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Vid rodret
I somras seglade vi runt Gotland, i sakta mak. Resan började med flera da
gars stillaliggande i Fårösund, det blåste för mycket för fortsatt färd nerför 
ostsidan av ön. 

Med tiden rundade vi öns sydspets och kom till Burgsvik, nästan längst 
ner i söder. Därifrån ligger Stora Karlsö inom räckhåll, endast några timmars 
segling bort. Stora Karlsö hade länge varit ett drömmål för min medseglare, 
så planer för ett besök där kom naturligtvis upp till diskussion. Själv var jag 
mer tveksam. Jag såg på sjökortet att bryggan låg helt öppen mot norr. När
maste lä var någonstans uppe vid Landsort.

Skulle vi våga oss ut dit, skulle vi lägga till någon timme eller kanske vi till 
och med kunde ligga över natt? Vi hade olika åsikter i frågan.

Väderprognoserna var samstämmiga. Nästa dag skulle det blåsa från 
sydväst, vilket ger bra lä i hamnen på ön. Framåt eftermiddagen skulle det 
mojna, och vrida mot väst. Under natten skulle vinden vandra över norr och 
mot nordost, men vara mycket, mycket svag. Först nästa dag skulle den nord
ostliga vinden öka.

Jag gav med mig. Vi startade tidigt på morgonen, och hann till ön i god tid 
för en visning och rundvandring. Vi bokade bord på restaurangen ovanför 
hamnen och följde med på visningen. 

Middagen blev utmärkt och havet låg nästintill spegelblankt. Till kvällen 
var bryggan överfull, med båtar i tredubbla led. En viss oro började breda ut 
sig, inte minst bland de som låg ytterst, när den lilla vinden faktiskt började 
vrida mot norr. Vi själva la ut några extra tampar mot bryggan.

Vi hörde spridda diskussioner på bryggan, och enstaka kommentarer om 
de andra båtarnas sätt att förtöja, eller bristande sätt. Sakta lade sig dock lug
net över hamnen.

Det blev precis som man kunde ha väntat sig. 
Natten förflöt lugnt, vinden fortsatte att vrida runt hela horisonten, men 

var enbart en svag fläkt, precis enligt plan. Båtarna gungade svagt mot varand
ra, men inte värre än att fendrar kunde göra nytta.

På morgonen sorterade vi ut oss, någon la sig på svaj, någon seglade mot 
Öland och vi satte kurs mot nordväst och Harstena. Framåt förmiddagen 
ökade nordostvinden något, och vi fick en snabb och trevlig segling över 
havet. Till kvällen serverades en god middag i en skyddad vik innanför Håskö.

Besöket på Stora Karlsö, som jag inte riktigt ville tillstyrka, blev en av 
sommarens bästa händelser. Det var en stor upplevelse att höra guiden be
rätta om ön, dess blommor och fåglar. Hon var själv biologistuderande, och 

Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring
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Höstens klubbaftnar
Vi inleder höstens klubbaftnar måndag den 6 oktober med ett besök av Cas
per Wrede, som kommer att berätta om Gratitude, Gratia och Atlantica – 
Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. I samband med års mötet den 3 no
vember gästas vi av Svenska Sjöräddningssällskapet, som kommer att prata 
om säkerhet till sjöss och om SSRS verksamhet. Som avslutning på året, den 
1 december, kommer Erja och Lars Ödmark för att berätta om sin långsegling 
med Ambika.

Plats: USS klubbhus, Skarholmsvägen 2. Tid: kl 19.00. Kretsen bjuder på 
fika i pausen.

Vid klubbaftnarna kan jubileumsboken Mot nya färdmål avhämtas av de 
kretsmedlemmar som ännu saknar den.

6 oktober 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola – från vision till verklighet. 
Casper Wrede berättar historien om hur Seglarskolan gick från en vision på 
50talet till att årligen utbilda 300 ungdomar i traditionellt sjömanskap på 
skolfartygen Gratitude, Gratia och Atlantica.mycket kunnig. Vi såg fågelklipporna med tordmular och sillgrisslor. Vi såg 

enstaka ungar som ännu inte hade hoppat ner i havet. Vi såg får gå och beta. 
Vi såg fyren längst ut på en klippa. 

Hade jag fått min vilja fram, hade vi missat allt detta. Jag inser att när man 
tvekar ska man våga. Vi har faktiskt suveränt bra väderprognoser. 

 Lennart Beckman

Vid bryggan på Stora Karlsö. Foto Lennart Beckman.

Foto Lennart Beckman.

Medborgarskolans sjölivskurser
Kryssarklubben har avtal med Medborgarskolan Uppsala att våra 
medlemmar får 200 kronor i rabatt på ordinarie sjölivskurser (ej 
VHF). Bästa sättet är att boka direkt med kurskoordinator Anna-
Clara Eriksson Stattin, 018-56 85 19, eller annaclara.estattin@
medborgarskolan.se. Ange att du är medlem i Kryssarklubben. 
Medborgarskolans kursutbud hittar du på  
http://www.medborgarskolan.se

http://www.medborgarskolan.se


76

3 november, efter årsmötet
Sjöräddningssällskapet, SSRS, startades för över 100 år sedan och står idag 
för 70 procent av sjöräddningen i Sverige. Vi kommer att få information om 
deras verksamhet i stort, om säkerhet till sjöss och om deras aktivitet här i 
Uppsala.  

1 december
Erja och Lars Ödmark berättar om sin långsegling med Ambika. De begav sig 
iväg i juni 2010 och efter att ha seglat varvet runt ligger båten nu i Trinidad i 
väntan på sista etappen hem över Atlanten i början på 2015. Vill du redan nu 
läsa om deras äventyr kan du besöka http://ambikasailing.blogg.se/

Ebbe Johnson

Vår nya boj
Nu är Uppsalakretsens nya boj på plats. På bilden syns den med Skoklosters 
slottskyrka i bakgrunden. Position: 

Lat N 59° 42,360´, Lon E 017° 37,566´

Vår viktigaste uppgift är att rädda liv till sjöss. Det tar vi förstås inte betalt för. Men mycket kan hända, utan att det är 
akut fara för liv. Och då kan hjälpen stå båtägaren dyrt. Om du inte är medlem i Sjöräddningssällskapet förstås, för då 
rycker vi ut även om du bara har råkat ut för motorstopp eller roderhaveri. Som ideell förening är vi helt beroende av våra 
medlemmars stöd, och det här är vårt sätt att tacka. Bli medlem på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90. Då behöver 
du inte ha extrem otur för att få gratis hjälp. 

Har du riktig 
otur plockar vi 
upp dig gratis.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Ambika på väg över havet. Foto Ambikasailing.

Foto Jan Olsson.

http://ambikasailing.blogg.se/
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Årsmöte
Medlemmarna i Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets kallas härmed till 
kretsens ordinarie årsmöte måndagen den 3 november 2014 kl 19.00. 

Plats: USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala (buss nr 20, eller 11 ifall man vill 
gå en bit).

 Årsmöteshandlingar finns tillgängliga vid mötet. Kretsen bjuder på fika.

Vid årsmötet kommer ändringsförslag till Uppsalakretsens stadgar att be
handlas, se nästa sida.

Förslag till dagordning:
 1 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 2 Val av sekreterare för mötet.
 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötes

protokollet. 
 5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och 

balansräkning.
 6 Revisorernas berättelse. 
 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 9 Fastställande av kretsavgiften. 
 10 Styrelsens förslag till budget.
 11 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
 12 Val av revisorer/revisorssuppleant. 
 13 Val av ledamöter i valberedningen. 
 14 Styrelsens förslag till stadgeändring, andra läsningen.
 15 Information.
 16 Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna. 
 17 Avslutning av årsmötesförhandlingarna. 

Kretsmedlemmar som ännu saknar jubileumsboken Mot nya färdmål – Upp-
salakretsen 75 år kan avhämta sitt exemplar vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer vi att få veta mer om Sjöräddnings
sällskapet och dess verksamhet, bl a i Uppsala.

Välkomna!

Förslag till stadgeändring
Stadgarna för SXK:s Uppsalakrets godkändes i oktober 1978. Sedan dess har 
det skett förändringar i stadgarna för riksföreningen SXK, och nedanståen
de förslag innebär att kretsens stadgar anpassas till de gällande stadgarna för 
riksföreningen. Kretsens stadgar i sin helhet kan läsas på vår hemsida  
www.sxk.se/alla_kretsar, välj Uppsalakretsen, välj Om Uppsalakretsen, välj 
Stadgar. Direktadress: 
http://www.sxk.se/sites/default/files/private/stadgar_sxk_uppsalakretsen.pdf

För att en stadgeändring ska bli giltig krävs beslut på två medlemsmöten. 
Förslaget har godkänts vid årsmötet 2013.

Ändringsförslag

Nuvarande text Ny text
§ 3. Kretsavgifter

Årsavgift till kretsen fastställes av 
årsmötet.

Den som är ständig medlem i 
riksföreningen äger bliva ständig 
medlem även i kretsen.

Årsavgift härför fastställes av 
årsmötet.

Beträffande årsavgifternas inbeta
lande gäller vad som i riksförening
ens stadgar § 2 är angivet.

§ 3. Kretsavgifter

Årsavgift till kretsen fastställes av 
årsmötet.

Den som är hedersmedlem i riks
föreningen äger bliva hedersmed
lem även i kretsen.

(De två sista styckena tas bort.)

§ 9. Årsmöte

———

———

9. Utseende av kretsens represen
tant jämlikt § 17 sista stycket i riks
föreningens stadgar samt personlig 
suppleant för denna.

———

———

§ 9. Årsmöte

———

———

9. Utseende av kretsens represen
tant i Kryssarklubbens Rådslag.

(Övriga stycken i § 9 oförändrade.)
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6-timmars 2014
Stefan Wallin vann vårkvarten
Vädret den 8 juni var perfekt, 3–5 m/s från (oftast) SV, och 12 båtar kom till 
start kl 10 utanför ESK. Deltagarna delade snart upp sig i två grupper, en mot 
Alsikeviken, en annan mot Lårstaviken. De flesta undvek att runda Jägaren 
och Vretapricken, medvetna om att de korta distanserna kunde behövas på 
slutet. 

Men efter kl 14 skiftade vädret rejält! Det blev stiltje, främst nere i Gorran. 
De som befann sig där hann aldrig hem till kl 16, alltså DNF. De som var nära 
hamnen hann hem i god tid men kunde inte nyttja sista timmen på grund av 
utebliven vind. Det blev många överraskningar i resultatlistan, men att Stefan 
och Susanne Wallin skulle vinna var ingen högoddsare.

Skeppare och korrigerad distans:
Stefan Wallin 20,74 M Staffan Sörheden 16,08 M
Ragnar Jalakas 18,66 M Mats Pettersson 14,24 M
Tore Ericsson 18,30 M Peter Douglas 12,35 M
Roman Bruzda 17,94 M Kjell Lindberg DNF
Hinrik Nyberg 17,58 M Tollef Stub DNF
JanErik Andersson 17,37 M David Anstay DNF

Text och foto: Tore Ericsson, 6-timmarskommittén

Singösexan vanns av Mikael 
 Christiansson och Anneli Rosén
Uppsalakretsen anordnar sedan några år 6timmarsseglingar på Singöfjärden 
i samarbete med Östhammars segelsällskap. I kretsens 6timmarskommitté 
har Mikael Christiansson ersatt Kjell Pernestål, och Anneli Rosén sitter i ÖSS 
seglingssektion. Här nedan kommer deras referat från  HöstSingösexan. Det 
finns också ett motsvarande evenemang på våren. Mer information finns på 
ÖSS hemsida http://www.öss.se. Bergskär är ÖSS klubbholme.

Resultat från Singösexan 30/8 2014
1. Mikael Christiansson, Albin Viggen, seglad distans 19,43 omräknad  20,47
2. Andreas Rönnberg, Albin 78, seglad distans 20,68, omräknad 20,27
3. M. Häggman, Smaragd, seglad distans 22,95, omräknad 20,24
4  Billy Melinder, Albin Vega, seglad distans 17,44, omräknad 17,7

Om tävlingen
Spänningen var stor hos tävlingsledningen = undertecknad, skulle det änt
ligen bli en sextimmarstävling? Något snöpligt, men rätt med tanke på väder
läget hade vi ställt in vårens tävling. Nu var en båt föranmäld, skulle några 
fler dyka upp? Vid  Bergskär väntade den ivriga besättningen på Vegan, ifrån 
Hargshamn såg vi att Andreas i sin Albin 78 kom tuffande. Kul, vi var tre 
båtar. Vi kör tävlingen! 

Sex timmars är först och främst en utmaning att segla så långt som möj
ligt under sex timmar, i andra hand omräkning med lys (heter numera SRS) 
för att jämföra sig med övriga båtar. Fast visst är det roligt att jämföra dagen 
och valen man gjort när man samlas efter avslutad tävling. Åter till starten, 
då vi glädjande ser att 15 minuter efter övriga det dyker upp en fjärde båt, 
Smaragden. De hade hastigt och lustigt  blivit övertalade på Bergskärs brygga 
av ordförande. Tack för det! Dagen går som alltid fort och vädret bjuder på 
lugna vindar. 

Tillbaka på Bergskär blir det sedan äntligen sol och vi får en trevlig stund 
med korvgrillning och fika. Nästa år satsar vi på fler korvpaket, för fler seg
lare kan vi allt vara! 

Anneli Rosén, ÖSS Seglingssektion
Mikael Christiansson, Uppsalakretsens 6-timmarskommitté
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Höstkvarten: vilket väder!
Höstkvarten gick på valdagen den 14 september, dagen efter Uppsalas Kul
turnatt. Förutom dessa händelser som kunde misstänkas reducera deltagar
antalet tillkom vädret; SMHI:s prognos var ≤ 1 m/s i vindstyrka. Ändå dök 
nio tappra båtar upp till starten kl 10 utanför Ekolns Segelklubbs hamn, dök 
upp eftersom starten gick i kraftig dimma!

Nåja. Man såg ju några båtlängder och 6tim
mars är ju inte en vanlig kappsegling då man luf
far varandra och seglar tätt inpå. Så småningom 
lättade dimman och söndagen bjöd på fin sol och 
mycket lätta vindar. Nu gällde det att planera! 
Seglade man för långt bort var risken stor att man 
inte skulle hinna tillbaks till kl 16. På eftermid
dagen blev det huvudsakligen bleke, så många 
var tvungna att bryta. Några kom tillbaks i tid och på bilden syns vinnar
båten, en Hbåt, korsa mållinjen.

Resultat från Höstkvarten 14/9 2014

Skeppare  Båt Seglad Korr.  Plats
  dist. (M) dist.
JanErik Andersson Hbåt 7,88 7,32 1
David Anstey Sk 55 7,83 6,31 2
Peter Douglas Hydra 6,54 6,04 3
Hans Norman Comfortina 32 6,90 5,88 4
Staffan Sörheden Comfort 30 5,02 4,75 5
Tore Ericsson Albin 78   DNF
Tony Karlsson Athena 34   DNF
Dag Fredriksson Rival 22   DNF
Börje Andersson Campus   DNF

Till Höstkvarten finns ett vandringspris, ett mässingsfat med gamla anor. Pri
set infördes 2012 och då vann Tollef Stub i Semona. 2013 vann Tony Karlsson 
i Athena 34. Vinnare 2014 blev JanErik Andersson med Eva Andersson som 
gast, se bilden.

Men det var inte bara segrarna som var glada. 
Trots de svåra väderbetingelserna ville ingen del
tagare ha Höstkvarten ogjord. Kryssarklubbens 
6timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden 
vänder sig till alla kategorier av seglare. I årets 
Höstkvart deltog 9 olika båttyper, vilket visar på 
evenemangets bredd!

Text och foto: Tore Ericsson, Uppsalakretsens 
6-timmarskommitté
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75-årsfesten
Här kommer det utlovade ocensurerade reportaget från  
Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets jubileumsmiddag  
lördagen den 5 april 2014.

En strålande aprilkväll i en av Uppsalas bästa partylokaler – USS klubbhus på 
Skarholmen.

Snabb och effektivt dukades till middagen. I taket signalflaggor från början av 1900-talet, 
på borden Uppsalakretsens samling av vimplar.

Lax och färsk sparris 
ställdes fram till 
förrätt.

Ljudnivån steg 
allteftersom 

fördrinken rann 
ner.

Vår krets ord-
förande Lennart 
Beck man reste 
sig och hälsade 
medlemmar och 
hedersgäster 
välkomna till 
jubileumsfesten.

Uppsalakretsen
75 år

1938–2013
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Ljudnivån fick signalflaggorna i taket att fladdra.

En överraskning: För sitt mångåriga arbete i Uppsalakretsens styrelse belönades Britta 
och Bengt-Åke Nylander med von Kraemers pris, kretsens finaste utmärkelse.

Gunilla Ekholm 
från SXK:s sty-
relse framförde 
riksföreningens 
gratulationer till 
75-åringen.

Varmrätten bestod av rådjurssadel med tillbehör. Det fanns så att det räckte åt alla.
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Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till SXK Uppsalakretsen:
Anna Bittner, Uppsala Per Nilsson, Uppsala
Astrid Bittner, Uppsala Freya Rapp, Uppsala
Johan Bittner, Uppsala Vidar Rapp, Uppsala
Sigrid Bittner, Uppsala Henrik Rask, Uppsala
Lars Grönborg, Uppsala Aino Sainio, Helsingfors
Petra Gustad, Uppsala Irene Sainio, Helsingfors
Kaisa Harju, Gimo Markku Sainio, Helsingfors
Reima Harju, Gimo Samuli Sainio, Helsingfors
Olle Jarstad, Uppsala Tatu Sainio, Helsingfors
Ann Kvarnström, Uppsala AnnaLena Strömbäck, Uppsala
Björn Nilsson, Uppsala Jan Svensk, Uppsala
Håkan Nilsson, Uppsala Stefan Thelin, Uppsala

Vi hoppas att de ska finna nytta och nöje i sitt medlemskap och samtidigt 
finna gemenskap med andra båtvänner. Välkomna!

Läs tidningen i färg på skärmen
”Nytt från Uppsalakretsen” finns på Uppsalakretsens hemsida www.sxk.se, 
välj ”Kretsar” och sedan ”Uppsalakretsen”. Vill du slippa få pappers tidningen 
i brevlådan ska du anmäla din postadress och epostadress till redak tören, 
per.nilson@comhem.se. Då får du i stället ett mejl varje gång ett nytt nummer 
finns att läsa på hemsidan.

Annonsera
Kontakta nils.moren@telia.com eller per.nilson@comhem.se för information 
om annonsering och annonspriser. Uppsalakretsens medlemmar annonserar 
gratis om båtprylar etc.

Nytt från Uppsalakretsen är medlemsblad för
Svenska Kryssarklubben, Uppsalakretsen
c/o Lennart Beckman
Henry Säldes väg 7
756 43 Uppsala
e-post: uppsalakretsen@sxk.se hemsida: www.sxk.se, välj ”Kretsar”, ”Uppsalakretsen”
plusgiro: 17 10 946
Ordförande: Lennart Beckman, lennart@marlenuppsala.se
Artiklar till tidningen skickas till per.nilson@comhem.se. Bilder ska skickas som separat 
bifogade jpgfiler, ej monterade i dokument. Upplösning 300 dpi.

Omslagsfotot från Stora Karlsö är taget av Lennart Beckman 2014.

De båda ordförandena Olle Jarstad, USS, och Micke Lundin, ESK,  gratulerade kretsen.

Som representant för 
Kryssarklubbens styrelse 
fick Gunilla Ekholm ta emot 
det första exemplaret av 
jubileumsboken.

Jubileumsbokens redaktör 
Hans Norman hedrades med 
en personlig medalj av Bengt-
Åke Nylander.

Foto: Per Nilson och Astrid 
Mäkitalo. Bildtext: Per Nilson
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Svenska Kryssarklubben
Uppsalakretsen
c/o Lennart Beckman
Henry Säldes väg 7
756 43 Uppsala

Allt för upptagningen - välkommen in!

Sylveniusgatan 5 · Uppsala · 018-10 99 45 · www.hjertmans.se

6 meter

7,5 meter

9 meter

10,5 meter

6 meter 7976-6 (2100.-N)
7,5 meter 7976-7 (2550.-N)
9 meter 7976-9 (3190.-N) 
10,5 meter 7976-10 (3490.-N) 

Bilden visar en 
6m A-ställning

2 100.-

420.-

3 490.-

1 490.-

3 190.-

998.-

2 550.-

820.-

4x6m. 7982-46 (Alltid lågt pris!)
6x8m. 7982-68 (Alltid lågt pris!)

6x10m. 7982-610 (Alltid lågt pris!)
8x12m. 7982-812 (Alltid lågt pris!)

4x6 meter
6x8 meter
6x10 meter
8x12 meter

Presenning - Proflex

Kryssarklubbsprodukter!
Som medlem i SXK köper du från och med hösten 2014  

SXK klubbartiklar via www.hjertmans.se eller via våra nio butiker.
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