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Uppdragsseglingar
Under vår och höst arrangerar  
Seglarskolan seglingar på beställ-
ning för företag, föreningar, skolor 
och privatpersoner. Detta kan avse 
en kväll, en eller flera dagar, allt en-
ligt överenskommelse. Seglarskolan 
håller med befäl. Även kock och 
catering kan ordnas enligt överens-
kommelse. Kontakta vårt sekreta-
riat i Göteborg så berättar vi mer 
om möjligheterna.
 

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens  Seglarskola
Talattagatan 24, 426 76 Västra Frölunda            

Telefon 031-29 35 05
seglarskolan@sxk.se                

www.sxkseglarskola.se
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Annika Ahlmark, Anette Marting och 
Helene Pedersen
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Tel 031-69 00 69
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www.vastkustkretsen.se
www.facebook.com/vastkustkretsen
Plusgiro: 42 01 92-7

Expeditionstid
Mån–fre 10.00 –15.00
samt ons 10.00 –19.00
(1 juli – 15 september 
10.00 –15.00)

SXK Seglarskola
Tel 031-29 35 05
seglarskolan@sxk.se
www.sxkseglarskola.se
www.facebook.com/sxkseglarskola

Annonsförsäljning
Mediamäklarna 
Hadar Svanström AB
Styrgången 10 bv
417 64 Göteborg
Tel 031-707 95 50
Fax 031-707 95 67
hadar@mmab.nu

Sättning
IO Grafisk Formgivning AB
www.ingelaohlsson.se

Repro, Tryck
Svenska Kryssarklubbens Västkust-
krets har valt Ineko som partner för 
att producera Västpricken bland an-
nat för deras förmåga att kombinera 
hög kvalitet och miljöansvar. Ineko 
är certifierade enligt ISO 14001, 
ISO 9001, nordisk miljömärkning 
(svanen), FSC samt certifierad 
grafisk produktion (CGP). Tidningen 
är tryckt på Tom&Otto Gloss som är 
ett PEFC certifierad papper. Tryck-
processen sker med vegetabiliska 
färger och CtP-teknik och kan därför 
miljömärkas med svanen.

Omslagsfoto 
Fotograf: Erling Pedersen

Med detta specialnummer av vår medlemstidning 
Västpricken vill vi presentera Svenska Kryssar-
klubben och framför allt Västkustkretsens omfat-
tande verksamhet och kunnande. Läs den nu och 
ta sedan med dig den ut i båten, annars är risken 
att du saknar de praktiska tipsen.

Svenska Kryssarklubben bildades 1923 och 
har idag 43 000 medlemmar, alla baserade 
på individuellt medlemskap. Vad många inte 
vet är att Kryssarklubben är Sveriges största 
båtklubb för motorbåtsägare, sett till anta-
let registrerade motorbåtar. Den praktiska 
verksamheten bedrivs på lokal nivå genom 
13 kretsar spridda över landet. Med säte i  
Göteborg ligger Svenska Kryssarklubbens 
Västkustkrets. Vi har 13 000 medlemmar och 
är den största kretsen i föreningen. Kretsens 
primära upptagningsområde täcker Halland 
och Bohuslän.

Västkustkretsen har ett kansli i Sjöräddning-
ens hus i Långedrag, kallat Svarta Gaveln. Tre 
personer bemannar detta, varav en person 
sköter Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. 
I våra lokaler bedrivs utbildningsverksamhet, 
träffar och föredrag. Kretsen har 140 ideellt 
arbetande funktionärer som sköter om den 
operativa delen av vår verksamhet.
 

I detta nummer beskriver vi mer i detalj vad 
vi och vår verksamhet kan erbjuda dig som ny  
eller befintlig medlem.  Förutom detta så ges 
också tips och råd som kan vara till nytta för 
att förenkla ditt båtliv. Inom kretsen med dess  
funktionärer finns en omfattande kunskaps-
bank. Gör oss sällskap och ta del av den  
du också!

Bli medlem i Svenska Kryssarklubben och 
Västkustkretsen – läs mer på sidan 22.
 

Med hopp om ett innehållsrikt båtliv!

Peter Follin, 
Ordförande

Peter Junermark,  
Vice Ordförande

FRÅN STYRPLATS
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ESKADER/LÅNGFÄRD

ESKAdER/långFäRdSKOmmiTTénS 
främsta mål är att inspirera till längre fär-
der med båt och att upptäcka nya farvatten. 
Detta sker bland annat genom att anordna 
eskadrar, föredrag med bildvisning samt in-
spirerande skrifter. Exempel på skrifter som 
kommittén tagit fram är Shetland- nu far vi, 
Dover, Isle of Wight, Limfjorden och Rügen - 
Usedom.

Vad är eskader och hur går den till?
Eskadersegling är ett trevligt sätt att 
upptäcka nya farvatten och träffa nya 
vänner. Att gå eskader innebär att man 
tillsammans med ett antal andra båtar 
genomför en planerad färd under erfaren 
ledning och som oftast för deltagarna till 
nya vatten och intressanta platser.  En 
eskader kan sträcka sig i tid alltifrån 
en helg till seglingar på 1-2 veckor el-
ler mer. Man startar ofta i hemmavatten 
och avslutar vanligtvis vid färdmålet. 

I regel behöver man inte ta sig hem en-
sam utan man har sällskap med andra 
deltagare. Såväl oerfarna som erfarna 
segel- och motorbåtsägare kan delta 
och att färdas tillsammans med andra 
skapar trygghet och förutsättningar för 
en trevlig färd. Den sociala aspekten är 
mycket viktig. Både vuxna och barn får 
nya vänner att umgås med. Tidpunkt, 
färdplan och mål beslutas oftast av es-
kaderledningen som valt ut trevliga och 
bra hamnar, ofta med någon sevärdhet. 
Det förekommer också att man planerar 
färden gemensamt med deltagarna, en så 
kallad planeringseskader. 

Man kan också ha olika teman som till 
exempel barneskader, familjeeskader 
eller botanikeskader. Färdplanen kan 
innehålla både korta och lite längre 
dagsetapper beroende på färdmål och 
efter en lite längre dag till sjöss kan det 
vara skönt med en vilodag. Deltaga-
ren avgör själv när man vill starta da-

gens etapp, men eskaderledningen kan 
komma med en rekommendation för 
avgångstid för att få plats i nästa hamn. 

För varje hamn finns utsedda hamnvär-
dar bland deltagarna som bland annat 
har till uppgift att ta emot övriga del-
tagare och anvisa plats, ta reda på och 
informera om vad hamnen har för fa-
ciliteter och bunkringsmöjligheter. Väl i 
hamn finns möjlighet till utflykter med 
till exempel cykel eller buss till sevärd-
heter, aktiviteter, grillkvällar, gemen-
samma restaurangbesök eller picknick i 
det gröna. Under färdens gång har man 
dagliga skepparmöten för att samman-
fatta dagens etapp och för att gå igenom 
kommande dags väder, färdväg, natt-
hamn och allmänna råd.

För att delta i en eskader ska skeppa-
ren vara medlem och båten registrerad i 
SXK. Varje skeppare ansvarar för sin båt. 
Någon ombord skall ha nautisk kompe-
tens motsvarande minst förarintyg. 

Båten skall ha den utrustning och vara i 
sådant skick att den klarar vad som krävs 
för färd i de vatten som skall besökas. 
Sjökort för aktuella vatten skall finnas 
ombord. Båten skall ha inombordsmo-
tor och vara utrustad med VHF-radio. 
Undantag finns vid kortare eskadrar. 

Under temat ”Bortom horisonten” i 
Västpricken har vi med artiklar där 
man får tips och råd om längre färder. 

På hemsidan under ”Eskader-Loggar” 
finns berättelser om tidigare genomför-
da eskadrar att ta del av.  Varje år försöker 
man arrangera eskadrar i Sverige, Norge, 
Danmark, Tyskland och ibland även till 
mer avlägsna mål såsom Holland, Polen, 
Storbritannien och Shetland. 

Västkustkretsen anordnar sedan tio år 
tillbaka i samarbete med en researrang-
ör även seglings- och kultureskadrar i 
Medelhavet. 

För mer information och för att 
delta i en eskader, se hemsidan 
www.vastkustkretsen.se/Eskader
 

Eskader/långfärdskommittén
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Skottland tur och retur 
på semestern?

AV INGELA JohANSSoN

Överfart i två etapper   
Äntligen semester. Båten är packad och 
redo för avfärd. Vi är laddade maken och 
jag.  Vi sätter kurs västerut mot Farsund.  
Färden på 160M tar ca ett dygn.  Sol-
nedgång och soluppgång är en fin belö-

ning! Framme i Farsund ligger fler båtar 
med Skottland som mål. Här får vi gratis 
frallor och avis, något för gästhamnar-
na på västkusten?  Studerar gribfilerna 
noga för att få en behaglig överfart och 
det ser bra ut för de närmaste dagarna.
Prognosen håller och får en fin bog över. 
Njuter, vilar och äter gott ombord. Tack 
vare vår VHF kan vi hålla kontakt med 
omvärlden.  Solen går ner och efter 15 
timmar har vi gått 100M.  Vaktschemat 
säkerställer att vi får vår sömn. Plotter, 
autopilot, lanternor mm frestar på bat-
teribanken så vi laddar med maskin. Vi 
möter fler oljeriggar än båtar på Nord-
sjön. Riggarna lyser vackert på natten 
och har du tur leker delfinerna runt fö-
ren… Efter andra natten ser vi kusten i 
gryningsljuset. Peterhead syns på långt 
håll. Vi har prickat lågvattnet och kan 
inte gå till Whitehills som planerat. Sat-
sar på Macduff istället. Efter 300M och 
två dygn förtöjer vi med långa spring 
längs betongkajen. Den skotska gästflag-
gan vajar stolt i vinden!

Caledonian kanal   
För att snabbt nå västsidan går vi Ca-
ledonian kanal. Slussarna är större än i 
Göta kanal och tempot är lugnare. Ka-
nalen är 96,6 km lång, har 29 slussar, 4 
akvedukter, 10 broar och går genom tre 
sjöar; Loch Ness, Loch Oich och Loch 
Lochy. De finns många sevärdheter på 
vägen. Urquhart Castle i Loch Ness, 
charmiga Fort Augustus och mäktiga 
berget Ben Nevis vid kanalens slut.

 URqUhART CASTlE i lOCh nESS

CRinAn
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Corryvreckan, Crinan kanal 
och Clyde of Firth 
Tidig start från Kerrera utanför Oban 
för att komma till illa beryktade  
Corryvreckan i slack. Går genom  
Corryvreckan och rundar Eilen Mor 
innan vi vänder tillbaka. Trots att det är 
slack märks det att det är stora vatten-
massor i rörelse. 

Crinan kanal tar oss till Clyde of Firth. 
Här är slussarna manuella och mindre, 
det får bara plats två båtar i vår storlek. 
Kanalen är riktigt smal och helt under-
bar särskilt den första biten.

Vi rundar ön Bute. Därefter besöker  
vi Lamlash på höga ön Arran, högsta  
toppen är 872 meter. Vi besöker även 
Campbeltown långt ner på den långa 
halvön Kintyre.

Ballycastle, nordirland
Nordirland nästa. Hoppas våra beräk-
ningar av stömmen vid Rathlin sund 
stämmer!  Det blåser NV 7 m/s och vi 
får halvvind eftersom strömmen sätter 
oss norrut! Båten går på tvären på plot-
tern!!! Märklig upplevelse. Puben bjuder 
på irländsk livemusik och här dricker 
man Guinness. Vi åker till Giant´s  
Causeway. Formationerna bildades från 
vulkanens lava för 60 miljoner år se-
dan och sägnerna är många kring jätten 
Finn McCool som byggde gångvägen 
till Skottland för att klå upp sin jättekol-
lega. På Bushmill destilleri avnjuter vi 
en provsmakning av modell större.

 

islay, Jura och Tobermory 
Wiskeyresan fortsätter till Port Ellen på 
Islay. Vi besöker Lagavulin, ett mysigt 
och hemtrevligt destilleri. Nästa stop, 
boj vid Craighouse på Jura. God whis-
key men kraftig inbäring i bukten när 
vinden vände på natten. Vi avslutar med 
Tobermory destilleri på Mull. Välkänd 

vy med vackra färgglada hus längs kajen 
och den berömda Mishnish pub.  
 

hemfärden
Vi gick via Caledonian kanal, Whitehills 
och sedan ca 350M till Thyborön för att 
gå Limfjorden hemåt.  Efter sex veckor 
och 1610M kom vi till hemmahamnen 
på Tjörn.

■   
■

giAnT´S CAUSEwAy
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KLUbbMÄSTERIET

KlUBBmäSTERiETS uppgift är att medver-
ka till stärkt gemenskap och trivsel, det vill 
säga ”klubbkänslan”. Vi planerar, genomför 
och samordnar aktiviteter. De viktigaste är 
kafékvällar, butiksbesök och en årlig prylby-
tardag.

Kafékvällarna innehåller som regel ett 
föredrag vars ämne varierar och vi för-
söker alltid hitta ämnen som är intres-
santa för våra medlemmar. Några exem-
pel på kafékvällar som vi haft: 

•	 Medelhavet	tur	och	retur	på	 
sju månader.

•	 Hur	sköter	jag	min	båttoalett?

•	 Att	rusta	en	Amigo	27	och	segla	 
ensam till Medelhavet via Skottland.

•	 Världsomseglaren	Lars	Hässler	be-
rättade om sin senaste långsegling.

•	 Vad	gör	man	när	olyckan	är	framme	 
ombord?

Exklusivt för Västkustkretsens medlem-
mar genomförs butiksbesök i de största 
båttillbehörsbutikerna i Göteborg. Vid 
dessa tillfällen brukar butikerna ha spe-
cialerbjudanden för oss.

På prylbytardagen ger vi medlem-
marna tillfälle att sälja och köpa båt-
prylar. Många av oss har saker som vi 
inte längre använder som andra gärna 
vill köpa billigt. Från och med 2014  
arrangerar vi detta som en ”baklucke-
loppis”.

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/Klubb
 

Klubbmästeriet

SOliSTERnA är ett nätverk för dig som gär-
na tar med en eller flera gastar ombord och 
för dig som inte har tillgång till båt, men har 
sjövana eller vill skaffa dig sådan. 

Förutsättningarna är att du som gast 
verkligen vill ta aktiv del i handhavan-
det av båten och inte bara ”åka med”. 
De som ställer upp med båt förutsätts 
ha adekvat säkerhetsutrustning, vilja 
att lära ut samt visar ett gott sjöman-
skap och följer de regler som finns 
till sjöss. Detta är också ett tillfälle för 
dig, som just har skaffat båt och kän-
ner dig osäker inför att börja segla. Det 
finns flera erfarna gastar i vårt nätverk.  
Om du anmäler dig och anger att du vill 
ha ”starthjälp” så finns det alltid någon 
som gärna ställer upp. 

Vi har två träffar på våren och en på 
hösten. En eskader på försommaren där 
vi kan lära känna varandra inför somma-
rens båtliv och en eskader på sensom-
maren.

nedan följer ett utdrag från vår 
eskader till danmark våren 2014
Solisternas våreskader gick denna gång 
till Säby och Läsö. Vi hade valt att lägga 
den till sista helgen i maj eftersom det 
var långhelg. Vi samlades på onsdags-
kvällen, det var två båtar från Björlanda 
Kile med kapten och fyra gastar på varje 
och en från Kullavik med kapten och 
tre gastar. Första kvällen seglade vi till 
Grötö för att få ett bra utgångsläge inför 
överfarten till Säby.

Torsdagens seglats till Säby gick helt 
utan problem i fin vind och strålande 
sol. Vi hade också glädjen att få sällskap 
av en tumlare som under cirka 15 minu-
ter simmade nära vår båt.

Planerna för fredagen var att ”utfors-
ka” Säby. Det är en trivsam liten by 
med gammal, typisk dansk bebyggelse 
och en stor kyrka med vackra takmål-
ningar. Under eftermiddagen seglade 
vi till Västerö på Läsö. Vad gör man 
då på Läsö en kylig lördag i slutet på 
maj? Jo, man hyr en cykel, cyklar de  
5 kilometrarna till Byrum och rider på 
snälla Islandshästar i två timmar. Precis 
vad en ”nybörjarbak” klarar av. Dagen 
avslutades med vacker(?) allsång till 
ukulelekomp i Kents båt.

Söndagen var hemresedag och vi läm-
nade Läsö tidigt på morgonen i svag 
vind och fick ta till motorn under 
en timma innan vinden återkom. Ef-
ter ett kort uppehåll på Vinga seglade 
vi in i Björlanda Kile hamn på sön-
dagskvällen. Det var en fantastiskt fin  
eskader med ett strålande väder och mat 
som skulle platsa på vilken lyxrestaurang 
som helst. Tänk bara att få börja dagen 
med hembakat bröd...

■

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/Solist

Solisterna

SoLISTERNA
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VäSTKUSTKRETSEn har i mer än 50 år bedrivit utbildningsverksam-
het med huvudsyfte att öka säkerheten på sjön. Vårt utbud i dag om-
fattar cirka 35 olika kurser per termin och vi utbildar 500-600 perso-
ner varje år.

Varför skall du gå utbildning?
Kunskap ökar säkerheten och tryggheten ombord.

här är några skäl till att gå utbildning:

•  Kraven på dig som fritidsskeppare ökar, från såväl  
myndigheter som från dig själv och din omgivning.

• Är fartyget större än 12x4 meter  
så krävs Kustskepparintyg.

• SRC (f d VHF-intyg) krävs  
för att använda en VHF.

• För att gå på Europas kanaler  
krävs olika intyg.

• Skall du hyra båt i Sverige eller utomlands ställs  
krav på formell kompetens.

• Den tekniska utvecklingen går fort. Skall du  
kunna använda hjälpmedel som navigatorer/plottrar  
och radar så behövs det utbildning.

Vi trycker särskilt på säkerheten ombord och hur du förbereder dig 
på bästa sätt. Dels för att undvika olyckstillfällen, dels för att vara  
väl förberedd om olyckan ändå skulle vara framme.

Tryggheten ombord ökar med din kunskap om hur all utrustning 
fungerar, allt ifrån motor och motorunderhåll till hur elen fungerar. 
Tryggheten ökar också om ni är flera ombord som kan mera.  
Allt för att du skall känna dig trygg på sjön och kunna njuta ännu 
mer av vår fantastiska skärgård.

Våra deltagare
Vi är måna om att våra deltagare får kunskaper, trivs och känner 
gemenskap. Vi frågade några av våra deltagare hur de ser på  
våra utbildningar.

UTbILDNINGSVERKSAMhETEN
Varför går du denna 
utbildning?

– För att kunna göra förebyg-
gande underhåll, för att undvika 
problem. 
Hans, Båtmekanikerintyg

– Då jag precis blivit båtägare, 
tyckte jag att det var en bra idé 
att gå Förarintygsutbildning.
Petter, Förarintyg

– Att lära mig mer om navigering 
och sjömanskap. Kunskap som 
ger säkerhet.
Kristina, Kustskepparintyg

– Att kunna styra och navigera 
en båt samt kunna regler.
Samuel, Förarintyg Ungdom

– Man blir aldrig fullärd, så all 
kunskap som man kan få med 
sig är toppen. 
Katarina, Utsjöskeppare

Vad tycker du om kursen?

– Mycket lärorik, bra exempel 
från verkliga livet.
Annica, Utsjöskepparintyg

– Fantastisk. Mycket kunskap 
och saker jag aldrig tänkt på 
innan.
Annika, El ombord

– Jag måste rekommendera 
kursen HLR med AED-startare. 
Mycket bra kurs. Det blir fler och 
fler hjärtstartare. Och tänk om 
någon får hjärtproblem och DU 
står bara och tittar på för att du 
inte kan använda en hjärtstar-
tare. Så tragiskt… 
Tina, Sjukvård ombord
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Uppfylldes dina förväntningar?

– Det blev mycket bättre än jag 
trodde. Lektionerna är aktiva och 
vi får testa våra kunskaper både 
på papper och i praktiken.
Isaac, Förarintyg Ungdom

– Mina förväntningar uppfylldes 
med råge.
Tina, Sjukvård ombord

Vilket var roligast 
med kursen?

– Praktiska övningen, samarbe-
tet  med övriga kursdeltagare. 
Marianne, Radarintyg

– Kursledarens berättelser om 
sina egna upplevelser och ibland 
tillkortakommanden.
Robert, El ombord

– Hur mycket jag fått lära mig 
och inse hur mycket det finns 
kvar att lära.
Vilma, Förarintyg Ungdom

Varför är du lärare inom Västkustkretsen?

– "Bästa sättet att lära sig något riktigt bra är att lära ut det till 
andra". Dessutom är det socialt, trevligt, roligt och utmanande.
Thomas

– Att kunna ge tillbaka av min kunskap till nya båtlivsälskare 
är ett rent nöje. 
Kaj

– För att det är roligt, jag känner mig stimulerad av att möta 
människor och att finnas med i samtal och diskussioner. 
Kerstin

Varför är det roligt att vara lärare?

– Det är roligt att se när polletten trillar ner, när en elev förstår något 
som de tyckte var svårt.
Claes

– Träffa en mängd härliga båtmänniskor. Utbyta erfarenheter med 
dem. Hålla sina ämnen aktuella.
Kenneth

– När jag får kvitton på att mitt agerande har hjälpt dem att nå 
ett steg längre och att de kommer att känna sig säkrare ombord, 
då slår hjärtat ett extra slag. 
Kaj

När du går utbildning hos Västkustkretsen vill vi att du skall få 
mer än du förväntade dig, träffa andra och dela erfarenheter 
samt få ett säkrare, tryggare och roligare båtliv.

Vill du veta mer om kurserna och anmäla dig? Information 
hittar du i vår tidning Västpricken samt på vår hemsida 
www.vastkustkretsen.se/Utbildning

Välkommen på utbildning!

Våra lärare
Viktigt för oss är att "Båtfolk lär båtfolk". Vi har kunniga och intresse-
rade lärare. Vi bad några lärare att fundera kring sin roll.
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SEglARSKOlAn

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglar-
skola har sedan slutet av 1950-talet bedrivit 
seglarskola på traditionsfartyg. Målet med 
verksamheten är främst utbildning av ung-
domar i segling, navigation, sjösäkerhet och 
sjömanskap men det finns även kurser för 
vuxna och det bedrivs uppdragsseglingar för 
företag, skolklasser, privatpersoner och för-
eningar.

Seglarskolan har tre fartyg. Gratitude byggd 
1903, Gratia från 1900 och Atlantica som 
byggdes av Seglarskolan 1981.

läs mer om verksamheten på 
www.sxkseglarskola.se

Svenska Kryssarklubbens Seglarskola lär 
inte bara ut konsten att segla skuta, utan 
även att ta ansvar, samarbeta och lösa pro-
blem. Carl-Johan hamilton och Alice Stööp 
Lindgren berättar vad Seglarskolan gjort  
för dem.

Varje sommar utbildar Svenska Kryssar-
klubbens Seglarskola över 300 ungdo-
mar till skutseglare. En kurs sträcker sig 
oftast över två veckor. Både killar och 
tjejer är välkomna, oftast i mixade be-
sättningar, men ibland var för sig. För 
vissa blir det bara ett sommaräventyr el-
ler två, medan många andra blir kvar i 
organisationen. Dessa personer håller tre 
fartyg flytande och bemannade, nästan 
uteslutande med ideellt arbete.  

En av dem är Carl-Johan  
Hamilton. När han seglar gör 
han det som skeppare, även 
om det inte blir lika ofta nu 
som när han var yngre. Nu 
för tiden sitter han i Seglar-
skolans styrelse och har de 
senaste åren arbetat mycket 
med frågor kring utbildning 
och behörigheter för befäl. 
Men han började som elev 
för snart 25 år sedan. 

– Jag minns min första kurs väl. Det var 
på Seglarskolans fartyg Gratia och rutten 
gick mellan Stockholm och Karlskrona.  
Vi hade Björn Ahlander som skeppare. 
Nästan första dagen bestämde han sig för 
att vi skulle knäcka tjejbåten genom att 
hinna före dem till danska Christians ö,  
så det gjorde vi, säger han.

Carl-Johan Hamilton berättar att det 
tog tre dygn i ganska hårt väder, men 
att det äventyret var början på ett enga-
gemang som gett mycket tillbaka. Och 
även i yrkeslivet, där han driver ett fram-
gångsrikt It-företag. 

– Seglarskolan har varit en bra möjlig-
het att få öva sig i samarbete och ledar-
skap, vilket jag tror att jag haft stor nytta 
av, konstaterar han.

När man seglar stora gamla träfartyg kan 
saker ibland ställas på sin spets, det finns 
i verksamhetens natur, vilket är något 
som lärt honom hantera och lösa pro-
blem.

– Att segla på skutorna är en lustig kom-
bination av stort allvar och något som är 
väldigt roligt. Det är också en verksam-
het där man ger unga personer stort an-
svar, vilket jag tycker är viktigt, säger han. 

Ett gott exempel på nå-
gon som är just ung och 
tar sådant ansvar är Alice 
Stööp Lindgren. Hon är 
20 år och seglade sin för-
sta elevkurs 2010. Redan 
efter första sommaren 
började hon tillbringa 
mycket tid på Vita gaveln, 
Seglarskolans förråd och verkstad. Nu är 
hon, för andra säsongen i rad, fartygs-
ansvarig för Gratia tillsammans med en 
kompis. Det innebär att de ska se till att 
allt fungerar ombord på fartyget. När 
hon inte är på Vita gaveln, så pluggar 
hon juridik.

– Det är ett enkelt sätt att få göra något 
annat och få koppla bort studierna ett 
slag, säger hon.

Ansvaret hon tagit på sig skulle också 
kunna vara tyngande. Särskilt om hon 
har tentavecka.

– Men det löser sig alltid. Det är bara att 
ringa någon så får man hjälp och det är 
aldrig någon som klagar, säger hon.

Alice Stööp Lindgren berättar att hon 
inte ens gillade att segla innan hon hittade 
Seglarskolan, trots att familjen hade båt.

     SEglARSKOlAn

Gammal kunskap 
    för nya generationer AV JoNAS LöFVENbERG
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– Jag tror skälet att jag tycker det är 
så roligt till stor del beror på den so-
ciala biten. Sen är det kul att man lär 
sig mycket. Jag vet inte var jag skulle 
få meka med en stor båtmotor annars,  
säger hon.

– Men det jag tror jag lärt mig mest av 
är kontakten med eleverna. Man mås-
te finnas där för dem och kunna vara  
deras trygghet i situationer när det  
blåser, säger hon.

Även om Alice Stööp Lindgren har varit 
i Seglarskolan mer än tjugo år kortare än 
Carl-Johan Hamilton är deras enskilda 
beskrivningar av verksamheten väldigt 
lika. Ingen av dem tror att de skulle vara 
de personer de är idag utan sitt enga-
gemang.

– Jag vet inte riktigt hur jag skulle va-
rit utan Seglarskolan. Innan jag kom hit 
var jag rätt bekväm av mig och inte sär-
skilt äventyrligt lagd. Nu är det tvärtom,  
säger Alice Stööp Lindgren.

■  

SENIoRKoMMITTéN

Seniorkommittén har under hela året  
aktiviteter för seniorer och daglediga och  
består av funktionärer som vill ge Kryssar-
klubbens medlemmar aktiviteter året om i 
sjön och på land.

Vi samlas kring intresset ”Båt & Hav” 
och knyter nya kontakter och inte 
minst har trevligt tillsammans. På vårt 
program hittar du bland annat:

•	 Spännande	och	intressanta	föredrag	
med efterföljande lunch.

•	 Resor	till	intressanta	ställen/platser
•	 Studiebesök
•	 Utbildningar,	 bland	 annat	 Förarin-

tyg, Kustskeppare och SRC. 
•	 Varje	 år	 arrangeras	 ett	 julbord.	 

Ett mycket populärt återkommande  
arrangemang på olika platser.

•	 Hösten	2014	startades	en	Ukulele-
kurs som blev mycket populär

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/Senior

Stöd vårt 

”Projekt 
hjärtstartare”

Västkustkretsen vill bidra till säkerheten 
till havs genom att utrusta våra utbil-
dade funktionärers båtar med hjärtstar-
tare. Ditt bidrag kan du sätta in på vårt  
Plusgiro 42 01 92-7 SXK Västkust-
kretsen. Märk inbetalning ”Hjärtat”.

läs mer på
www.vastkustkretsen.se/Projekt/Aed

För ett tryggare båtliv!

Västkustkretsen har en monter på de största 
mässorna i vårt närområde. där kan du bli 
medlem, ställa frågor, köpa våra produkter, 
diskutera eller bara komma förbi och säga hej.!
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En berättelse 
om att växa
AV MALIN JohANSSoN,  
oRDFöRANDE QVINNA oMboRD

Mitt båtliv började tidigt, 
mina föräldrar seglade till 
Läsö någon månad innan 
jag föddes. Som ung seg-
lade jag Maxi 77 med famil-
jen, optimistjolle, provade på 
skutsegling och var med i 
pappas styrpulpetbåt. Under 

några år var båtlivet ganska sporadiskt, men 
havet har alltid varit en viktig del av mitt liv. 

När jag träffade min 
man fick båtlivet åter 
fart och redan första 
sommaren tillsam-
mans skaffade vi en 

folkbåt. Det var 1997, sedan dess har vi 
lagt många veckor i båt. Vi har hjälpts 
åt med det mesta; underhåll, segling, 
mathållning mm, men när det kom till 
tilläggningarna så var det nästan alltid 
min man som stod vid rodret - han var 
ju bättre på det (och jag blev så nervös 
och irriterad). Flera gånger tänkte jag att 
jag borde lära mig att lägga till så att jag 
kunde ta ut båten, men tanken omsat-
tes inte riktigt till handling, inte förrän 
2008. 

På våren 2008 gick jag båtmanöv-
reringskursen för tjejer som Qvinna 
Ombord och Västkustkretsen anordnar 
varje år och strax efter det såg min man 
en artikel i Västpricken om att Qvinna 
Ombord anordnade Tjejhelg första hel-
gen i september - det vore väl något för 
mig. Jag och en kompis anmälde oss sista 
veckan i augusti (bättre sent än aldrig) 
och visst vi fick gärna vara med, bara jag 
tog egen båt. Inte riktigt vad jag hade 
tänkt mig, men bara vi fick med någon 
som kände sig trygg in och ut ur hamn 
så skulle det nog gå bra. Vi fick med oss 
Eva Samuelsson, fd ordförande i Motor-
båtskommittén och då medlem i Qvin-
na Ombordkommittén - bättre hjälp än 
så kunde jag inte fått. Det blev en lä-
rorik och rolig helg och senare samma 

höst tog jag själv båten från Öckerö till 
Torslanda Lagun vid upptagningen. Det 
var bleke och jag blev mött i Torslanda 
Lagun - ingen stor bedrift kanske, men 
jag växte flera centimeter. 

Det var min första kontakt med Qvinna 
Ombord. Sedan dess har jag varit med 
på ytterligare sex tjejhelger och de se-
naste åren har jag hållit i Qvinna Om-
bords båtmanövreringskurser för tjejer. 

Jag är inte ensam om att låta min man ta 
ett större ansvar ombord. Det är många 
kvinnor med mig som är fantastiskt 
duktiga på att hantera båten - ända tills 
båten närmar sig land, då tar mannen 
över. Det är ju lättast så, eller hur? Pro-
blemet är den dagen något händer och 
vi måste - hur ska vi klara det då om 
vi aldrig har övat? Qvinna Ombords vi-
sion handlar om just det, att med ökad 
kunskap ökar så väl säkerhet som trygg-
het ombord. 

Jag har växt sedan första gången jag följ-
de med på Qvinna Ombords tjejhelg 
och jag har sett mängder av kvinnor 
växa med ökad kunskap och erfarenhet. 
Jag hoppas att just du tar chansen att ut-
vecklas och växa tillsammans med oss.

■

QVINNA oMboRD

Verksamhet 
qvinna Ombord
Qvinna ombord har ett antal aktiviteter 
varje år, vissa aktiviteter återkommer 
varje år medan andra varierar från år 
till år beroende på intresse och enga-
gemang.

Sedan cirka 20 år tillbaka anordnas 
båtmanövrering i teori och praktik för 
tjejer varje vår. Kursen består av en 
teorikväll och ett praktikpass med 6-8 
elever ombord. 

Sista helgen i augusti varje år anordnas 
Tjejhelg till sjöss. helgen vänder sig till 
så väl nybörjare som mer erfarna tjejer. 
Vi använder de familjebåtar som våra 
kvinnliga skeppare ställer upp med. 
Vi fördelar gastar efter var och ens 
erfarenhet. På så vis får alla båtar en 
blandning av mer och mindre erfarna 
besättningsmedlemmar. Tillsammans 
hjälps vi åt att segla, navigera och läg-
ga till. Under helgen passar vi också på 
att ha praktiska övningar av olika slag 
så som tilläggningsövningar, nödrake-
ter och handbloss, man-överbord och 
knopar. De flesta år har vi ett föredrag 
med anknytning till hav, sjöfart och/el-
ler säkerhet. Det finns också möjlighet 
att öva mer teoretiska kunskaper som 
till exempel det internationella boksta-
veringsalfabetet. 

I juni 2014 hade vi vår första Tjejeska-
der till Läsö. Denna eskader vänder 
sig till de tjejer som har lite mer er-
farenhet, som seglat inomskärs men 
vill ta ytterligare ett steg och göra en 
översegling. Första året var vi 12 båtar, 
med totalt 47 kvinnor ombord. Under 
denna eskader ligger fokus mer på 
båthantering och översegling och min-
dre på utbildning jämfört med Tjejhel-
gen till sjöss. 

Utöver de årligen återkommande ar-
rangemangen har Qvinna ombord 
anordnat Mörkernavigering och en rad 
olika studiebesök de senaste åren.

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/Qvinna
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bÅTTEKNIK

Fungerar din – Räddningsstege?
Du är ensam en kväll och råkar ramla 
i vattnet. Båten har stege som kan fäl-
las ner, men någon har knutit fast den 
högst upp. Vattnet tränger in, kläderna 
blir tyngre och snart är det kallt…

Många små båtar har dessutom ingen 
stege. Ännu. Men snart innebär nya EU-
krav att man på alla båtar måste kunna 
ta sig ombord från vattnet, ensam och 
utan hjälp. Ett krav som Västkustkretsen 
propagerat för i flera år efter att ha un-
dersökt nya båtar på mässor.

Säkerhetsbesiktningar 
blev – Båtpärmen
Under många år gjorde Kryssarklub-
ben hundratals säkerhetsbesiktningar 
av fritidsbåtar runt om i hela Sverige. 
Försäkringsbolagen krävde då sådana 
besiktningar av alla äldre båtar. Det gör 
man inte längre, och våra besiktnings-
mäns auktorisering har upphört. Men 
erfarenheterna och kunskaperna finns 
kvar och Västkustkretsens besiktnings-
män samlade sina i en så kallad Båtpärm. 
Hundratals sidor med beskrivningar av 
båtteknisk säkerhet, samt råd och tips, i 
ett tiotal olika kapitel.

Det som i början såldes till medlem-
marna som en tjock pärm är numera 
förnyat, utökat och publicerat på våra 
hemsidor, under fliken Båtteknik. Båt-
pärmen är tillgänglig för alla och helt 
gratis. Efterhand skriver Tekniska kom-

mittén nya avsnitt och redigerar i de 
befintliga. Exempel på ämnesområden 
är brandskydd, bränslesystem, elsystem, 
rigg och många fler.

Artiklar om teknik – Publikationer
Ibland kan intressant båtteknik kräva 
mer omfattande beskrivningar än det 
i huvudsak säkerhetsmässiga i Båtpär-
men. Sådana artiklar publiceras också på 
hemsidorna, under Båtteknik –> Publi-
kationer. Läs om hur vi påverkar EUs 
Fritidsbåtsdirektiv (räddningsstegar), hur 
man mastar av och på, installerar håll-
tank med sugtömning med mera. Även 
checklistor du anpassar för dina höst- 
och vårarbeten finns här.

I tidningen Västpricken hittar du både 
längre och kortare artiklar samt båt-
tekniska tips om navigationsteknik, om  
säkerhet, om el och elektronik och 
mycket annat nyttigt ombord.

du är inbjuden 
– Träffar och Kurser
På våra tekniska träffar diskuteras gärna 
olika problem, olika lösningar och olika 
metoder för alla möjliga installationer 
ombord. Material i bordgenomföringar, 
elutrustningar, flytvästar och annat – 
hör av dig, vad är du intresserad av? El-
ler kanske vi ska komma till dig, till din 
lokala båtklubb?

Studiebesök hos tillverkare, återför-
säljare och andra är både nyttiga och  
populära.

gör det själv – hyr instrument
Felsökning innebär ofta mätning, ibland 
med dyra instrument. Några sådana  
slipper du köpa själv, de kan hyras av 
medlemmar på Västkustkretsens kansli 
för någon hundralapp eller två. Exem-
pelvis fuktmätare, varvräknare, tångam-
permeter och ståendevåg-mätare för 
VHF-antenn finns att hyra.

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/batteknik

Båtteknik är roligt
och intressant. och besvärligt. och nödvändigt. Men ska framför allt vara säkert. 

Din båt ska vara tekniskt säker, eller hur?

2004-01-01 2:6.1 

2.6 Kylsystem 
Marinmotorer är nästan uteslutande vattenkylda. Ett fåtal undantag finns. Små 
utombordare byggdes tidigare ibland med luftkylning. 
  
Två typer av vattenkylning förekommer.  
Det enklaste ofta kallat sjövattenkylning och det mer avancerade men också bättre 
kallat sötvattenkylning (även kallat färskvattenkylning). 
 
Sötvattenkylning.  
Det mest avancerade systemet är sötvattenkylning. Detta har två kretsar med 
kylvatten. Ett inre med rent sötvatten och ett yttre där sjövatten pumpas runt för att 
senare blandas och pumpas ut tillsammans med avgaserna. På detta sätt kyls också 
hela avgassystemet.  
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Rigg, okt 2013

Lyft med 

spinnacker-

upphalet.

Förstags-

profilen säkrad 

med sejnfallet 

till en spridare.

Exempel på lyftmetoder. Se rekommen dationer 

för olika typer av rigg i Seldéns handledning. 

Lyft med 

beslag i 

storsegel-

rännan.

Lyft ovanför tyngdpunkten så masten blir mindre topptung.

Lyft med 

stort sling. 

När masten 

står och 

är säkrad 

kan knopen 

sänkas och 

lossas.

Lyft nära tyngdpunkten.

Lyftbeslaget säkrad 

runt masten,  

under winschar 

eller knapar, med 

stark lina.

Lyft under 

vantspridare.

Vant, stag och 

fall knopade 

till masten så 

att de inte kan 

fastna eller 

skadas. Förstagsrullen 

knopad til masten 

under själva lyftet.

Förstags-

profilen 

säkrad med 

upphalet.

Tunn lina för 

att dra ned 

lyftslinget 

när masten 

är säkrad 

stående.

Gå ej under 

hängade last!

10.5 Av- och påmastning

För att minimera tiden vid mastkranen bör masten 

vara helt klädd och färdig för lyft innan båten körs 

fram till mastkranen, så andra slipper vänta i onödan.

Däcket bör vara förberett med monterade vantskruvar, 

akterstagsträckare, verktyg m m. 

Låt inte vantskruvar sitta på vant/stag under mastningen, 

hängande och slängande. De kan lätt skada nån eller 

själva bli skadade.

Montera alla vantskruvar så att de trimmas med vridning 

åt samma håll. Så kallade terminalskruvar sträcks upp 

när vantskruven vrids moturs (Seldén).

På master med bara ett spridarpar brukar lyftet kunna 

placeras under spridarfästet.

På master med flera par spridare måste lyftet ofta fästas 

högre upp, så att masten inte blir topptung. Ofta kan 

man använda spinnackerbomupphalet som lyft.

Masthissningsbeslag i segel rännan kan vara en metod. 

Mastkran och lyftkrok på mastens akterkant, gör att 

de ej hakar i lanternor, rullfockprofil och annat på 

framsidan.

Låt inga stag, vant eller linor ligga mellan mast 

och lyftslinget.

Medan masten hissas/firas kan rullfocks-

profilen säkras på mitten med upphalet 

till spinnacker bommen – eller med 

sejnfallen under spridarna. 

SXK Båtpärm
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Övriga system, okt 2013

6.5 Ventilation Det är mycket viktigt med god ventilation i person-
utrymmen. En person omsätter ca 4 m 3 luft per timma. 
Det skall finnas ventiler och kanaler för både till- och 
frånluft. Tänk på att stänga ventiler vid hårt väder. Kalla väggen 

Det är ett passivt system som ger en god ventilation och 
har visat sig fungera bra när båten är stängd. Det som brukar kallas kalla väggens princip har 

gynnsam effekt på båtens inre klimat på två olika sätt vid 
skilda vädersituationer. ”Den kalla väggen” är en del av 
undervattensskrovet som har dålig värmeisolering och 
därför får en temperatur nära det omgivande vattnets 
temperatur. 

I den andra situationen är lufttemperaturen låg, exempelvis en kall 

sensommarnatt, men vatten temperaturen är hög. Den kalla luften 

kommer in i ventilationssystemets början där den träffar den så 

kallade ”kalla väggen”, men i denna situation är väggen värmd av 

vattnet till en temperatur som är högre än luftens. 
Luftens temperatur höjs då av ”den varma väggen” innan den 

kommer in i ruffen och det är gynnsamt. I ventilationssystemets 

början bör luften ej passera något fuktigt, såsom blöta linor eller vått 

kölsvin, för i så fall uppfuktas ventilationsluften, vilket är ogynnsamt.

I den första situationen, företrädesvis i säsongens början, driver 

varm, fuktig luft från land ut mot båten som ligger i kallt vatten nära 

land. Den fuktmättade luften kommer in i ventilationssystemets början 

där den träffar ”den kalla väggen” som kylts av det kalla vattnet. Om 

den fuktiga luften har en daggtemperatur som är högre än väggens 

temperatur kondenserar en del av luftens fukt till vatten på väggen. 

Luften har alltså förlorat en del av sin fuktighet innan den kommer in 

i ruffen och det är gynnsamt. En mindre nackdel är att kondensvatten 

på den kalla väggen, skrovets insida, rinner ner mot kölsvinet. 

Ännu bättre ventilation kan man få med aktiva fläktar i 
ventilerna, förslagsvis drivna av solpaneler.Alla utrymmen i båten – toalett, garderober, skåp och 

lådor – skall vara väl ventilerade. Det gäller i synnerhet 
stuvutrymmen för fuktiga kläder, tågvirke och annat.

Exempel ur Båtpärmen.

Fiberoptisk in-
spektionskamera 
och ståendevåg-
mätning på VhF-
radio är exempel  
på instrument du 
kan hyra billigt.

livsfarligt – för den som hamnat i vattnet.
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Det är nu över 60 år sedan Västkustkretsen 
bildade det som sedan skulle komma att bli 
hamn- och ankarplatskommittén, hAK. I bör-
jan av 1950-talet startades en ”bojkommitte” 
som lade ut bojar längs västkusten. bojarna 
var i första hand inte till för att ligga vid, som 
vi gör idag, utan man behövde någonstans 
där man tillfälligt kunde få fast en lina medan 
man revade segel, något som var lite svårare 
då än nu. Det dröjde inte länge innan man 
kom på att en bergdubb bakom en lägivande 
udde också kunde vara till stor hjälp vid rev-
ning; mycket enklare att få i en dubb än att 
lägga ut en boj och mycket mindre krävande 
vad gällde underhåll. Men strax upptäckte 
båtfolket att dessa dubbar var utmärkta att 
förtöja vid även under nattuppehållet.

dET EnA gAV dET AndRA och snart var 
verksamheten igång med både vår- och 
höstexpeditioner för att kartlägga lämp-
liga hamnar. Först var det enkla hand-
ritade skisser, som på 1980-talet ersat-
tes av svartvita foton från Lantmäteriet. 
Men kameratekniken gick framåt och 
2012 kom dagens utgåva av Västkustens  
Naturhamnar i Bohuslän. Färgfoton 
med fantastisk upplösning och detalj-
skärpa. Digital teknik har kombinerat 
precision och position. Varje hamnkarta 
har i sig GPS-koordinater som gjort 
det möjligt att få upp dem på en iPad  
eller Android och se sin båt avancera in 
i hamnen.

dET hAR nU BliViT ca 300 hamnbeskriv-
ningar och omkring 6000 bergdubbar 
har satts ut i hamnarna. Av förklarliga 
skäl börjar det nu bli ont om outforska-
de naturhamnar men då har utveckling-
en ställt krav på en ny typ av hamnar, 
långsidor och enbåtsplatser. Allteftersom 
våra båtar blir större och större blir det 
allt svårare att förtöja på det traditionella 
viset med två förändar iland och dragg-
lina ut akteröver. Längs kusten finns 
många släta och skyddade klippor som 
nästan är som kajer. HAK söker mer och 
mer efter sådana långsidor, som lodas, 
dubbas och ritas. I fortsättningen kom-
mer sådana långsidor att finnas med i 

HAK:s vårutgåvor (årliga uppdateringar 
av Västkustens Naturhamnar). Att ligga 
vid en sådan isolerad långsida är nästan 
som att ligga vid en boj.

FRån 50-TAlETS Små ”revningsbojar” är 
steget ganska stort till dagens bojar där 
man tryggt kan ligga över natt.  Om-
kring 1980 hade antalet bojar vuxit till 
25 stycken. De flesta sköttes av boj-
ombud som i regel tog in bojen över 
vintern för att skydda den från isarna. 
Men värre än isarnas härjningar var kor-
rosionen på schacklar och öglor. Under-
hållsbehovet var mycket betungande. Att 
byta förankringsgods på en boj kunde ta 
en hel dag för en dykare och det fanns 
25 bojar som höll allt mellan två och 
fyra år.

dE 25 BOJARnA har succesivt ökat till 85 
stycken och detta har endast varit möj-
ligt genom HAK:s helt underhållsfria 
konstruktion. Idag finns inga delar på 
bojarna som kan rosta. Alla våra ”bojlig-
gare” kan sova lugnt även i dåligt väder. 
Det finns de som legat i boj i vindar upp 
till 20 m/s och lasten varit så stor att 
bojen helt försvunnit under vattenytan 
utan att bojstenen rubbats.  

hAK BESTåR idAg AV 20 hängivna med-
lemmar som jobbar med konstruktion 
och tillverkning samt utläggning av 
bojar, skötsel och underhåll av utrust-
ningar och båtar, elektronisk utveckling 
av hamnbeskrivningarna och det ur-
sprungliga och grundläggande arbetet 
med att loda och dubba. Varje månad 
har HAK ett möte där arbetet planeras 
och drivs framåt. På våren och hösten 
görs det viktiga arbetet med att loda och 
dubba och hela tiden pågår ritningsar-
bete och andra administrativa sysslor. 
Allt detta görs helt ideellt utan förvän-
tan på ersättning, men belöningen är ett 
gott kamratskap som sätter guldkant på 
båtlivet.    

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/hAK

Lägg till i 
    naturhamn

hAK

När du registrerar din båt hos Krys-
sarklubben får du tillgång till cirka 185 
svajbojar i populära vikar längs hela 
kusten, Mälaren och Vänern. Varav 85 
(2014) finns i vår skärgård på Västkus-
ten. När du registrerat din båt erhåller 
du i maj månad årets bojflagga som 
visar på rätten till att ligga vid boj. 
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Säker och trygg              

  ankring
Att en vacker sommareftermiddag i bohus-
län ankra upp i en lugn och skyddad vik 
för natten ger en rofylldhet och en närhet 
till naturen som man sällan upplever i våra 
numera ofta semestertrånga naturhamnar. 
Det finns säkert många som vill prova denna 
upplevelse men inte riktigt vågar. Tänk om 
ankaret släpper…

Vi ska här försöka ge några 
råd som förhoppningsvis 
hjälper till att ge en lugn 
och ostörd nattsömn. Det 
som håller båten på plats 

är ankaret och vårt första råd är att skaffa 
ett bra ankare till båten. Vad som är ett 
bra ankare är ett mycket kärt diskus-
sionsämne och nya ankartyper dyker 
upp varje år. Det har under årens lopp 
utkristalliserat sig ett antal ankartyper 
som är populära hos långfärdsseglare, 
nämligen Danforth, Bruce, Delta och 
Rocna. Dessa har visat sig fungera bra 
även på Västkustens ankarbottnar. Vi vill 
varna för olika kopior av dessa popu-
lära ankartyper som finns på markna-
den. Kopiorna fungerar oftast märkbart 
sämre än originalankarna. Förbindelsen 
mellan ankaret och båten är antingen 
lina eller kätting. För den som då och 
då vid fint väder ligger på svaj utmed 
kusten duger lina av tillräcklig styrka ut-
märkt, men den som tänkt sig ankring i 
Söderhavets korallvatten ligger nog säk-

rare med kätting. Närmast ankaret bör 
man ha 3-4 meter kätting även om man 
har lina. 

När man med denna ankringsutrustning 
beger sig till en vacker lävik med god 
hållbotten är vårt råd inte att man di-
rekt hivar i sitt ankare, utan man ser sig 
omkring först i viken. Vad som är viktigt 
är att det inte bara är vindlä utan även 
skydd mot sjögång. Vågor är mer påfres-
tande än vind för ankarets hållförmåga. 
Att man har kännedom om väderläget 
och prognoserna för den närmaste tiden 
är självklart. Det är inte bara ökande 
vind som kan vara en riskfaktor, ofta är 
en större vindkantring lömskare. Ligger 
det andra ankarliggare i viken? Då måste 
man tänka på svajradien och lägga sig 
tillräckligt långt ifrån andra båtar. Har 
man ekolod ombord tittar man på det 
under en översiktsrunda i viken. Idea-
liskt är att hitta jämn och slät botten 
med ett djup på mellan 4-8 meter. På 
dessa djup är ofta beväxningen mindre 
och botten ej lika lös som på grundare 
vatten. Ankaret har då bättre chans att 
greppa. Bra ankarbottnar är sand eller 
fast lera.

När man hittat en bra plats går man sakta 
upp mot vinden, och anpassar farten så 
att man nästan är stillastående när man 
är rakt över den utsedda platsen. Då låter 
man sakta ankaret glida ner mot botten 
och har på så sätt en bra bedömning av 
djupet om man inte har ekolod. Däref-
ter firar man sakta ut lina motsvarande 
3-5 gånger djupet. Har man inte startat 
motorn ännu är det dags att göra det ef-
ter man har belagt ankarlinan och låtit 
ankaret fästa. Ge sakta gaspådrag bakåt 

Konsten att förtöja i en 
kryssarklubbsdubb!
De dubbar Kryssarklubben sätter ut 
har alltid ”ögat” mot vattnet, detta 
för att linan inte skall glida av. ögat 
är INTE till för att trä en lina igenom, 
då har man ju blockerat dubben och 
grannbåten får svårt att lägga sin tamp 
över dubben. Första båten på plats 
lägger sin tamp över dubben. Låt gär-
na tampen gå dubbel – från båten runt 
dubben och tillbaka – då är det lätt att 
göra loss utan att gå iland. Men det går 
bra även med ett ”öga” på tampen. 
Andra båten kan då använda dubben 
genom att trä sin tamp underifrån upp 
genom den första båtens tamp och 
över dubben. 

Kommer en tredje båt och vill nyttja 
samma dubb så gör man likadant som 
den andra båten. D.v.s. man trär sin 
tamp underifrån upp genom både de 
första tamparna och över dubben. 

Gör man på detta sätt kan vilken av 
båtarna som helst göra loss själv, utan 
att behöva lossa någon annans tamp. 
Även om de andra tamparna ligger 
med hög belastning. 

Dessa förtöjningsdubbar sätter Krys-
sarklubben ut för allas säkerhet och 
de är fria att användas av alla. Sträck 
gärna ut en öppen och välkomnande 
hand när någon kommer för att förtöja, 
man får ofta en trevlig pratstund och 
ibland vänner för livet!
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samtidigt som man iakttar några fasta 
punkter i land. Det underlättar om man 
kan hitta enslinjer åt minst två håll, till 
exempel en buske över en sten och lik-
nande lätt identifierbara ting. Verkar bå-
ten ligga kvar ökar man sakta pådraget 
akteröver och ligger man fortfarande 
still med nästan fullt pådrag akteröver 

kan man sedan somna lugnt på kvällen! 
Denna teknik är lämplig att prova un-
der lugna förhållanden, så du lär känna 
dina ankare och hur de beter sig. Att 
dra fast ankaret på detta sätt kan verka 
extremt, men det ger den trygghet som 
ostörd nattsömn baseras på! Dessutom 
är det ofta så att ankaret kan fastna i en 
tångruska och verka sitta bra, men första 
vindby eller svallet från passerande båtar 
gör att det ger efter och båten draggar. 

Om man märker att ankaret släpper un-
der provdragningen, vad gör man då? 
Erfarenheten visar att det är svårt att få 
ankaret att fästa ordentligt på nytt om 
man inte tar hem all lina och tar om-
bord ankaret för rengöring. Ofta visar 
det sig att tång, lera eller småsten har 
fastnat och hindrat ankaret att gripa.  
Efter rengöring gör man ett nytt försök, 
gärna på ett djupare ställe och då bör 
ankaret fästa. Håller det fortfarande inte 
efter en provdragning med motorn bör 

man nog försöka i en annan vik, som 
har en bottentyp som bättre passar till 
det ankare man använder, eller byta  
ankartyp. 

Vore inte detta något spännande att 
prova på en lugn och fin sommarkväll 
när du tycker att det är överfullt i din 
tilltänkta naturhamnsvik? Tycker du att 
det låter spännande att svajankra men 
vill du till att börja med pröva på upp-
levelsen av en natt på svaj under be-
tryggande former? Då rekommenderar 
vi att du prövar en natt vid någon av 
Kryssarklubbens bojar utmed Västkus-
ten. Vi har nu mer än 85 bojar utmed 
kusten och om du uppfyller våra enkla 
regler för bojutnyttjande är du hjärtligt 
välkommen att känna det lugn och de 
naturupplevelser som är en stor del av 
charmen med ankring!

■

Bohussektionen
BOhUSSEKTiOnEn startades för ett antal år sedan med 
syfte att dubblera några av de föreläsningar och träffar som 
hölls i Göteborg. Tanken var att slippa köra många mil och 
på så sätt vara lite miljövänliga. I början var de flesta arrang-
emangen mycket välbesökta, då vi flera gånger hade kö in 
till Folkets hus i Uddevalla. 

 Vi har som tema ”happy Ship”. Med detta menas att besätt-
ning och båt skall vara i harmoni. Utifrån detta nav har vi 
olika huvudområden, nämligen Säkerhet, Navigationsutbild-
ningar, Trivsel, Teknik och Föreläsningar.

Våra aktiviteter består idag av Sillaköret, ett knytkalas på 
Gullholmen i samarrangemang med Viken-Ägir i Uddevalla. 
Kalaset går av stapeln i mitten av september i gamla skolan 
på Gullholmen. Därutöver har vi ett samarbete med Med-
borgarskolan Fyrbodal avseende Sjölivsutbildningar vilket 
omfattar i stort sett alla utbildningar som finns i NFb:s blå 
Intygsbok!

har du förslag på aktiviteter/föreläsningar kontakta gärna 
bohussektionens styrelse.

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/bohus

Boråssektionen
BORåSSEKTiOnEn bildades och stadgarna godkändes av 
Västkustkretsens styrelse 4 november 1992. Sektionen bil-
dades för Kryssarklubbens medlemmar i boråsområdet för 
att skapa lätt tillgängliga aktiviteter, föredrag och utbildning-
ar i närområdet. boråssektionen har nu verkat i mer än 20 år 
och har genom åren haft ett stort utbud av olika aktiviteter 
och har under åren skapat fina relationer mellan Kryssar-
klubbsmedlemmar i bygden.

här är ett axplock av vårt program:
Motorteknik, navigation, matlagning, väder, varvsbesök, 
föreläsningar, filmkvällar, båtvård, segelteknik, eskaderseg-
lingar, bowlingkvällar och issegling.

Genom åren har föreningen ordnat resor till bland annat: 
Göta Kanal, Lurö, Dalslands Kanal, Åland, och Vinga.

Vi arrangerar årliga fester såsom räkfrossa och danskvällar. 
ofta med mellan 50-100 deltagare.

Alla medlemmar i Kryssarklubben är varmt välkomna att 
delta i boråssektionens verksamhet och vi mottar med 
tacksamhet förslag och önskemål på olika aktiviteter och 
utbildningar som kan passa in i vårt program.

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/boras
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båtlivsprojektet har sina rötter i den tidigare 
Motorbåtskommittén. Projektet syftar till att 
öka intresset för båtliv. Detta sker genom 
att anordna aktiviteter som för båtmännis-
kor samman och sprider information om hur 
man ökar sitt utbyte av båtlivet.

Vi ordnar föredrag om skilda ämnen 
som berikar båtanvändningen såväl som 
att vi ordnar studiebesök på ställen av 
intresse för båtfolk.  Dessutom är vi med 
och arrangerar eskadrar ibland.

Det som alltid är i fokus är föredrag om 
intressanta båtfärder i när och fjärran. 
Speciellt vill vi uppmuntra motorbåtsä-
gare till långfärder varför föredragen ofta 
handlar om färder med motorbåt.

I närområdet har vi marknadsfört Vä-
nern som erbjuder allt en semesterseg-
lare vill ha och som alltför få besökt med 
båt.

Vi försöker ge råd om hur man på bästa 
sätt hanterar sin båt. Exempelvis har vi 

inför många intresserade åhörare berät-
tat om hur man ankrar säkert och hur 
man bäst förtöjer i naturhamn.

Maten ombord betyder mycket för triv-
seln. Ett föredrag handlade om detta och 
gavs av en kock som skrivit en bok på 
detta tema.

Alla studiebesök söker vidga perspekti-
vet på båtlivet. Vi har framfört fartyg i 
Chalmers stora simulator och varit om-
bord på Svitzers bogserbåtar i Göteborgs 
hamn för att nämna några exempel.

Aktuella teman som 
vi jobbar med nu är:
 
•	 Rätt	klädd	på	sjön	
•	 Hur	 får	 man	 nöjda	 och	 glada	 barn	

ombord och kan man kanske få med 
sig sina tonåringar?

•	 Tips	och	tricks	vid	tilläggningar.
•	 Väderprognoser	till	sjöss

mer information hittar du på
www.vastkustkretsen.se/batliv

bÅTL IVSPRoJEKTET

MILJö

Förkoppring
av propellrar
SXK-V har under några år drivit ett projekt 
med syftet att minska påväxt av havstulpa-
ner på propellrar. Resultaten har visat sig 
mycket bra, så nu finns det för de flesta kraft 
i propellern även på hösten. Det finns en del 
att tänka på innan man lämnar in sin propel-
ler för att få den galvaniskt belagd med ca 
70my ren koppar.

➊ Fasta propellrar 
monterade på en rak axel
Propellern behöver inte rengöras före 
förkoppringen, men man kan mot 
en liten extra kostnad få den rengjord 
och polerad. Glöm inte att ta bort ev.  

offeranoder som sitter på axeln eller på 
propellern. Måla inte axeln med någon 
epoxy primer eller bottenfärg. Visserli-
gen kommer själva axeln att bli bevuxen, 
men det påverkar inte framdrivnings-
kraften och betraktas som ren kosmetika.

➋ Foldingpropellrar på rak axel
Det räcker med att bara förkoppra bla-
den, men då kan man få beväxning på 
navet. Man kan försöka måla navet, och 
för vissa har det fungerat bra. Eftersom 
offeranoderna skall tas bort är sannolik-
heten större att målningsresultatet blir 
hyggligt. Försäkra er om att isoleringen 
i navet fungerar. Det vill säga man ska 
mäta mellan utsidan navet och insidan. 
Motståndet ska vara minst 500 ohm. 
Propellern bör sköljas ordentligt i söt-
vatten före mätningen. Måla inte axeln. 
Montera gärna en enkel isolerande flex-
koppling mellan axeln och backslaget, 
för att på så sätt få propeller och axel till 
ett eget system

➌ Propellrar på drev
Fasta propellrar är ganska ovanliga på 
drev, men förekommer som alumini-
umpropellrar och de kan man måla på 
konventionellt sätt med en primer+ 

bottenfärg (ej kopparfärg). Foldingpro-
pellrar i gjutjärn kan inte förkoppras, 
utan man får måla och troligen göra om 
det varje år.

➍ 3-bladiga foldingpropellrar
Förkoppra bara bladen och måla huset 
om man vill att det skall se vackert ut. Ta 
bort offeranoderna på propellern, men 
EJ på drevet. Kontrollera att motståndet 
mellan utsidan på navet och insidan har 
ett motstånd större än 500 ohm. Skölj 
i sötvatten före mätningen. Sannolikt 
har du ett bra skydd mot påväxt under 
många år. Äldre Flex-o-fold propellrar 
har ingen isolerande bussning och då 
hjälper det inte med förkoppring. Man 
kan köpa ett nytt nav med en isolerande 
bussning och då fungerar det med att 
bara förkoppra bladen.

Vi frågor kontakta Lennart Falck på 
lfalck@telia.com

LYCKA TILL!

mer information hittar du på 
www.vastkustkretsen.se/Miljo
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KAllE nORdSTRÖm
Sedan många år har Nina Nordström 
och hennes man Kalle drivit Sjösport-
skolan i Göteborg. Under 2011 gick de 
ihop med Svenska Båtskolan i Stock-
holm och bildade Sjöklar Kustakademi.

Sjöklar har en ledande roll i Sverige vad 
gäller utbildning av båtfolk och har stort 
förtroende hos olika myndigheter. De  
är också en tung remissinstans i båtlivs-
frågor.

Vi frågade Kalle:

hur ser du på Kryssarklubbens 
roll och betydelse för båtlivet 
på Västkusten
– Engagemanget från alla personer i de 
olika kommittéerna är fantastiskt! Alla 
som är i vår skärgård har nytta av detta, 
även om man inte alltid vet om, vad som 
görs av Kryssarklubben.

För egen del är det naturligtvis lite spe-
ciellt då Sjöklar (f.d. Sjösportskolan) så 
länge haft ett så bra och fint samarbete 
med Västkutskretsen kring utbildningar 
och lokaler. Som privatperson är det 
HAKs insatser, som vi nyttjar mest. Tän-
ker på allt, som frivilliga i Kryssarklub-
ben gjort, för att vi lättare ska kunna 
förtöja i fina naturhamnar.

Tack Kalle!

lOTTA KARlBäCK är nybliven medlem i 
klubben. Utöver att ha gått en del kur-
ser i kretsens regi har hon också deltagit 
i Qvinna ombords tjejhelg till sjöss och 
eskader till Läsö.

Vi frågade Lotta:

hur ser ditt båtägande/
båtliv ut idag?
– Vi har Segelbåt, Vindö 32. Gammal 
dam som kräver kärlek året om. Seglar 
så mycket som möjligt mellan juni och 
september.

Om jag säger Svenska Kryssarklubben 
vad är då det första, som du förknippar 
med det namnet?
– Gemenskap

Om jag lägger till Västkustkretsen,
 ändrar det på ditt svar?
– Utöver gemenskap blir det Qvinna 
ombord och bra kursverksamhet.

har medlemskapet i klubben påverkat 
ditt båtliv i någon riktning. T.ex. mot 
långfärd, inspiration, ökad säkerhet, 
social gemenskap eller dylikt?
– Har fått massor av inspiration och 
kunskap genom kurser, föredrag och 
gemensamma seglingar. Kommer att 
segla till Polen, via Bornholm, nästa 
sommar och det blir första seglingen ut-
anför Sveriges gräns i egen båt.

Tack Lotta!

tycker ni?
AV KAJ MoDIG    

Vad
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BÖRJE SilVERFJäll är uppvuxen på 
Åstol. Han har båt och hav med sig från 
barnsben. Efter att ha varit borta från 
båtlivet många år ”kom han tillbaka” 
2005. Han och hans hustru Anne-Beate 
brinner för livet i och runt båten.

Vi frågade Börje:

hur ser ditt båtägande/
båtliv ut idag?
– 2005 valde Anne-Beate och jag att 

starta om båtlivet, genom att köpa en 
billig båt. Det blev en liten Westfjord 
26. 2006, 2007 gjorde vi underbara  
turer längs Västkusten med den. Vi  
började brinna för livet i båt, så vi beslöt 
oss för att skaffa en större båt. 
Det blev ytterligare en båt i Westfjord-
familjen; Westfjord 340. En välplanerad 
båt med stora utrymmen, fantastisk för 
2 och acceptabel för 4 personer.
 
Om jag säger Svenska Kryssarklubben 
vad är då det första, som du förknippar 
med det namnet?
– SXK är väl kanske lite mer högtra-
vande för oss och inte så jordnära som 
SXK-V är. (Känner ingen på SXK så det 
”personifieras” inte, om man så säger.)

Om jag lägger till Västkustkretsen, 
ändrar det på ditt svar?
– SXK-V betyder massor för oss. Främst 
då eskader och trevliga människor runt 
oss, som älskar båtlivet, som vi gör.  
Naturligtvis står SXK-V också för kom-
petens och behörighetsutveckling, som 
vi utnyttjat lite varje år. Just nu Kanal-
intyg. 

Jag har själv hållit föredrag kring IT och 
kommunikation i fritidsbåtar, inspire-
rad av Ove Thorin, som är ordförande i 
SXK-V Tekniska kommitté. 

har medlemskapet i klubben påverkat 
ditt båtliv i någon riktning. T.ex. mot 
långfärd, inspiration, ökad säkerhet, 
social gemenskap eller dylikt?
– Ja, mycket. SXK-V och vår ”stora båt” 
har utmanat oss att göra lite annorlunda 
saker och åka lite längre bort. 

På så sätt har vi varit på Norska Sör-
landet, Telemark, Flensburg, Bornholm, 
Limfjorden, Dalsland och i år Sydsve-
rige runt (Göta kanal tillbaka). Nästa 
år skissar vi på att ta oss till Berlin med 
båten och lära oss navigera på Europas 
kanaler.

Under årets säsong så bodde vi ca 75-80 
nätter ombord.

Tack Börje!

ThOmAS lUndgREn
Thomas, du har varit funktionär inom 
Svenska Kryssarklubben i många år nu. 
Man hittar ditt namn inom Seglarskolan, 
Eskaderverksamhet, Långfärd, 24-tim-
mars, Vintersegling, Utbildning och inte 
minst inom kommunikation/IT. Jag vet 
också att du har ett stort socialt nätverk 
och många vänner inom båtlivet. 

du är ändå en av dem som jobbar hårt 
för att klubben skall få till en uthamn. 
med det rika båtliv, som du har redan 
idag, varför tycker du det är så viktigt 
med en uthamn? 
–Med en uthamn skapas möjligheter till 
ett ännu bredare utbud av Västkustkret-
sens verksamheter. Verksamheter, som 
ger medlemmarna mer kunskap och 
större möjlighet att umgås, utveckla och 
vidga båtlivet. 

Västkustkretsen får också en stor möj-
lighet att synas och bjuda in dem, som 
ännu inte är medlemmar, till vår ge-
menskap. Alla skall vara välkomna till 
vår uthamn! Därigenom kan vi bli ännu 
bättre, få fler medlemmar och på så vis 
ytterligare främja båtlivet. Vi kan slå ett 
slag för långfärdssegling och inte minst 
öka säkerheten till sjöss! Dessutom är vi 
den klart största kretsen inom Kryssar-
klubben - det är väl klart att vi skall ha 
minst en uthamn!

Tack Thomas!
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24-TimmARS är sedan 1945 
Kryssarklubbens världsunika 
seglingstävling där besättningen 
under 24 timmar skall segla så 
långt som möjligt på en bana 
som de själva ”planlägger” un-
der seglingen efter givna regler 
med hänsyn till båt, besättning 
och vädret. Detta med ”skall 
segla så långt som möjligt” är 
det lite si och så med i prakti-
ken. Många startande kappseg-
lar och kämpar för distansen. 
Men ännu fler seglar 24-tim-
mars för alla de fantastiska upp-
levelsernas skull. En av reglerna 
för 24-timmars är att loggbok 
skall föras och skickas in efter 
seglingen. En del besättningar 
för inte bara loggbok utan teck-
nar ner små eller stora berät-
telser om sina upplevelser. Alla 
citat nedan är ifrån inskickade 
loggböcker. 

Kappsegling – både mot sig 
själv och andra
Punkt 14 klockan 12:00: 
START! Cirka 15 sekunder 
sena över linjen. Vi gör fina 6 
knop mot Skagen så revet får 
vara kvar även om vi skulle 
kunna slå ut det. 22:35 Det 
har tystnat ombord och vi 
gör stadiga 6 knop. Skym-
ningen rodnar och ankar-
liggarna vid Skagen glittrar. 
GPSn säger att det är 5 M 
kvar men jag känner att vi 
är framme i paradiset. 23:07 
Siktar Gratitude på kontra-

kurs. Vi pratas vid på VHFn. 
Det är fantastiskt att se hen-
ne bryta sig ut ur mörkret 
och ljusen inne i land för att 
möta oss.

naturupplevelsen
Vinden fortsätter att öka 
och livet leker. 20:20 tänder 
vi lanternorna efter en ma-
giskt vacker solnedgång i en 
kristallklar horisont. I samma 
stund som solskivan gick till 
sängs, steg fullmånen upp 
över de lätta molnskyarna i 
sydost och färgade himlen 
och molnen i de varsam-
maste palettfärger, vilka stod 
vacker konstrast till de dra-
matiska färgerna över den 
nyss försvunna solskivan.

Seglingsupplevelsen
Vinden ökar hela tiden och 
vi far fram som ett spjut med 
Gennakern. Frågan är om vi 
kommer att kunna föra den 
hela vägen till Rammen? 
Ökar vinden snabbare än vad 
öarna kommer att läa när vi 
kommer inunder dem? Det 
är en fantastisk segling under 
en enastående stjärnhimmel 
men när det blir inslag i gen-
nakern så rister hela riggen. 
Skepparen ligger på fördäck 
och njuter samtidigt som han 
håller koll på seglet.

Avkopplingen
Efter 48 timmar har vi nu 
seglat Marstrand – Lindes-
ness tur och retur. Återstår 
72 timmar innan målgång. 
Vaktschemat ”tvingar” oss 
att sova 16 timmar per dygn 
– det är jobbigt att segla 
ibland…

gemenskapen – på båten 
och med andra båtar
Eftersnacket för dom som 
valt att gå i mål på den ge-
mensamma målpunkten var 
som vanligt en riktig höjd-
punkt, att få höra allas his-
torier, bra och dåliga vägval 
och olika händelser. Riktigt 
kul! Vi kommer igen till vå-
ren. Då skall vi inte göra alla 
de misstag som vi gjorde nu. 
(Och alla andra gånger med 
för den delen.)

lärdomen 
– taktik och planering
Slörkryssat sista biten mot 
Vanguards grund. Vi väljer 
att gå till Trubaduren för att 
sedan ta oss in mot Valö. Det 
är så ”meckigt” att kryssa in 
till Valö i dessa vindförhål-
landen. Ett misstag visade det 
sig! 

Väderkunskapen
Strax efter rundningen av 
Vinga Västra dör vinden 
plötsligt helt och hållet. Vi 
var på väg till Trubaduren 
men inser direkt att det mås-
te vi ge upp. Det blåser på 
Hönö och inne i Göteborgs 
hamn (vindkraftverken snur-
rar) men här är det helt stilla. 
Efter drygt 2 timmar kom-
mer litet vind och vi kan 
hanka oss i mål.

helhetsupplevelsen
Vi i besättningen samman-
fattade seglingen till en av 
de bättre. 24 timmar av vär-
me, sol, fullmåne, klar him-
mel och jämn vind i lagom 
styrka. DMI väderprognosen 
stämde bra och vår taktik/
planering gick hem till 90 %.

havets schack
24-timmars kallas också för 
Havets Schack. Graden av 
taktik är avsevärd! Tävlingen 
är 24 timmar - att gå i mål 
tidigare innebär en kortare 
seglad distans och att segla 
längre innebär ett distans-
avdrag som straff. Att kryssa 
innebär att distanserna inte 
seglas effektivt och ger ett 
sämre resultat. Att segla halv-
vind fram och tillbaka mel-
lan två punkter förhindrar 
reglerna. Båten, vädret, trött-
het och besättningens erfa-
renhet är mycket viktiga att 
också ta hänsyn till! 

■

24-T IMMARS

Upplevelser under 24-timmars
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Välkomna!
Vi,  Anette, helene och Annika, hälsar er alla 
välkomna till oss på kansliet i Långedrag. 
Vi har öppet alla vardagar kl 10-15 och på 
onsdagar till 19. hos oss kan du handla med-
lemsvaror och alla publikationer. Vi försöker 
ha ett bra urval av klubbens produkter i vår 
butik. Vi finns också här för att besvara alla 
frågor som kan dyka upp!  

Om du inte kan komma förbi oss så kan 
du titta in i webbutiken på hemsidan 
www.vastkustkretsen.se/Butiken 
och därifrån kan du beställa de flesta av 
våra varor.

I anslutning till vår butik finns en AED 
hjärtstartare och den har vi som jobbar 
på kansliet samt många av våra funk-
tionärer fått utbildning i hur man ska 
hantera. Vi hoppas inte behöva använda 
den men skulle olyckan vara framme så 
känns det bra att den finns i lokalerna.

För att öka säkerheten på havet har vi 
ett projekt där vi samlar in pengar för 
att köpa bärbara hjärtstartare som kan 
finnas med i båtarna. Om du vill veta 
mer om detta projekt och hur du kan 
vara med och bidra så finns det info 
på vår hemsida. Vill du sätta in peng-
ar till Hjärtstarprojektet så kan du 
sätta in en slant på Plusgiro 420192-7, 
ange namn och hjärta.
 
Välkomna till oss på 
kansliet, vi finns här för er! 

KAnSliET i långEdRAg

Reglerna är enkla 
Efter starten vid en startpunkt får 
under tävlingen ingen rundnings-
punkt rundas mer än två gånger 
och ingen distans mellan två punk-
ter seglas mer än två gånger.  
24 timmar efter starten skall man 
gå i mål vid målpunkten. En speciell 
loggbok skall föras under seglingen. 
24-timmars seglas på ett förenklat 
handikapptalssystem likt SRS. Svårare 
är det inte på pappret… 

24-timmars seglingar finns också 
som 12-timmars samt 48, 72, 96 och 
120-timmars för de som vill segla 
ännu längre. 

24-timmars arrangeras runt om hela 
Sverige efter samma regler på våren, 
hösten och vintern. På Västkusten 
finns närmare 300 rundningspunkter 
beskriva i 24-timmars punkt- och dist-
anstabell tillsammans med långt över 
2000 distanser. 

Inom 24-timmars delas inga ”traditio-
nella vinnarpriser” ut. Det är distanser 
och därmed erfarenhet som belönas. 
Seglarnas resultat ackumuleras från 
år till år och distansplaketter erhålls 
för 200 och 500 distansminuter och 
därefter för varje tusental. Det tar tid 
att bli en erfaren 24-timmars seglare!   

Börja segla och läs mer 
om 24-timmars på 
www.24-timmars.nu

Titta in i 
webbutiken, 
där hittar du 
fler produkter 
att köpa!
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På Västkustkretsens kansli 
i Långedrag kan du direkt 
få hjälp med och svar på de 
allra flesta ärenden och frågor 
om Kryssarklubben och Väst-
kustkretsen. Men kansliet är 
inte öppet dygnet runt och du 
kanske inte har vägarna förbi 
Långedrag. bland annat där-
för finns vår webbplats.

På www.vastkustkretsen.se 
finns bland annat;
•	 Information	om	 

Västkustkretsen

•	 Information,	tips	och	 
rapporter från och om  
alla våra verksamheter

•	 Kalendarium	för	aktuella	
arrangemang

•	 Anmälningsformulär	för	
alla föredrag, eskader-
seglingar, kurser m.m.

•	 Vår	webbutik	med	 
medlemsvaror och  
publikationer

•	 Formulär	för	att	bli	 
medlem

•	 Möjlighet	att	skicka	 
frågor till oss

•	 Diskussionsforum

•	 Äldre	nummer	av	vår	 
tidning Västpricken

•	 Anmälan	till	nyhetsbrev

•	 Genväg	till	vår	 
Facebooksida

Välkommen 
som funktionär
Det är tack vare våra funktionärer som vi kan ha en så bred verk-
samhet som vi har inom Västkustkretsen. Att arbeta som funktionär 
är både roligt, lärorikt, inspirerande, utvecklande samtidigt som man 
träffar nya vänner.

Skulle du vilja vara med och dela med dig av din kunskap och båtlivs-
erfarenhet?  Vi behöver alltid bli fler funktionärer och genom att aktivt 
engagera sig får man nya vänner, erfarenheter och upplevelser. Skriv 
gärna några rader om dig själv till oss på vastkustkretsen@sxk.se  
eller kontakta kansliet på telefon 031-69 00 69 så berättar vi mer.

Välkommen 
som 
medlem
Att vara ute på vattnet är en 
känsla att älska och längta ef-
ter. Med erfarenheten växer 
tryggheten och därmed 
drömmen om att utforska 
nya vatten. Som medlem 
i Kryssarklubben delar du 
drömmen med oss.

Svenska Kryssarklubben ar-
betar för att underlätta för 
din och familjens långfärder 
till sjöss. Med över 43 000 
medlemmar är vi världens 
största båtklubb med indivi-
duellt medlemskap. 

Som medlem får du:
•	 Nio	utgåvor	per	år	av	med-

lemstidningen På Kryss.
•	 En	 ny	 årsbok	 i	 juni	 varje	

år. År 2014 handlade bo-

ken om Åbo skärgård och 
finska Bottenviken, 2015 
Danmark. 

•	 Fri	rådgivning	i	båtjuridis-
ka och båttekniska frågor. 

•	 Väl	 underhållna	 sjömär-
ken, orienteringstavlor och 
enslinjer på många platser 
där det behövs.

•	 Tillgång	 till	 klubbens	 nio	
uthamnar längs Sveriges 
kust.

•	 Medlemserbjudanden	 och	
medlemsrabatter på in-
ternationella certifikat på 
Svenska Kryssarklubbens 
hemsida www.sxk.se

Som medlem i Västkust-
kretsen får du Västpricken  
4 gånger/år med program 
över kretsens alla verksamhe-
ter, utbildningar, seminarier, 
möten och eskadrar.

Om du registrerar din båt får 
du Bojflagga och tillgång till 
cirka 160 svajbojer i popu-
lära vikar längs hela kusten, i 

Mälaren och Vänern. Du får 
också Gästhamnsguiden som 
presenterar över 480 svenska 
gästhamnar. Som medlem 
kan du också teckna en för-
månlig båtförsäkring hos 
Svenska Sjö, båtorganisatio-
nernas eget försäkringsbolag.

Bli medlem du också!

www.vastkustkretsen.se/Kretsen/Blimedlem 
eller ring oss på telefon 031-69 00 69.

nyhETSBREV
önskar du varje 

vecka få löpande information 
ifrån oss om vad som hän-
der i Västkustkretsen, anmäl 
dig till vårt nyhetsbrev på  
www.vastkustkretsen.se

FACEBOOK
Västkustkretsen finns på 
Facebook 
www.facebook.com/
vastkustkretsen

Västkustkretsen 
@ internet



Risken är minimal.
Jag paddlar alltid nära land.
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Frivilliga sjöräddare sedan  1907.

Men för att kunna fortsätta behöver vi ditt 
stöd. Ge ett bidrag eller bli medlem på 
sjoraddning.se. Där kan du också klicka 
dig vidare till vår medlemsshop och köpa 
säkerhetsutrustning som vattentäta mobil-
fodral. Eller ring 077 -579 00 90 och prata 
med oss.

för hela familjen. Den innebär att vi kom-
mer och hjälper till när det behövs, långt 
innan det blir någon akut fara för livet.

Vi är den enda organisationen i Sverige 
som är helt inriktad på sjöräddning. Att 
rädda liv är vår viktigaste uppgift. Och vi 
gör det ideellt, utan bidrag från staten.
Tack vare 2 000 välutbildade frivilliga sjö-
räddare kan vi ha jour dygnet runt längs 
hela svenska kusten och i de stora sjöarna.

När något oväntat händer till havs kan det 
väldigt fort bli väldigt fel. I en kanot eller 
kajak är du dessutom nära vattnet och har 
inte så stora marginaler. Just därför är det 
extra viktigt att snabbt kunna få hjälp.

Bara en så enkel sak som att ha mobilen 
i ett vattentätt fodral, gör att du kan larma 
om du skulle hamna i vattnet. Om du 
dessutom är medlem i Sjöräddningssäll-
skapet ingår vår förebyggande utryckning

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