter i kretsens regi med uppgifter om 
träffpunkter med andra medlemmar osv. Flashiga båttidningar finns det gott om 
och med dem har vi svårt att konkurrera. Och det är inte alls meningen. 

Om det är så att Du nöjer dig med att läsa Kretsnytt på din dator så kommer vi 
att informera dig om när den har lagts ut. Hör av dig så hamnar du på vår 
påminnelselista. Du får ett meddelande per mail och Du kan när du vill plocka 
fram tidningen. Vill du testa hur tidningen ser ut på hemsidan, gå in på 
www.sxk.se/kretsar/upp/  och klicka dig fram till ”Nytt från Uppsalakretsen”. 

Maila britta.isaksson@telia.com om du vill läsa tidningen på hemsidan och få 
påminnelsemail så snart tidningen är utlagd. 
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TB Sjösport-  
Uppsalas varuhus för sjölivet! 

Hos oss hittar du allt du behöver för att efter 
upptagning förbereda båten för vintern och även 
för att göra båten klar inför vårens sjösättning.  
Välkommen in med dina planer så hjälper vi och 
våra 80 leverantörer dig att hitta det du och din 

båt behöver. 
www.tbsjosport.se 

 
Välkommen! 

 

 
        

        
Östra Ågatan 95, Uppsala.  
Tel. 018-101933  
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Öppettider 
Mån-Fre  10.00-18.00 
Lör (sep-mars)     
11.00-14.00 
Lör(apr-aug)  
10.00-14.00 
Sön o helgdagar i april 
och maj 11.00-14.00 

http://www.tbsjosport.se/�


 

 

 

Medaljregn över kretsen 

I samband med styrelsens årliga konferens, som i år till största del rörde sig 
kring frågor som har att göra med den framtida verksamheten, hade kretsens 
ordförande tillfälle att till vissa högst förtjänta medlemmar utdela SXK:s 
förtjänsttecken. 

Anders Juhlin fick SXK:s plakett i silver för sitt engagemang i kretsens styrelse 
och framförallt som ansvarig för programverksamheten. I sitt hyllningstal 
framhöll ordföranden bl.a. Anders arbete för våra båtmöten i Örsundsbro där 
han inte sparat någon möda i samband med middagarna i partytältet. Anders 
betydelse för att programverksamheten har utvecklats till en stadig och 
regelbunden föreläsningsverksamhet och träffpunkt för medlemmar med en 
ständigt ökande närvaro underströks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Julin får här sin 
silverplakett 

Allan Pettersson tilldelades likaså SXK:s silverplakett för främst sitt mångåriga 
arbete i kretsstyrelsen. Nyttig i styrelsen och i den praktiska förenings-
verksamheten  beskrevs Allans förtjänster. 
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Allan Pettersson mottager 
sin silverplakett  

Hans Norman och Tollef Stubb tilldelades SXK:s förtjänstplakett i brons. Hans 
Normans mångåriga arbete i kretsstyrelsen och främst ansvaret för eskader-
kommittén vilket lett fram till att kretsen sedan många år kunnat glädjas åt årliga 
eskadrar av skiftande karaktär och omfattning beskrev ordföranden som skälet 
till utmärkelsen. 

I styrelsen har Tollef Stubb under flera år varit en utomordentligt nyttig ledamot. 
”En genuin föreningsarbetare” var ordförandens beskrivning vid utdelnings-
ceremoni. Bl.a. Tollefs framgångsrika sponsorsjakt och arbetet i program-
kommittén var några av skälen till utmärkelsen. 

B I N 

  

Hans Norman och Tollef Stub får här sina bronsplaketter 
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Framför stäven
 
 
 
17 jan Mitt båtprojekt, Bengt Callmer berättar om H40  

Historien om tillkomsten av H 40, H-båtens storebror.  
Kolla gärna på www.h-40.se/bakgrund 
 
Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala (Buss nr.20) 

 Tid: kl 19.00  
 
  
 
14 feb Relationer ombord, Marie Blomqvist 
 

 

Marie Blomqvist har sedan tonåren 
seglat i Stockholms skärgård och under 
senare år också i Medelhavet. Hon har 
förutom boken Relationer ombord 
skrivit bl.a. Medelhavet tur och retur 
och Seglingar i Medelhavet, Svarta 
havet & Röda havet tillsammans med 
Lars Hässler. Hon arbetar till vardags 
som marknadskonsult. 
 

 
Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala (Buss nr.20) 
Tid: kl.19.00 
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21 mars Favoritmålet, några medlemmar berättar om sina 
smultronställen 

 

  
  
 Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala (Buss nr.20) 
 Tid: kl 19.00  
 
 
11 april    Vi hälsar på hos TB Sjösport  
 Cecilia brukar bjuda på fika och ge lite extra rabatt den kvällen. 
  

Plats: Östra Ågatan 95, Uppsala 
 Tid: kl 19.00 

 
 
 
OBS! Boka in i din almanacka!  

Du som vill ha info och påminnelse före varje klubbafton skicka 
Din E-postadress till Uppsalakretsen!  
britta.isaksson@telia.com  

 Ange ”Påminnelse” som ämne/subjekt. 
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Vi håller dig rullande.
Kullager • Tätningar • Kilremmar • Kedjor

Vardagar 07.00–17.00
Verkstadsgatan 5. Tel 018-140 130

www.dione.se



Vi ombesörjer tvätt
och impregnering

av kapell och mattor.

Dragarbrunnsgatan 22. Tel 018-10 21 80
Månd–fred 10–18. Lörd 10–15

Välkommen in hälsar

Roger och Tom!

Nya båtmattor!



Rikseskader till Århus - i jazzens tecken 
 
Århus är känt för mycket bl.a. Danmarks näst största jazzfestival. Bara den i 
Köpenhamn anses större, och de flesta av de mer kända banden som uppträder 
där kommer också till Århus. Detta är bara en av anledningarna till att 
Kryssarklubben valt Århus som mål för 2011 års Rikseskader. Givetvis finns det 
så mycket mer att uppleva i Århus med omnejd. 
Läs och begrunda ! 
 
Vi kommer att ligga i Århus Lystbådehavn 
Sejlklubben Bugten Aarhus administrerar hamnen och vi hälsas hjärtligt 
välkomna av Bugtens ordförande Anne-Britt Kvist. Det är en gammal klubb 
som har 100 års jubileum 2013. 
Enligt sedvanlig dansk gästfrihet har de erbjudit oss tillgång till sitt klubbhus. 
Hamnen ligger centralt, den har 330 platser och delar bassäng med fiskhamnen - 
både färska och rökta delikatesser finns alltså nära tillhands. Århus centrum 
ligger dessutom på bekvämt gångavstånd. 
 

 
Århus Lystbådehavn 

Du hittar mer information om Rikseskadern på SXK:s hemsida www.sxk.se/ 
under fliken ”eskader”. 
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Faktaruta 
Rikseskadern till Århus 2011 är den tredje i ordningen efter S:t Petersburg 2003 
och Stralsund 2007 
Vistelsen i Århus kommer att vara från 11 – 15 juli. 
Till- och frånsegling kommer att genomföras i form av deleskadrar om c:a 5 till 
10 båtar som utgår från olika platser längs kusterna. Det kan bli aktuellt att 
samordna deleskadrar från flera kretsar. Starttider beror på avståndet från Århus, 
vilket tempo eskaderdeltagarna vill hålla och eskadrarna kommer i möjligaste 
mån anpassas till deltagarnas tillgång till tid. Programmet för besöket i Århus är 
inte helt färdigt men följande är klart: Utflykt till Silkeborgssjöarna med en tur 
med hjulångaren Hjejlen och bestigande av Himmelsbjeret. Utflykt till Djurs 
Sommerland för de leklystna. Guidad tur i Den Gamle By 
Planer finns t ex på vinprovning och en gemensam avskedsfest. 
 
Deltagaravgiften är 800 kronor per båt. 
Tillkommer kostnad för hamnavgifter och arrangemang i deleskadrarna och i 
Århus. 
Anmälan görs på följande sätt: 
Fyll i en anmälningsblankett som finns på internet www.sxk.se eller skicka efter 
en blankett från SXK, Box 1189, 131 27 Nacka Strand 08-448 28 80. 
 
Sätt in båtavgiften 800 kronor på plusgiro 11 01-5 (mottagare: Svenska 
Kryssarklubben) och märk inbetalningen med ditt namn och med ”Århus 
2011”.  
OBS! Anmälan gäller först när båtavgiften är inbetald. Vi räknar med 
många deltagare och då vi har begränsat antal platser i Århus är det viktigt att 
anmäla sig tidigt. 
Allmänna regler för eskaderdeltagande: 
Skepparen skall vara med i SXK och ansvarar själv för båtens framförande och 
utrustning. Någon ombord ska ha nautisk kompetens för de aktuella vattnen. 
Sjökort för samtliga aktuella farvatten ska finnas ombord Båten ska vara 
utrustad med VHF-radio. 
Efterlysning: 
För att vi skall kunna klara av att genomföra alla deleskadrar behöver vi flera 
eskaderledare! Är du intresserad - Hör av dig till eskadernämnden e-post: 
eskader@sxk.se eller till någon av nedanstående. 
Väl mött på eskader! 
För eskadernämnden 
Kjell Vestberg kjell.vestberg@telia.com 0303- 33 89 39 
Bengt Dagberg bengt.dagberg@telia.com 011- 12 18 31 
Rolf Albinsson rolf.albinsson@telia.com 044- 540 03 
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Kretsens framtid 
En föreningsverksamhet är inte på något sätt statisk. Under vissa perioder så 
finns det en väl fungerande styrelse, någon går, någon annan kommer till. Det är 
det idealiska situationen. Men med jämna mellanrum så är tillgången av nya 
kandidater färre än de som står i tur eller önskar lämna styrelsearbetet. 

Mycket tyder nu på att nästa årsmöte kommer att ställas inför situationen att ett 
flertal ledamöter i styrelsen kommer att efter många år lämna sina styrelse-
uppdrag. Detta ett resultat av inget annat än att många jobbat i styrelsen under 
väldigt många år och därefter väljer att fortsätta på medlems/föreningsnivå. 

För kretsens fortsatta framgångsrika verksamhet är det angeläget att val-
beredningen får uppslag på medlemmar som är villiga och lämpliga för att ingå i 
styrelsen. Dessa uppslag kan komma antingen som erbjudanden om att stå till 
förfogande eller som tips om lämpliga kandidater. Det är vikigt att se detta som 
en gemensam angelägenhet för kretsen och får inte liknas vid en procedur som 
nu är aktuell för våra politiska partier. 

Tag kontakt med vår valberedning som består av Lars Karlén. Han har telefon 
018-32 48 30, 0730973025, e-post the.karlens@telia.com 

B-Å 

 

På väg till vår styrelse. Välkommen du också! 
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NAVIGARE YACHTING AB
Malmö: Norra Vallgatan 68, S - 211 22 MALMÖ.  Tel: 08  654 38 20, kvällsöppet torsdagar 18-21

Gävle: Teknikparken, Nobelvägen 2,  802 67 GÄVLE
E-post: info@navigare-yachting.com   www.navigare-yachting.com

NAVIGARE YACHTING AB
Malmö: Norra Vallgatan 68, S - 211 22 MALMÖ.  Tel: 08  654 38 20, kvällsöppet torsdagar 18-21

Gävle: Teknikparken, Nobelvägen 2,  802 67 GÄVLE
E-post: info@navigare-yachting.com   www.navigare-yachting.com

HYR BÅT OCH SEGLA SKÖNT
105 egna båtar i Grekland, Kroatien, Turkiet, Malaysia/Thailand 
och i Sverige/Långedrag  

 Även från baser i andra delar av seglingsvärlden: 
 • Italien • Frankrike • Spanien • Västindien 
 • Thailand • Malaysia • Indiska Oceanen samt
 • Kanalbåtar i Europa!

INVESTERA I EGEN CHARTERBÅT
	 • Inga kostnader för båten 
	 • Inga arbetstimmar för underhåll 
	 • Årlig avkastning på runt 10% av båtens värde
	 • 3 - 10 seglingsveckor varje år 
	 • Seglingsklar –när du kommer
	 • Välj själv i vilket land du tar ut dina veckor
 • Endast ett fåtal båtar kvar för 2011.

Informationsmöten kommer att hållas i Stockholm, Göteborg, 
Oslo och Köpenhamn under september/oktober – kontakta oss 
för mer information!

KÖP EN PRISVÄRD BEGAGNAD BÅT
Vi har några båtar som går ur charter och säljs till ett 
mycket bra pris.

RESEBYRÅN FÖR 
BÅTFOLK

VARFÖR VÄLJA 
NAVIGARE?
 • Egna båtar 
 • Egen baspersonal 
 • Svensk kvalité 
 • Största erfarenhet
 • Trygg ekonomi 
 • Resegaranti 
 • Kreativa arrangemang 
 • Egen charterskola

Höstens säljsuccé

Navigare 190x265 20100906.indd   1 10-09-07   18.58.59



                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 
  
Bertilsson Inger  
Danielsson Ulrika  
Fridheim Carl Hugo  
Fridheim Jenny  
Fridheim Karl Johan  
Oliw Ernst  
Oliw Majbritt  
Petersson Dan  
Petersson Tom  
 
  

 

 
Svenska Kryssarklubben, Uppsalakretsen, Norrtäljegatan 42 B,753 27 Uppsala 
Postgiro: 17 10 94-6 E-post: britta.isaksson@telia.com 
www.sxk.se/kretsar                                                                                         
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