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Medborgarskolans sjölivskurser
Kryssarklubben har avtal med Medborgarskolan Uppsala att våra 
medlemmar får 200 kronor i rabatt på ordinarie sjölivskurser. Bästa 
sättet är att boka direkt med kurskoordinator Börje Ericsson, 018-
56 85 16, eller borje.ericsson@medborgarskolan.se. Ange att du är 
medlem i Kryssarklubben. Medborgarskolans kursutbud hittar du på  
http://www.medborgarskolan.se Välj sedan ”Navigation och Sjöliv”, 
”Uppsala”. En länk kommer också att finnas från Uppsalakretsens 
hemsida: http://www.sxk.se/content/uppsalakretsen-2

Försäkringen din båt Förtjänar!
www.svenskasjo.se · 08-541 717 50

kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade 
personer och försvinner inte i mängden.  
bli en i ett exklusivt gäng du också! 
ring 08-541 717 50

Vid rodret
I god tid före senaste årsmötet berättade Bengt-Åke Nylander att han plan-
erade att avgå. I mycket god tid. Men först trodde jag inte riktigt på honom, 
han har ju alltid varit ordförande. Det är ju självklart att han alltid kommer 
att vara det. Och sen tänkte jag att vi nog skulle kunna övertala honom att 
stanna kvar lite till. Men det lyckades inte.

Vid årsmötet blev det alltså så att Bengt-Åke slutade, tillsammans med 
Britta Nylander och även Mats Pettersson. Tillsammans har de utfört en 
mycket stor del av styrelsens arbete under en mycket lång tid.

Men framförallt har de påverkat och berikat vår egen segling. Mats har vi 
haft som eskaderledare vid två olika resor. Han lyckades förmå oss att ta oss 
längre bort än vi nånsin skulle ha vågat annars.

Mats största utmaning var nog när vi hade en lång dags kryss framför oss, 
över Estlands grunda vatten. Vi visste att det skulle blåsa 10–12 m/s. Mats 
gick noga igenom vad alla tyckte, och hörde efter om någon ville avvakta till 
nästa dag. Men, vi hade ju en utflyktsbuss bokad på Dagö, ingen ville missa 
den.

Nå, det blev inga 12 m/s, det blev 
uppemot 17 som mest. Långa 
fjärdar med bara fyra–fem meters 
djup, beströdda med grundflak 
här och där. Guppig sjö var bara 
förnamnet. Vi var sist in i hamn, 
hela resten av eskadern stod på 
bryggan och slet i våra förlinor i 
den hårda vinden. Alla var i 
tryggt förvar. Alla var oskadda. 
Möjligen något blöta. Mats 
pustade ut, märkbart.

Seglingarna med Bengt-Åke och Britta har gått både runt Arnöhuvud i 
Ekoln och lite längre bort. Men kanske ändå, att det som ger mest är att sitta 
och småprata en kväll för ankar i en vassrugge inne i Mälaren.
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Bengt-Åke har styrt styrelsearbetet på samma sätt. ”Vi gör ju det här för 
att det är kul”. Och han fick oss att tycka att det var kul, allt det vi hade att 
göra. Ibland undrade jag vem som gjorde vad av Bengt-Åke och Britta. 
Visserligen gav Britta ut tidningen, totalt 54 nummer, och Bengt-Åke ledde 
sammanträdena. Men på kryss sitter de på var sin sida om rorkulten, den 
ena styr för babords halsar, den andra för styrbords. Jag tror de arbetade på 
samma sätt i styrelsen.

När dessa tre slutar i styrelsen, hur skulle då kretsen kunna överleva? Ja, 
vi har ju kvar ett flertal rutinerade ledamöter. Och så visade det sig att vi 
fick ett rejält tillskott av nya krafter, med nya erfarenheter. Med detta stöd, 
men även viss bävan, vågade jag mig på att ta över ordförandeklubban efter 
Bengt-Åke. Vi fortsätter den väg Bengt-Åke, Britta och Mats har lett oss på. 
Kanske att vi hittar på nåt nytt, kanske vi ändrar något, och kanske att vi gör 
det på vårt sätt.

Men Bengt-Åke har präglat oss:  “Vi gör det här för att det är kul”.

Lennart Beckman
ordförande i Uppsalakretsen
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16 januari 
”Säkerhet i praktiken” 
med Jonas Ekblad, båtjournalist och 
författare till bland annat läroböcker 
i navigation.

13 februari 
”Segeltrim – modern cruising” 
med Bengt Lindholm från North 
Sails.

12 mars 
”Sjökortskväll” där alla delar med 
sig av sina favorithamnar.

16 april  
”Besök Hjertmans” som bjuder på 
fika och rabatt.

Framför stäven
Höstens verksamhet i Kryssarklubbens Uppsalakrets är avklarad och vi har 
gjort ett uppehåll under helgerna. Vårens program vad gäller klubbaftnar är 
spikat och innehåller bland annat en kväll med Jonas Ekblad, sedan en tid 
verksam på Transportstyrelsen, och senare i vår ett besök hos Hjertmans 
butik som öppnar under vintern i Uppsala.

Vårens program, med reservation för återbud, är som följer:

6-timmarsgänget aktivt även på  
vintern!

Uppsalakretsens egen kortvariant av 12/24-timmars tar bara 6 timmar, 
kallas Vår- och Höstkvarten och går varje vår och höst på Ekoln och Gor-
ran. Dessutom arrangeras sedan två år tillbaka Singösexan, ett motsvarande 
evenemang på Singöfjärden vid Östhammar–Grisslehamn.

För att planera kommande års verksamhet träffas deltagare och funk-
tionärer till ett traditionellt julbord. Det hölls denna vinter den 10 december 
på Ekolsnäs, HSO:s kursgård vid vattnet i Vårdsätra. Det var god uppslutning 
och förvintern är ju fantastisk! Som en av deltagarna sa: ”Hit kunde vi ju 
kommit med båt.” Och ute på vattnet fanns faktiskt en fiskare i roddbåt!

Stämningen i salen var god, fattas bara annat då man ser segelbilder från 
gångna sextimmars. Dessutom fick vi lära oss en hel del om olika riggtyper, 
från 1800-talets galeaser till dagens bermudasrigg. För 2012 års verksamhet 
fastslogs:
•	 Vårkvarten går 9 juni, Singösexan troligtvis samma helg.
•	 Höstkvarten planeras till 26 augusti. Singösexans höstevenemang fast-

ställs senare.
Men mest hade vi trevligt, och julmaten som levererats av Ultuna- 
restaurangen smakade superbt! 

Tore Ericsson
för Uppsalakretsens 6/12/24-timmarskommitté

Påminnelse via e-post, för de som lämnat sin adress, kommer som vanligt 
före varje tillfälle. Du som inte har meddelat din e-postadress men skulle 
vilja få påminnelser, skicka ett mejl om detta till jan.simonsson@sxk.se.

Jan Simonson
Program/utbildningskommittéen 
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Eskadrar 2012
Preliminärt planerar vi inför sommaren 2012 att försöka ordna fyra typer av 
eskadrar:
•	 en tvådagars korteskader till ett näraliggande mål i månadsskiftet maj–

juni
•	 en veckolång eskader på Mälaren under försommaren
•	 en cirka tre–fyra veckors långfärdseskader i Östersjön under högsom-

maren.
Dessutom har vi planer på
• en barneskader.
Färdmålen och vidare information kommer att meddelas under våren.

Hans Norman
eskaderansvarig i Uppsalakretsen

Att segla på Norrlandskusten
Vid klubbaftonen den 14 november berättade Bengt Hallgren från Trosa 
tillsammans med Erik Nyström om hur det är att segla på Norrlandskusten. 
Erik är författare till boken ”Norrlandskust”, SXK:s årsbok 2009, och Bengt 
har tagit många av de vackra bilderna i boken. Erik har seglat längs denna 
kuststräcka ett 30 tal gånger.
I korthet: 
•	 Mera glest mellan båtarna.
•	 Färre rena naturhamnar.
•	 Längre mellan båtmackar och matbutiker.

Men
•	 mycket vänlighet,
•	 fin atmosfär och
•	 en fantastisk natur!
Besök gärna Trosaseglarna Bengt och Tottas hemsida www.asort.se (Trosa 
baklänges), den kan rekommenderas. Där hittar man bland annat hamntips 
i när och fjärran.

Nils Morén

Att konstruera en Linjett
På höstens sista klubbafton den 5 december gästades vi av Mats Gustavsson, 
välkänd konstruktör av Linjett-båtarna. Han berättade medryckande och 
med mycket humor om hur en Linjett blir till med tonvikt på den senaste 
skapelsen 34:an.

Men berättelsen började långt tidigare, när Mats far köpte Rosättravarvet 
och under många år tillverkade kostrar i trä. Så småningom gjorde plasten 
sitt inträde och serien av Linjetter tog sin början. Enligt Mats har inte så 
mycket ändrats under årens lopp, utan det mesta är fortfarande hantverk 
och ögonmått. 

Att båtarna varit framgångsrika på kappseglingsbanorna är nog lika mycket 
ett resultat av släkten Gustavssons 
seglingsförmåga som att båtarna är 
snabba. Trots allt är de ju huvudsakligen 
skapade för att vara bra cruisingbåtar i 
ostkustens skärgårdar.

Mycket underhållande beskrev Mats 
spelet när LYS/SRS skall bestämmas för 
de olika modellerna.

Mot slutet ville åhörarnas frågor aldrig 
ta slut, ett mycket gott betyg till före-
läsaren som dessutom drog rekordpublik.

Jan Simonsson
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Lennart Beckman, ordförande
0707-323609, 018-123609

Jag har seglat folkbåt, Linjett 30 och 
har nu en Bavaria 30. Min hemliga 
ambition är att göra seglare av alla 
våra barnbarn.

Christer Åkesson,  
vice ordförande
018-327532

Jag seglar Nauticat.

Bengt Callmer, sekreterare
018-147702, 070-5382020

Jag har seglat blekingeeka, snipa 
med sjöscouterna och därefter en 
Magnifik Midget som bland annat 
tog oss till Gotland. I många år 
seglade jag en H-35 och numera den 
lite större H-40.

Nils Morén, kassör
018-360125, 0705-611950

Jag seglar Bavaria 30+, mest kring 
Öregrund, till Åland och längs Norrlands-
kusten och där det är lite färre båtar.

Jan Simonsson, program- och 
utbildningskommittén
070-8320591, 018-320591

Seglar sedan 2005 en Comfortina 35 
efter att tidigare ha haft en Semona 
i trettio år. Efter att jag blev pen-
sionär för några år sedan kan min 
fru och jag göra lite längre seglingar 
till grannländerna.

Styrelsen 2011–2012 i ord och bild
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Hans Norman, ansvarig för 
eskaderkommittén
018-425785

Jag seglar en Comfortina 32. 
Brukar vara ute ungefär en månad 
varje år och trivs med att segla i alla 
skärgårdar. De senaste åren har det 
mest blivit runt Åland, i Åbolands 
skärgård och i Finska viken.

Christopher Carlbom, infor-
mationsansvarig
0708-334234

Vanligen seglar jag en Linjett.

Tore Ericsson, ansvarig för 
6/12/24-timmars
070-2952544, 018-527556

Jag seglar en Albin 78.

Tollef Stub
018-304290, 070-7591971

Vi seglar en Semona, mest i 
Mälaren. Finner stor glädje i ”um-
gänget” med båten och de trevliga 
människor vi har träffat på varvet, i 
hamnen och i Kryssarklubben!

Allan Pettersson, hamn- och 
farledskommittén
018-309318, 070-6022740

Vi seglar en Linjett som vi har haft 
glädje av i många år.

Jan Ohlsson, suppleant
0767-126383

Med min Albin 25 motorseglare har 
jag företagit många långa och korta 
färder.
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Ny redaktion

I arton år har Britta Isaksson Nylander framgångsrikt redigerat denna 
tidning – en imponerande prestation! Men nu har ”Nytt från Uppsala- 
kretsen” fått ny redaktion. Redaktören heter Per Nilson och för den grafiska 
formen svarar Kerstin Beckman. Material till tidningen skickas till sty-
relsen eller direkt till
Per Nilson, Fänkålsgatan 24 nb, 754 47 Uppsala
e-post: per.nilson@comhem.se
tel: 018-25 01 74 eller 070-570 10 26
(Om man vill att e-posten ska gå fram, måste man vara noga med att bara 
skriva ett s i nilson.)

På fotot ser man redaktören på utfärd med briggen ”Tre Kronor”, då vi bland 
annat fick kryssa (med stagvändningar!) i inloppet till Stockholm. Många me-
ter lina att dra i...

Kerstin Beckman har ingen egen båt, men följer gärna med när andra i 
familjen seglar. Vill man veta mer om Kerstin går det bra att titta in på 
kerstinbeckman.se.

Läs ”Nytt från Uppsalakretsen” på 
internet!
Kan du tänka dig att läsa den här tidningen på dataskärmen i stället för på 
papper? Anmäl dig i så fall till redaktören, per.nilson@comhem.se, så får 
du ett meddelande om när tidningen finns att läsa på kretsens hemsida. 
Uppsalakretsen sparar tryckkostnader och porto, och dessutom är det en 
vinst för vår gemensamma miljö att vi sparar papper. Och så får du läsa 
tidningen i färg!
Uppsalakretsens hemsida hittar du lätt genom att gå till www.sxk.se, klicka 
på kartan över kretsarna och sedan välja ”Uppsala”.

Planerad utgivning 2012
Nr 1 12 januari
Nr 2 13 april
Nr 3 14 september
Materialdag för texter, bilder och annonser är senast 1 månad före ovan-
stående datum.

Nya medlemmar i Uppsalakretsen
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i SXK Uppsalakretsen. Vi 
hoppas att de ska finna nytta och nöje i sitt medlemskap och samtidigt 
finna gemenskap med andra båtvänner.

Välkomna!

Ask Johannesson, Anette
Bäckander, Elias
Bäckander, Johan
Cejie, Hampus
Cejie, Jesper
Cejie, Johan
Cejie, Katia
Cejie, Niklas
Dahl, Andreas
Dahl, Melker

Eriksson Dahl, Pia
Johannesson, Björn
Johannesson, Kristin
Johannesson, Rickard
Nilson, Per
Stevén, Inger
Åkerlund, Lars
Åkerlund, Monica
Åswärd, Ellinor
 



Svenska Kryssarklubben, Uppsalakretsen
Norrtäljegatan 42 B
753 27 Uppsala

plusgiro: 17 10 94-6
hemsida: www.sxk.se/alla_kretsar
e-post: uppsalakretsen@sxk.se

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.


