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Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna  
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom Svenska Kryssarklubben är du delägare  
i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlem- 
mar och smidig skadereglering. Vår mest omfattande försäkring, Hel Plus ger dig ett fast försäkrings-
värde vid totalskada och inga åldersavskrivningar för de flesta komponenterna vid delskada. Dessutom 
ingår alla våra tilläggsförsäkringar.

Så du kan med nöje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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” Inget åt slumpen. 
 Helplus innehåller 
 allt. Och lite till.” 

 Anders, kappseglare. Kund och  
 en av våra 247 000 delägare.
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HEL PLUS – DEN MEST  
OMFATTANDE FÖRSÄKRINGEN

–  Fast försäkringsvärde

–  Inga åldersavskrivningar för de flesta  
 komponenter

–  Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor

– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans

–  Alla tilläggsförsäkringar ingår

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden
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Vid rodret
Att segla och äta

”Det är något fel på den här mjölken!” Expediten i den lilla mataffären i skär-
gården tittade lite förbryllat på mig, och var beredd att ställa undan förpack-
ningen under disken. ”Den är ju alldeles hård och kall!” 

”Nej, nej, det gör ingenting. Jag kan ta den ändå”. Jag brydde mig inte om att 
föreslå halva priset, utan packade ihop mina inköp och betalade. 

Det här var på den tiden när det inte fanns kylskåp ombord. Jag hade gjort 
ett besök i butiken kvällen innan, och diskret ställt ner lite mjölk i frysdisken. 
Kyla var hårdvaluta, och man kan ju inte köpa hur många torskpaket som 
helst. En kylväska, utan Peltier-element eller kompressor, fick göra så gott den 
kunde, med lite hjälp, och kölsvinet fick sköta ölen. Mathållningen styrdes av 
detta, Bullens pilsnerkorv, ravioli på burk. Alla som seglade på den tiden vet.

Idag är det enklare, vi 
vågar ta med oss betydligt 
känsligare mat, och under 
längre tid. Men vi möter 
andra problem. 

För ett par år sen låg vi in-
blåsta vid en liten klippa 
på södra Tjockö. Vi var 
fyra båtar. På lördagskväl-
len samlades fyra karlar på 
klippan med var sin grill 
och olika köttstycken. En 
av oss var värst, med två 
stora, fina bitar oxfilé. En 
annan hade med sin hund, 
en stor en. Detta visade sig 
vara mindre välbetänkt. 
Hunden visste vad han 
ville, satt lugnt och spa-
nade, och – plötsligt – en 
oxfilé fick en ny ägare.

Knytkalas vid Norrlandseskadern 2016. 
Foto Ebbe Johnson.
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Situationen blev komplicerad. Den 
förre oxfiléägaren undrade still-
samt hur husse tänkte sig att lösa 
detta problem. Den lilla affären på 
Tjockö låg långt bort och tänkte 
inte öppna förrän efter helgen. 
Hundägaren grillade själv en enkel 
fläsk-karré. Efter lite byteshandel 
löstes situationen hjälpligt. Den 
enda som såg nöjd ut var hunden.

Men även i dag kan matlagningen 
göras enkel. En favorit för oss, när 
vi tillbringade våra dagar med att tjäna vårt leverbröd, var att ge oss av med 
båten på fredagseftermiddag. Färden ställdes till närmaste ankarvik, någon 
timme bort. Ungefär halvvägs dit tände vi ugnen. En paj från frysen hemma 
fick värma sig. När ankaret var fällt och fått fäste, var också pajen klar. Lite 
sallad, ett ostkex och ett glas rödvin. Lättlagat och en känsla av lyx, medan 
mörkret spred sig utanför.

Att segla är nödvändigt, men frågan är om inte maten ombord också är vik-
tig. Alla har vi våra favoritrecept, men det är precis som med hamnar, man 
kan alltid lära sig fler. Och, glöm inte detta, grilla aldrig oxfilé!

Lennart Beckman
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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 verksamhetsansvarig, Sofie Swing, 
010-15 75 225, eller sofie.swing@medborgarskolan.se. Ange att du är 
medlem i Kryssarklubbens Uppsalakrets. Medborgarskolans kursutbud 
hittar du på http://www.medborgarskolan.se

http://www.medborgarskolan.se
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Framför stäven
9 januari

Skärgården. Vägvisare 
från Örskär till Landsort.
Direkt efter helgerna, den 9 januari, kommer Ulf Sörenson till vårens första 
klubbafton. Han kommer att berätta om sin bok Skärgården. Vägvisare från 
Örskär till Landsort. Denna bok, Skärgårdsstiftelsens Vänbok 2016, beskriver 
skärgårdens mer än 30 000 öar utmed Upplands och Sörmlands kust – från 
innerskärgård till yttersta havsbandet. Ulf Sörenson är författare, kulturjour-
nalist och fotograf. Han har flera guideböcker bakom sig.

Plats: USS klubbhus, Skarholmen. Tid: kl 19.00. Fritt inträde, båtklubbsmed-
lemmar välkomna. Kretsen bjuder på fika i pausen.
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13 februari

Bottenfärg
Lennart Falck kommer och informerar oss om bottenfärger. Vi kommer att få 
en helhetssyn på olika bottenfärger och vilka alternativ som finns. Han kom-
mer också att prata om båtlivets miljöbelastning och vad som händer inom 
det området. Lennart Falck är Kryssarklubbens representant i Båtmiljö-
rådet. Han har ett förflutet som miljöskyddsansvarig på Volvo, där han job-
bat mycket med bilarnas och bilproduktionens påverkan på miljön. Lennart 
seglar en Aphrodite 36.

Plats: USS klubbhus, Skarholmen. Tid: kl 19.00. Fritt inträde, båtklubbsmed-
lemmar välkomna. Kretsen bjuder på fika i pausen.

13 mars

Harken vinschar 
och beslag
Från Harken gästas vi av John Auna-
puu. Han kommer att informera 
om hur vinschar och däckbeslag 
ska underhållas för bäst funktion 
och livslängd oavsett varumärke. 
Harken är ett världsledande märke 
för däcksutrustning. Är din vinsch 
eller dina däckbeslag slitna bortom 
möjlig renovering, så lovar John 
och Harken suveräna erbjudanden 
under kvällen. Gäller även under-
hållsprodukter som sprayer m m.

Plats: USS klubbhus, Skarholmen. 
Tid: kl 19.00. Fritt inträde, båt-
klubbsmedlemmar välkomna. Kretsen bjuder på fika i pausen.

april (datum meddelas senare på hemsidan)

Hjertmans klubbdag
I april har vi sedvanligt besök på Hjertmans med kaffe och bra priser. Datum 
för besöket kommer att fastställas senare på vår hemsida www.sxk.se
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22 maj

Märket
Var kan man stå, i Sverige, och titta västerut på någon som står i Finland? 
Svaret på den gåtan får vi den 22 maj, då den tidigare kommodoren (ord-
föranden) i Ålands Segelsällskap Håkan Lindberg besöker oss för att prata om 
Märket. Fyren byggdes 1885, man trodde då att fyren byggdes på finsk (rysk) 
mark, men i själva verket stod fyren i Sverige. Först 1985 ritades gränsen om 
till nuvarande sträckning. Håkan Lindberg kommer att ge oss alla fakta, his-
torier och vad som är värt att veta om Märket. Han kommer också att sälja 
Ålands landskapsregerings stora och vackra bok Märket. Havsfyr och gräns-
land, skriven av antikvarie Jan Andersson. Pris 400 kronor.

Detta är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och 
Uppsalakretsen av Svenska Kryssarklubben. Plats: USS klubbhus, Skarhol-
men. Tid: kl 19.00. Fritt inträde, båtklubbsmedlemmar välkomna. Kretsen 
bjuder på fika i pausen.

27 maj

Lilla Båtmötet i Örsundsbro
Den 27 maj arrangerar Uppsalakretsen sin årliga eskadersegling till Örsunds-
bro. Alla detaljer är inte klara i dagsläget, men notera datum redan nu!

kring månadsskiftet maj–juni

Vårkvarten
SXK Uppsalakretsens 6-timmarssegling på Ekoln. Start vid ESK. Datum och 
tid kommer i nästa nummer av Nytt från Uppsalakretsen och på hemsidan.

Open Sea Map. https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/2.0/
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3 juni (preliminärt)

Utflykt till 
Märket
I början av juni, prelimi-
närt på pingstafton den 3 
juni, arrangerar kretsen 
i samarbete med Fyrsäll-
skapet en utfärd till Mär-
ket. Detaljer och definitiva 
tider samt kostnader etc 
kommer att meddelas via 
vår hemsida så snart detta 
är klart.

17 juni

Singösexan vår
SXK Uppsalakretsens 6-tim mars segling på Singöfjärden, i samarbete med  
Östhammars Segelsällskap. För detaljer och instruktioner, se ÖSS hemsida 
www.öss.se, välj ”Segling”.

juli

SXK:s Rikseskader till Bornholm
Svenska Kryssarklubben seglar till Bornholm och lägger till i Nexö hamn. Läs 
mera på s 12–13.

26 augusti

Singösexan höst
SXK Uppsalakretsens 6-timmarssegling på Singöfjärden, i samarbete med  
Östhammars Segelsällskap. För detaljer och instruktioner, se ÖSS hemsida 
www.öss.se, välj ”Segling”.

kring månadsskiftet augusti–september

Höstkvarten
SXK Uppsalakretsens 6-timmarssegling på Ekoln. Start vid ESK. Datum och 
tid kommer i nästa nummer av Nytt från Uppsalakretsen och på hemsidan.

Märkets fyr. Foto Finlands Fyrsällskap.
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I kölvattnet
Med Tootiki till Västindien
Vid höstsäsongens första klubbafton, den 17 oktober, gästades vi av Malin 
Lundmark. Hon berättade om sin, och hennes kamraters, segling från hemma-
hamnen vid Ekolns Segelklubb i Uppsala till Västindien. Malin berättade om 
drömmen att segla långt, om planeringen, om problem och glädjeämnen och 
hur några ungdomar faktiskt kan genomföra något som många äldre seglare 
bara drömmer om. Vi fick se bilder och filmer och kunde följa äventyret från 
lastning och förberedelse av Tootiki, en 40 fots Bavaria, till ankomsten till, 
och äventyren i, Västindien. Drygt 50 åhörare lyssnade till Malins berättelse, 
och efteråt tyckte flera att detta var ”den bästa klubbaftonen på mycket länge”.   

Svartklubben och andra fyrplatser 
längs Upplandskusten
Uppsalakretsens samarbete med Fyrsällskapet fortsatte den 5 december med 
ett mycket uppskattat föredrag av den tidigare polischefen i Uppsala, Lars 
Nylén. Han är sommarboende på Svartklubben, och berättade om denna och 
andra fyrar på Upplandskusten. Ett drygt 50-tal åhörare fick se bilder från 
olika fyrar, under alla årstider. Man fick kunskap om hur fyrarna fungerade, 
först med enkla eldar och efterhand med alltmer sofistikerad teknik. (Sverige 
med sin långa kust med många fyrar blev världsledande på fyrteknik.) Åter-
igen en lyckad kväll i samarbete med Fyrsällskapet. Ebbe Johnson

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till SXK Uppsalakretsen:
Filip Antonsson Stockholm Erik Danielsson Sollentuna
Marcus Antonsson Stockholm Elisabeth Eklund Värmdö
Isabelle Antonsson Rund Stockholm Krister Fant Värmdö
Anna Bergholm Stockholm Julius Lööv Storvreta
Roger Bergholm Stockholm Kajsa Lööv Storvreta
Gabriel Bergman Alunda Kristina Lööv Storvreta
Oliver Bergman Alunda Peter Lööv Storvreta
Stefan Bergman Alunda Johanna Rund Stockholm
Fatima Boukari Stockholm Hannes Wahlgren Alunda
Sebastian Boukari Stockholm Susanne Wahlgren Alunda

Vi hoppas att de ska finna nytta och nöje i sitt medlemskap och samtidigt 
finna gemenskap med andra båtvänner. Välkomna!
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Uppsalakretsens styrelse 2016–2017
Lennart Beckman, 
ordförande
0707-32 36 09

Vi seglar en Hallberg Rassy 342. Min hemliga 
ambition är att göra seglare av alla våra barn-
barn. Vi är på god väg att lyckas.

Ebbe Johnson, sekreterare, 
ansvarig för program 
och utbildning
070-231 10 32

Jag seglar nu en Dufour 325 efter att tidigare ha 
seglat Semona och Omega 30, gärna 6-timmars 
och eskader. Drömmer om att segla till Skottland.

Håkan Nilsson, kassör
070-667 52 11

Ganska ny i Uppsalakretsen men har 
tillhört SXK sedan början av 1990-talet. 
Pensionär som numera bor i Uppsala 
men har min Maxi 95 i Östhammar.

Jan Simonson, vice ord-
förande, eskaderansvarig
018-32 05 91, 070-832 05 91

ansvarar för kretsens hemsida på www.sxk.se 
och sitter i program- och utbildningskommittén

Seglar sedan 2005 en Comfortina 35 efter att 
tidigare ha haft en Semona i trettio år. Efter 
att jag blev pensionär för några år sedan kan 
min fru och jag göra lite längre seglingar till 
grannländerna.
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Kersti Rask, suppleant
018-32 45 60, 073-390 63 56

Jag seglar tillsammans med min man en 
Linjett 33. Den har fört oss under många 
seglingsår bland annat runt svenska kus-
ten och även till de danska, tyska, finska 
och åländska farvattnen.

Tore Ericsson, ansvarig 
för 6-timmars
070-295 25 44, 018-52 75 56

Jag seglar en Albin 78.

Allan Pettersson, hamn- 
och farledskommittén
018-30 93 18, 070-602 27 40
Vi seglar en Linjett som vi har haft glädje av 
i många år.

Jan Olsson, hamn- och 
farledskommittén
0767-12 63 83
Sedan några år tillbaka seglar jag en Albin Nova.

Kurt Sjöberg, suppleant
018-32 46 93, 070-593 09 04
Med vår Bavaria far vi gärna över havet.

Per Nilson, redaktör, 
informationsansvarig
018-25 01 74, 070-570 10 26

Vår Maxi 77 trivs lika bra i bräckt vatten som på Ekoln.
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Kryssarklubbens 
Rikseskader 2017 
till Bornholm
Bornholm

Bornholms läge i Östersjön gör den till Dan-
marks östligaste ö. Geografiskt ligger ön ute i 
Södra Östersjön, en bit sydost om Skåne. Tack 
vare detta läge har Bornholm ett gynnsamt kli-
mat med många soltimmar. 

Landskapet är varierat med kuperad terräng. Naturen är omväxlande med 
bördig jordbruksmark, stora ytor med skog och i söder långa sandstränder.

Ni som ännu aldrig varit på den danska solskensön Bornholm kommer 
att uppleva en ö som skämmer bort oss med sina lokalt producerade råvaror, 
vackra och mångsidiga natur, samt historiska sevärdheter. För båtfolket finns 
det många bra och mysiga hamnar där man känner sig välkommen.

Nexö

SXK har valt Nexö som bas för vår Rikseskader till Bornholm. Nexö är Born-
holms näst största stad och den största fiskehamnen. Eftersom fiskenäringen 
här liksom i Sverige har avtagit, har fiskeflottan minskat i antal vilket gör att 
Nexö har många kajmeter att erbjuda. Vi räknar med att bli cirka 70 båtar 
totalt från stora delar av Sverige.

Bornholms flagga 
är röd-vit-grön.

Gott om kajplats i Nexö hamn.
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Deleskadrar

Kryssarklubbens lokala kretsar kommer att delta med deleskadrar i Riks-
eskadern till Bornholm 2017. Anmälda deltagare kommer att placeras ut i 
dessa deleskadrar. Uppsalakretsen söker nu efter en lämplig eskaderledare för 
vår deleskader. Det kan också finnas möjlighet för båtar från kretsen att ingå 
i deleskadrar från exempelvis Eggegrundskretsen eller Stockholmskretsen.

Under vecka 29 (måndag – fredag) kommer deltagarna att ligga i Nexö 
hamn och ha denna som bas för olika aktiviteter. I det preliminära program-
met ingår guidad busstur, vinprovning, museibesök, shoppingrunda, lokala 
arrangemang och en avskedsfest.

Kom med till Nexö och träffa andra Kryssarklubbare i vårt rätta element!

Anmälan

OBS! Anmälan kan göras tidigast när nummer 1 2017 av På Kryss kom-
mit ut, och då endast på riksföreningens hemsida: http://www.sxk.se/
anmalan-rikseskader-2017

För mer info kontakta: inge.andersson@blue-magic.se
 kjell.vestberg@telia.com

Till Bornholms historiska sevärdheter hör de 
fascinerande rundkyrkorna.
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”Våra” SXK-bojar
Uppsalakretsen jobbar nu med att få ut flera SXK-bojar, framför allt längs 
kuststräckan Arholma – Örskär, men även inne i Mälaren. Detaljkartorna 
nedan visar lägena för bojarna vid Skokloster i Mälaren och vid Sladdarön, 
söder om Gräsö.

Skulle du vilja hjälpa till i kret-
sens arbete med att finna lämp-
liga lägen för nya bojar och se 
till att de kommer på plats? Hör 
gärna av dig till kretsstyrelsen 
eller kretsens hamn- och farleds-
kommitté. Vi söker framförallt 
dig som sommartid vistas i far-
vattnen längs kuststräckan Ar-
holma – Örskär.

Sladdarön
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Hemsida och e-postlista
Uppsalakretsen har både en egen hemsida och utskick av påminnelser till 
klubbaftnar etc via e-post. Hemsidan hittar man antingen via riksförening-
ens sida (http://www.sxk.se) eller direkt på http://www.sxk.se/content/upp-
salakretsen-2. Påminnelser via e-post kommer inför varje programkväll och 
några andra tillfällen per år till alla som har anmält sin e-postadress.

Både hemsidan och e-postlistan sköts av Jan Simonson och vill du anmäla dig 
till listan är det honom du ska kontakta via jan.simonson@sxk.se.

Läs Nytt från Uppsalakretsen i färg på skärmen!
Om du inte längre vill få pappers tidningen i brevlådan tre gånger om året 
ska du anmäla din postadress och e-postadress till redak tören, per.nilson@
comhem.se. Då får du i stället ett mejl varje gång som ett nytt nummer finns 
att läsa på hemsidan.

SXK på YouTube
Kryssarklubben har en egen kanal på YouTube. Där finns filmer om t ex 
”Ankring” eller ”Segla till Polen”, Seglarskolans tur över Nordsjön till Skott-
land, eller Lars Hässlers föredrag om den eskader han ledde härom somma-
ren genom Ryssland till Vita Havet, Svalbard och hem. Teman som ”Segla 
långsamt” och ”Segla budget” och annat kul för båtfolk ligger där.

Annonsera i Nytt från Uppsalakretsen
Nytt från Uppsalakretsen utkommer med tre nummer per år, i början av ja-
nuari, april och oktober. Information om annonsering och annonspriser fås 
via per.nilson@comhem.se. Kretsmedlemmar annonserar gratis om båtar, 
båtprylar etc.

Nytt från Uppsalakretsen, som utkommer i oktober, januari och april, 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 94-6
Ordförande: Lennart Beckman, lennart@marlenuppsala.se
Artiklar till tidningen skickas till per.nilson@comhem.se. Bilder som mejlas ska skickas 
som separata bifogade jpg-filer, ej infogade i dokument. Upplösning minst 300 dpi.

Framsidan: För styrbordshals mot sommaren. Foto Håkan Nilsson.

Baksidan: Rosersberg den 19 september 2016. Foto Lennart Beckman.
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