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Södertälje båtklubbs medlemsblad

Framför trucken ses (från höger) en nöjd ordförande Torgny tillsammans med mekanikern från Svetruck, Bengt som rattar
den gamla trucken och Bosse Andersson som tillsammans med Leif Ahlgren (saknas på bilden) är med i ”truck kommitèn”.
På annan plats i tidningen kan ni läsa mer om utvecklingen av truck projektet.

Några dagar efter midsommar var den
nya trucken äntligen på plats!
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Ordförande
har ordet
En kylig vår och försommar följdes av en
riktig värmebölja under flera veckor efter midsommar. Vädermässigt en fin båtsommar för oss i den östra delen av landet. Förhoppningsvis kan vi fortfarande
få många fina dagar under kommande
veckor. Till slut kommer den tid då vi åter
tar upp våra båtar. Listorna för torrsättning finns nu i verkstadslokalen på
Mälarbade och i klubbstugan på
Karlberga.
Miljökraven från myndigheterna tvingar fram viktiga förändringar för båtklubbarna. Anordningar för att tömma
septictankar skall finnas i klubbhamnarna från och med
april 2015. Södertälje båtklubb har som bekant löst det
problemet i god tid. Har du ordnat så att du kan tömma
din tank?? En adapter till slangmunstycke ska göra så att
du som har en ”toa” typ porta potti också skall kunna
tömma vid pumpen.

Du kan inte ha ungått att se att vi nu har en bamsetruck
för båtlyft på Mälarbadet. (se artikel) Den kommer nu
att innebära många nya frihetsgrader då vi nu inte är beroende av inhyrd mobilkran för de större båtarna. Vi sökte
bidrag LOVA-medel för truck och spolplattor men vi
fick inget. I egen regi bygger vi nu en betongplatta med
reningsverk på norra plan i enlighet med det mandat som
styrelsen fick vid årsmötet. (se artikel). Ett studiebesök i
Östertälje båtklubb gav oss nödvändig kunskap för en
spolplatta med reningsverk som är godkänd av miljökontoret i Södertälje. I skrivande stund arbetar vi med
plattan och har inlett förarutbildning på den nya trucken.
Den 31 augusti tar vi ned listorna för att planera upptagningen. Den 13 september börjar vi med skjulbåtar. Vi
arbetar med båda truckarna. Lyfter båt, tvättar, placerar
i vagn för att köra in på skjulplats. Om möjligt ska vi fylla
tomma skjulplatser med lämpligt stora båtar. Som vanligt är det väldigt få personer som utför det mesta av det
nödvändiga arbetet i båtklubben. Var finns du som kan
och vill bidra med ditt kunnande och ditt arbete?
Det är förhållandevis billigt att ha båt i en båtklubb som
är en ideell förening i Sverige. Det förutsätter dock att vi
kan bidra med arbetskraft. Läs stadgar och ordningregler
som finns på hemsidan så får du en god uppfattning om
vad som sker i vår båtklubb. Förbered i god tid
torrsättningen så att bockar, stöttor och pallvirke finns
på plats. Är du osäker - fråga. Det finns många med
kompetens som kan ge råd.
En spännande höst följer...
Torgny Holmvall

Efterlysning
Om 5 år, 2019, firar SBK 100 års jubileum. Henn Avasalu
har redan nu börjat samla ihop material till en
jubileumsskrift. Så om ni har något gammalt material
skrifter, bilder etc. så är vi tacksamma om ni kan höra av
er, antingen direkt till Henn eller till undertecknad.
Red/ Per Hanö
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Klart man skall ha flytväst!
Flytväst räddar liv. Nästan hälften av de som omkom
genom drunkning i båtolyckor 2013 och inte hade flytväst
skulle ha kunnat överleva om de burit flytväst. Det är
slutsatsen av en analys som gjorts av Transportstyrelsen
och Svenska Livräddningssällskapet.
Det enda gångbara argument jag hört mot flytväst är väl
ensamseglare på oceanerna som föredrar att drunkna
direkt framför att kanske ligga och flyta i många timmar
och så småningom dö av uttorkning eller bli hajföda. Men
det är ju inte under sådana förhållanden vi normalt är på
sjön. I stort sett alla drunkningsolyckor i Sverige sker
inomskärs eller i insjöar och i regel nära land.
Det finns olika uppfattningar om hur många liv som skulle
kunna räddas om alla som är ute med båt använde flytväst. För att bilda sig en egen uppfattning i frågan bildade Transportstyrelsen i samarbete med Svenska
Livräddningssällskapet, som båda också ingår
Sjösäkerhetsrådet, en analysgrupp som fick till uppgift
att gå igenom 2013 års samtliga fritidsbåtsolyckor med
dödlig utgång.
Under 2013 omkom 36 personer i fritidbåtsolyckor. Sju
av dem bar flytväst men omkom trots det. En av dessa
omkom av kroppskador vid kollision med en ö, en föll
från fördäck och fick dödliga skador av båtens propeller och slutligen var det fem som låg så länge i kallt vatten att de inte överlevde. Fyra personer bar inte flytväst
men omkom inte av drunkning. Tre av dem omkom i en
högfartskollision med en lysboj och därefter med land.
Ytterligare en omkom av kolmonoxidförgiftning när båtens värmare läckte in avgaser där han låg och sov. Därmed återstår 25 personer som alla drunknat och som
analysgruppen har tittat närmare på. Uppgiften har varit
att bedöma överlevnadschanserna. Några av de
Gruppen har framförallt
25 bedömdes inte haft
tagit hänsyn till följande
någon chans att klara sig
faktorer:
även om de haft flytväst.
- Vattentemperatur
Exempel: En äldre person
- Närhet till räddning
som föll i iskallt vatten i
- Fysisk kondition
en hamn där han var en- Alkohol- och
sam och dessutom drabmedicinpåverkan
bades av hjärtinfarkt.
- Klädsel
- Väder och sjögång
Några andra har be- Avstånd till land
dömts ha mycket goda
chanser att klara sig. Ex-
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empel: En, icke simkunnig, person som
stod på fördäck och
föll i sjön på väg in
mot en brygga. Det
hela uppmärksammas
omedelbart av övriga
besättningen och av
andra personer i hamnen. Det var mitt i sommaren och
badbar temperatur i vattnet.
– Slutsatsen av analysen blev att, i storleksordningen, 11
personer (44%) av de 25 granskade dödsfallen hade
överlevt om de burit flytväst, säger Lars-Göran Nyström,
sjösäkerhetssamordnare och en av de som deltagit i analysen.
– Om de både burit flytväst och haft en möjlighet att
larma hade ytterligare tre personer klarat sig – till exempel genom att ha en vattenskyddad mobiltelefon eller en
nödsändare.
Av de fem personer som omkom trots att de bar flytväst
men inte klarade sig på grund av nedkylning hade fyra av
dem fått en klart ökad överlevnadschans om de kunnat
larma. Observera att analysen omfattar ett litet material
(uppgifter från 2013). Avsikten är att fortsätta arbetet
och granska fler båtolyckor på motsvarande sätt. För
dig som vill veta mer kan du ta del av Transportsyrelsens
publikation Säkrare båtliv 2020 på:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/
Sjofartspublikationer/Fritidsbatliv/sakrare-batliv-2020broschyr
Lite kuriosa från den rapporten angående alkohol på sjön
apropå den nya promillegränsen och för att spä på våra
fördomar är en internationell jämförelse mellan Sverige,
Norge, Storbritannien och Finland som visar att Finland
har dubbelt så många omkomna per 100 000 båtar som
oss tre övriga samt att av dessa var 75% berusade med
typiskt mellan 2,0-2,5 promille…
/Per Hanö

SBK Kontakt Nr 2 2014

Vedtruck ”Log handler” för sjö/torrsättning av båtar i Södertälje båtklubb.
Myndigheternas miljökrav på båtklubbarna innebär att båthanteringen måste förändras i Södertälje båtklubb. Efter att ha utrett olika alternativ
fastnade styrelsen för alternativet ”Loghandler”
Efter kontakt med flera båtklubbar med denna lösning för båthantering var vi styrkta i uppfattningen
att en vedtruck var det bästa alternativet.( Sublift
1,6 miljoner + ramp var ett alternativ) Årsmötet i
februari gav styrelsen mandat att finna, upphandla
och anpassa en loghandler för båtlyft.

Exempel på
en vedtruck i
arbete

Lördag 22 mars 2014 reste Torgny Holmvall, Bo Andersson och Leif
Ahlgren till Ljungby ToR 80 mil för att besikta en vedtruck tänkbar
för båtlyft i SBK. Vi träffade Roger Andersson delägare i företaget
Svetruck.
Trucken var nu ihopsatt så att vi skulle kunna studera funktioner och
prestanda. Efter många frågor och klarläggande konstaterades att
fordonet var klart intressant för köp. Vi klargjorde vår situation beträffande LOVA ansökan och meddelade att det inte var bråttom med
att slutföra affären. Det innebar inga problem för Roger /Svetruck.

Överenskommelse.
Svetruck tvättar reparerar vissa funktioner som en styrled, byter vissa
hydraulslangar.Åtgärdar oljeläckage, Bättringsmålar vitt och svart på
trucken.
Fordon lyftarm och gripklo kommer till Mälarbadet i Södertälje.
Vi kommer att behöva en mobilkran för att montera kranarmen.
En montör från Svetruck hjälper oss.

Tidplan och ekonomi.
Efter klarläggande om vi får sökta LOVA medel, (Före 31 mars) tar
styrelsemötet 2 april definitivt beslut om köp av trucken.
Styrelsens beslut: SBK köper trucken enligt nedan.
Ekonomi: Trucken kostar 400 000 SEK + moms
Transport 30-50 tusen Sek.
Ombyggnad av gripklo ? SEK
Totalt ca 600 000 SEK
Torgny Holmvall
Ordf. Södertälje båtklubb.

Väntar på svetsjobb
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Vi bygger spolplatta tillika stadig
betongplatta för den Nya tunga
trucken
För att kunna effektivt tvätta våra båtar på ett miljömässigt bra sätt behöver vi tre
plattor. SBK sökte så kallat LOVA- bidrag för truck och en betongplatta och två
asfaltplattor.
LOVA . Länsstyrelsen står för halva kostnaden.
SBK fick inga LOVA medel denna gång.
Vi söker igen för asfaltplattor placerade
på Karlberga och Mälarbadets södra
plan.
Semestrar är bra men inte om man vill
starta och genomföra arbeten under semestertid. Vi bygger nu en betongplatta
som utgör ett starkt underlag för trucken
och utformas som en spolplatta med tillhörande reningsverk. Plattan måste vara
färdig för båtlyft den 13 september då
vi börjar med skjulbåtar. Bryggan vid
plattan ska rivas och ersättas med en ny
bredare för att få ett större djup. Den
bredare bryggan underlättar också
tvättning och hantering av lyftband mm.

Hur fungerar en spolplatta?
Vattnets väg: 1. båten tvättas med högtrycksspruta. Vattnet rinner ned i brunnen och
rinner med självfall till Trekammarbrunn 2,3, slambrunn. Slammet sedimenterar och
klarfasen rinner till filterlåda med filtersäck 4,5. Det filtrerade vattnet fortsätter ut i sjön.
Efter x antal år slamsugs trekammarbrunnen och slam och filtersäckar går som
miljöfarligt avfall till Returen.
Södertälje båtklubb: Vi använder samma materiel men placerar hela reningsverket ovan
jord på en betongsockel för att möjligöra självfall från slambrunn via filter ut i vattnet.
Från brunnen i spolplattan rinner vattnet till en första grovslambrunn därefter över till en
brunn med en dränkbar pump som pumpar vattenet till en trekammarbrunn. Här sker
sedimentation och ”klarfasen” gåt till filterlådan med filtersäck. Det filtrerade vattnet
rinner ut i aren. Om det senare behövs kan vi lätt koppla på en ytterligare filteranläggning
efter filterlådan. Placering av spolplatta och reningsverk. Se bild till höger.
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Bilderna visar spolplatta i Östertälje båtklubbs hamn.
Södertälje båtklubb planerar en liknande platta på ”gamla Mälarbadet”
Bergviksgatan 21. (Metoden har fått klartecken av miljökontoret i Södertälje)
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Redaktören
har ordet
Vilken härlig sommar!!!
Själv startade jag semestern 2:a veckan
efter midsommar då var det faktiskt
ganska kallt det kröp ner mot +10
grader på nätterna men jag sökte mig
längre ut i skärgården till Harstena där
lyste solen i alla fall även om inte vattentemperaturen inbjöd till bad +15-16
grader.
Vid hot om regn och åskväder sökte jag mig in mot fastlandet och för första gången in till Valdemarsvik.
Arkösund har jag tröttnat på sedan Promarina tog över
med sina höga avgifter samt att orten som sådan verkar
ha somnat in helt.
Valdemarsvik har jag som sagt inte besökt tidigare mest
för att det ligger så långt in från farleden, det är ca 8-10
distans i praktiken en fjord. Men väl där vilken
överraskning nya fina bryggor med bommar i gästhamnen,
kommunen är i full färd med att rusta hela gästhamnen
men hade inte riktigt hunnit bli färdiga till säsongen. El
och vatten var inte utdraget på bryggorna varför man
fick se till att ha mycket kabel och broderligt dela på de
få uttagen, servicehuset skulle också rustas upp. Med

Valdermarsviks gästhamn
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anledning av detta så hade kommunen som driver gästhamnen frångått sin normala avgiftspolicy, 100 kr per
natt och tredje natten gratis till 2 nätter gratis och 100 kr
för tredje natten !!!
Nu råkade dessutom bli så att 3 natten var det Båtival
(karneval), ett årligt återkommande event, och den
natten är det alltid gratis !!!
Jag var inte den ende Södertäljebon som upptäckt
Valdemarsvik till min glada överraskning stod två
SBK:are och tog emot tamparna på bryggan när jag gled
in, Per-Urban och Tuula som låg där med sin motorbåt
Juliana, dessutom var det ett gäng från Östertälje
båtklubb som låg runt om mig.
Hamnen ligger för övrigt mitt i centrum med några 100
meter till en rejäl Ica-butik, Systembolaget och flera
restauranger.
All heder åt Valdemarsvik som båtkommun enligt
obekräftat skvaller från min båtgranne beror det på att
kommunalrådet som dragit igång Båtivalen och satsningen
på gästhamnen är före detta styrelsemedlem i Kryssarklubben. Det är inte sista gången jag är där i alla fall.
Från Valemarsvik fortsatte jag ner till Västervik för att
plocka upp hustru och dotter. Ännu en gästhamn som
Promarina tagit över utan att göra några förändringar utom
att höja avgiften, från 340 kr vilket för mig innebär ca
500 kr per natt. Jag ringde Vikingarna istället, klubbhamnen som tar emot gästbåtar, 180 kr per natt
inklusive el. Enligt Gästhamnsguiden tar de inte emot båtar
över 38 fot men det var okay när jag ringde det är bara
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så att de inte har så många tillräckligt breda bomplatser.
Här låg vi bara en natt då vädret var lugnt och inbjöd till
en överfart till Visby, här bokade vi en plats i gästhamnen
via Docksspot, man fick betala i förskott via nätet vilket
kändes så där, vad händer om man inte kommer fram
utan måste vända? Men allt fungerade perfekt,
Dockspot har 5 platser som kan reserveras och jag kan
rekommendera plats nummer 1 som vi bokade längst in
i hörnet med långsides tilläggning. Väl i Visby möttes vi
av den första värmeböljan med +27-28 varje dag.

Ringsöfladen vid 22.00 på kvällen. Sedan var det dags
för mig att fortsätta hem och jobba ett par veckor innan
jag kunde ge mig ut igen, mer om det en annan gång.
Under de varma veckor jag jobbade spenderade vi helgen på vår klubbholme Slandökalv, det var helt fantastiskt i värmen och man fick höra idel
uppskattning av vår fina klubbholme från gästande båtar
som inte var så lite avundsjuka på att vi kan tuffa ut dit på
någon timme från hemmahamnen. Vi skall vara riktigt stolta
över vår fina klubbholme.

Från Visby hade vi sedan en tuff men snabb segling hem,
NO 10-11 m/s men vi var trötta när vi släppte ankaret i

/ Per Hanö

Nya medlemmar
Det har varit god tillströmning av nya
medlemmar till klubben i år, än så länge
27 nya medlemmar med 18 nya båtar i
klubben. Motorbåtar överväger med 15
st och 3 st segelbåtar, 13 st av dessa har
fått hamnplats på Mälarbadet och 3 st på
Karlberga.

Fakta Coronet
En av de nya båtarna, Camita, är en riktig klassiker av
det anrika märket Coronet, modellen är Seafarer II årsmodell 1977, vilket kom att bli sista året för de äkta
Coronetbåtarna även om varumärket levde kvar även
efter konkursen. Skeppare är Helene Gerber, Helene är
uppväxt med båtliv men det här är hennes första egna
båt. Hon köpte den tidigare i år och blev medlem i klubben i början av sommaren, sonen Samuel och dottern
Sara följer gärna
med ut på sjön.
Helene vill också
passa på att rikta ett
stort tack till Bengt
Linder som ställde
upp i somras och
hjälpte henne ta upp
båten efter ett
smärre missöde
som krävde reparation av propellern
innan den kunde
sjösättas igen, så att familjen kunde fortsätta njuta av
sommaren.

Dansken Ole Botved började sin båtkarriär som seglare
i Snipe klassen, innan han startade Botved boats A/S.
De första båtarna som tillverkades var Snipe men i det
nya revolutionerande materialet glasfiberplast. 1955 tillverkade man den första motorbåten en 18 fotare kallad
Coronet som premiärvisades på Chicago boat show
1956, båten blev en succè redan från start.
Coronet var från början inriktat på export till USA och
var banbrytande i Europa med bla. Daycruiser konceptet och Flybridge. Märket sågs som lite av motorbåtarnas
Rolls Royce.Coronet stod på toppen i början av 70talet med återförsäljare i 44 länder men oljekrisen 1973
blev nog början till slutet för företaget som sattes i konkurs i slutet av 1977. Innan dess hade man hunnit tillverka ca: 70 st olika modeller som kuriosa kan nämnas
att en av de sista modellerna var en mycket elegant motorseglare Coronet Elvström 38.
Coronet har en aktiv märkesklubb och för er som vill
läsa mer om märkets historia och se de olika modellerna
har de en utmärkt hemsida, http://www.coronet.nu
Red/Per Hanö
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Vinnare: Grand Place med skeppare K. Nilsson och G. Fricky (bilden tagen före start start).

Mälarödistansen...
...seglades den 24 maj i strålande väder. Kampen om 1:a platsen stod ännu en gång
mellan skepparna Kjell Nilsson och Ove Nejdenstam, den här gången var det Kjell
med besättning ombord på Grand Place som drog det längsta strået. Tredjeplatsen
gick till Jörgen Hedengren i sin Contrast 36:a.

Resultat
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1:a plats.Ove Nejdenstam, Diva 39.

2:a plats.Björn Ångström, Dufour 405.

3:e plats.Bosse Andersson, Nova.

KlubbMästerskapet...
...seglades den 23:e augusti 2014. Det blev en blåsig men kul segling med vindar
uppåt 13 m/s. Ove Nejdenstam med Divan tog revansch och avgick med segern men
Björn Ångström med sin Dufour var inte långt efter på beräknad tid. 3:a blev Bosse
Andersson i Novan som sällan gör en dålig tävling.

Resultat
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Jollesektionen
har varit aktiv även i sommar
med ett flertal seglingskvällar
under försommaren.
Segling med ungdomar. På samma sätt som de senaste
somrarna har vi några öppen segelkvällar för ungdomar.
Sju kvällar på försommaren och under sensommaren
ytterligare fyra kvällar (Tisdagar). Tanken är att ha det

som en enkel skola, där alla oberoende av kunskapsnivå ska få prova att segla. Det brukar vara ett tiotal
ungdomar per kväll. Och glädjande är att flera kommer
tillbaka år efter år. I år har vi förnyat optimisterna med
fem nya segel. Som vi lyckades få till ett bra pris av segelmakaren, mot ett visst reklaminslag i seglen.
Alla barn mellan 7-16 är välkomna att anmäla sitt intresse för att prova på eller att få fortsätta och öka på sitt
mod och kunnande. Tisdagar kl 18 vid klubbhuset.
Plats: Bergviksgatan 21, ”gamla mälarbadet”.
/Mats Röhr

Grattis!
SM-brons till Södertäljeseglare. Södertälje Båtklubbs Stefan Fagerlund tog sig i
helgen upp på prispallen i SM i finnjolle för tredje gången i karriären.
Efter brons 2005 och silver 2012 blev det en ny bronspeng för SBK-seglaren i samband med helgens tävlingar
i Lerkil söder om Göteborg.
Hårda vindar gjorde att bara fem av de nio planerade
seglingarna genomfördes. Stefan Fagerlund var stabil och
slutade trea som bäst och sexa som sämst i de tuffa vindarna.

Guldet gick till världstvåan Björn Allansson, som vann
alla fem seglingarna. Framförallt i medvinden, där det
inte bara handlat om att fånga vind utan även att utnyttja
vågornas kraft för att få båten att surfa fram, visade
Allansson varför han är en världsstjärna i klassen.
– Han är överlägsen, men han gör inget annat än att segla
Finnjolle, konstaterar Stefan Fagerlund.

– Det är en utmaning. Man är helt utpumpad efteråt, det
bränner ordentligt i mage och lår, säger Stefan Fagerlund, som siktade på pallen, men ändå var lite överraskad efteråt.

I och med tredjeplatsen i SM behåller Fagerlund även
sin ledning i Sverigecupen, där han är regerande mästare, inför den avslutande regattan i Karlstad i september.

– I och med att det blåste mycket gick det förvånansvärt
bra. Jag tränar här på Hallsfjärden och är aldrig i närheten av de här förhållandena. Och jag tillhör inte de tyngsta,
som har en fördel när det blåser hårt.

Källa: Länstidningen Södertälje
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stora kölbåtar, sida upp och sida ner…

Läsvärt!
Båtfolk och seglare är i allmänhet av den
sorten att utövar man inte sitt livs intresse
så kan man ju läsa om det och då få se,
hur andra har det med sina båtar, upplevelser och mera annat tillhörande.
Särskilt vintertid, när farvattnen är oframkomliga kan längtan sätta in, varvid båttidningar får utgöra ett substitut för
” the real thing”. ( Vinter förresten; en engelsman noterade, efter att nyligen ha seglat omkring i Karibien att
mer än en seglare setts försjunken i något läsbart i sittbrunnen där…..i båttidningar ! )
Härhemma har vi en del att botanisera bland: PÅ Kryss
t ex, främst ett medlemsblad för kryssarklubbare men
oftast med innehåll av god beskaffenhet…inte så mycket
tester, men mer av färdbeskrivningar både i nära vatten
och bortom horisonten. Så finns Båtnytt och Vi Båtägare ,båda i ny regim, med förhoppning om överlevnad i
förlängningen. Vi Båtägare är f ö mest specialiserad på
motorbåtar. Segling är nedlagd. Så finns Båtliv, SBU:s
medlemstidning, nu också språkrör för SSF. En annan
medlemstidning är Veteranbåten, som behandlar klassiska båtar ur vårt kulturella arvegods. Den ges ut av
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, numera benämnd
Veteranbåtsföreningen. Ett annat klubblad med liknande
framtoning är Segeljakten, medlemsblad för Sail Yacht
Society.
Utrikes, främst –och närmast- i England finns en hel del
att botanisera bland. Överst på listan hamnar då Yachting
World, vars första nummer utkom 1894. Tidningen i dag
siktar på det sk premium-segmentet, och innehåller i princip just ingenting under 40 fot, gärna större, mycket
större….Nya, stora båtar presenteras och annonsering
tar sikte på dem som inte behöver bekymra sig för den
personliga ekonomin.

För den budgetmedvetne finns så Practical Boat Owner.
Namnet säger direkt vad det handlar om: ” gör det själv”,
och tidningen är den största på den engelska marknaden. Vi har ju fått en avläggare härhemma också vid namn
Praktiskt Båtägande.
Sedan finns ju tyska, franska, italienska publikationer
också –vi nöjer oss med de engelskspråkiga då många
nog kan tillgodogöra sig det skrivna –så låt oss nöja oss
med det !
Så; om det i höst kan kännas en smula tomt och innehållslöst har du här fått några tips vilka kan fås i varje
välsorterad spel-och tobaksbutik…
Henn Avasalu

Insändare
Hej, med anledning av artikel i klubb
tidningen om färgborttagning.
Kmi har ett medel som målas på färgen
...efter en stund tar man en skrapa och
skär bort färgen på båtbotten...då bildas
flagor som man kan samla i en hink.
Funkar giftfritt utan damm och kladd.
http://kmigreenproducts.com
Med vänlig hälsning,
Tack för bra klubbtidning
Lars Cidh

Där finns också Yachting Monthly, nästan lika gammal
den, och tar sikte på tur-och långfärdsseglarens intressen i första hand, båtarna är måttliga i format,
beg.marknaden gripbar, det är fullt med tur-och hamnbeskrivningar mm.
För den utpräglat kappseglingsintresserade finns Yachts
and Yachting: mycket bankappsegling, alltifrån jollar till
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Porto
betalt

Samtal med Knapen
´På min tid´ sade Knapen,
´var kanotsegling en stor
sak inom svensk segling i
många klubbar och
sällskap….ja, jag sysslade
inte själv med det, men närhelst jag var ute så fanns
de att se ute i farvattnen.
Redan på trettiotalet hade vi en
särskild sektion som sysslade med
detta, och sektionen omfattade också
en mängd paddelkanotister på den
tiden. Minns, att det var trettiotal,
depression och arbetslöshet, men
entusiaster saknades inte. Praktiskt
taget alla byggde sina kanoter själva
då, mestadels av typen IIIB,
föregångaren till C-kanoten som
kom att bli den populäraste över tid.´
´Det var värst vad du kan, genmälde
jag…, men vad hände sedan?´
´Jo, mot trettiotalets slut hade det ju
dragit ihop sig ute i världen igen,
många fick inkallelseorder, och det
blev knappt med möjligheterna
under överskådlig framtid ´suckade
Knapen. ´Så 1940 hade det gått därhän, att kanotsektionen stod inför sin
likvidering, vilket också skedde. Då
hade redan paddelkanotisterna lämnat båtklubben och startat eget, se-

dan moderklubbens styrelse funnit
det oförenligt med klubbens stadgar
och portalparagraf att det förutom
paddling också förekom orientering
på deras verksamhetsprogram.
Innan dess hade dock både
paddling och segling bedrivits –man
instiftade till och med ett långfärdspris för båda verksamheterna. Men
jag minns, att dåvarande kanotseglaren, sedermera ordföranden
Sunde Johansson sagt att hans fästmö
Hillevi var en tuff tjej som följde med
på långa resor i en kanot som bara
var 1.10 bred!
Hur som helst; segelkanoten sjösatte
mången seglingssugen ung man med
begränsade resurser, och då de
kunde självbyggas blev de stundom
kallade för ” fattigmans farkoster”…
men ut kom man, god segling fick
man och natur-upplevelserna fick
man på köpet.´
’Så, på femtiotalet, vill jag minnas,
sade Knapen med något förlorat i
blicken började det dyka upp några
kanoter igen. Nu av kraftigare sort
av klass E, ritade av den store profeten och pionjären inom området,
Sven Thorell Jag minns några namn
ännu: ” Panget, Blondie, Pluto och
Essan ” Sedan kom några yngre

förmågor med C-kanoter, och 1956
bildades en ny kanotsektion som
skull sortera under moderklubben.
Nu var vi inne på verksamhetens
guldålder och tappen var ur tunnan.
Som mest var det ett tjugofemtal
kanoter i aktiv tjänst, både C och E
och deltagandet i kappseglingar var
flitigt: Sörmlandsregattan, Riddarfjärdsregattan, alla öppna regattor i
trakten….håhåjaja ´sade Knapen,
´det var tider, det ! En kille tog t o m
SM-guld i C-klassen i ett startfält av
64 kanoter….
Sedan, en bit in på sextiotalet började det ebba ut, bl a då
OK-jollar och Finnjollar kommit i
ropet. Så verksamheten dog stillsamt
ut, och i dag är det mest gamla
nostalgiker som seglar någon äldre
renoverad låda. Och ingen alls i vår
klubb…..
Innan dess var dock stämningen rätt
uppsluppen, som när gänget slussade
ut i samlad eskader, samtliga i sina
kanoter iförda frack! Folk på
kajerna glodde….
Och 10-årsjubiléet kallade man till
supé: klädkod: regnställ eller kavaj…..
Henn Avasalu

