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Borttappat
Och…någon av er har, händelsevis,
inte upptäckt en kvarglömd flyttlåda
någonstans, innehållande pokaler
och kappseglingspriser från fordom
och vilka hör hemma i vårt prisskåp
på ” Kompassen ”??
Den har varit försvunnen i femton
år nu…
/Henn Avasalu



Ordföranden
har ordet
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Konstig vinter - tidig vår

Återigen en snöfattig och varm vinter. Vi
ska ju skilja på väder och klimat men det
vi upplever forlöpande är vädret. En gan-
ska måttlig temperaturjhöjning på några
grader ger oss vintrar som de senaste
åren. Vad händer med vår båtklubb om
världshaven stiger med någon meter? Det
kommer förmodligen att dröja och under
tiden får vi ägna oss åt mer närliggande
problem.
Vi behöver åtgärda bryggor i våra hamnar. På Karlberga
testar vi med en flytbrygga längs land för att se om det
kan vara lösningen där. Bryggor på Slandö kalv behöver
repareras och på Mälarbadet likaså. Spolplattan med
tillhörande brygga är klar inför sjösättningrna. Tillhörande
reningsverk för spolplattan kommer att färdigställas så
at den kan tas i bruk vid höstens torrsättningar. I skri-
vande stund finns inget besked om eventuellt LOVA bi-
drag för spolpatta på Karlberga och Mälarbadets södra
plan. Vi avvaktar och tar beslut när vi har underlag.

   Sjösättningslistor för de olika kvarteren finns i verk-
stadslokalen. Listorna granskas och ligger till grund för
sjösättningen. De som inte markerat ”tagit del” på lis-
torna kommer att kontaktas för klarläggande. De som
vill ligga kvar på land under sommaren har förhoppningsvis
lämnat en ansökan till styrelsen före 1:a april. En viss
omflyttning av båtar mellan kvarteren kommer att ske
inför höstens torrsättning och berörda båtägare kommer
då att kontaktas. För att underlätta upptagningen i höst
kommer vi att bokföra lyftdata för varje båt. I samband
med sjösättningen monteras slingmärken så att de är på
plats inför hösten. När våra båtar ligger i sjön kan vi
förstärka och asfaltera mark där det behövs.

En noggrann revision av anvsningar för hyra av vårt klubb-
hus kompassen har genomförts och inledande instruk-
tioner finns på hemsidan. Förändringar i arbetsrutiner le-
der till förändring av ordningreglerna. När revisionen är
klar kan du läsa på hemsidan.

Som alla förstår kräver allt ovanstående engagerade per-
soner i båtklubben. Du som känner att du har tid och
möjlighet att göra en arbetsinsats- hör av dig till berörda
kommittéer.

Tiden går fort. Om fyra år (2019) firar SBK 100 års-
jubileum! Vi behöver en engagerad festkommitté för att
dra upp riktlinjer för festen.

 Vi fortsätter att steg för steg omvandla en gammal äro-
rik båtklubb till en modern ärorik väl fungerande båt-
klubb./ Torgny

Kallelse
till extra årsmöte

Lördagen 11 april kl. 11.30 i Kompassen.
Ämne: rättning av mindre fel i stadgarna.

Underlag finns utlagt i Kompassen.



Det här året uteblev segelbåtarna förutom en Najad 41:a.
Najad som efter konkursen numera ägs av Lidköpings
Båtsnickeri.  Annars var det idel motorbåtar i varierande
storlek och fason, extra populärt verkar det vara med
snabba RIB-båtar och aluminiumbåtar vilka var
välrepresenterade.  Därav att första sidan denna gång får
prydas av några snygga daycruisers.

Mässan hade dock som vanligt mycket annat att bjuda
på i form av tillbehör en trend var mycket runt
elförsörjning ombord, allt ifrån
bränsleceller för 50 000 kr till solpaneler,
som kommit ner mycket i pris, för 650
kr eller varför inte ett litet bensindrivet
elverk för 5 000 kr. Många typer av
batterier fanns att välja på förutom vanliga
gamla blybatterier och de nyare AGM
batterierna fanns det nu också litium
batterier för båtbruk, priset är dock
fortfarande högt en batteribank om 4 st
40 Ah batterier som sades motsvara 300
Ah blybatterier kostade 20 000 kr inkl.
montage, om ni vill veta mer kan ni gå in
på www.lime-power.se.

Själv gick jag på ett långseglarseminarium anordnat av
kryssarklubben. Talare var Lars Hässler, förmodligen vår
meste världsomseglare just nu, Milo Dahlman,
sjuksköterskan som byggde en egen båt och seglade till
Antarktis, Linda och Ludvig på Mary af Rövarhamn

kända från TV och Josefin och Ivan som seglat jorden
runt i en Rasmus 35:a. Jag köpte även en bok av de
sistnämnda, Saltvattenliv, som jag kan rekommendera
en riktig tegelsten med mycket bilder men lättläst och
med ett ungt anslag.

Alla fyra talare var intressanta och roliga att lyssna på
och även om de hade det gemensamt att de seglat runt
jorden så hade de lite olika infallsvinklar på långseglarlivet
och visst är det skönt att drömma sig bort lite en stund.

Strax efter båtmässan kom de första lite
varmare dagarna i mars och vips så börjar
det röra på sig på våra varv och nu börjar
det ju bli lite bråttom det är snart sjösättning
för de första. Man kan nog lugnt gissa att
påsken blir en stor båtfixar helg i år om
inte vädret sätter stopp förstås.
Försäsongen är nog den tid då vi har det
livligaste umgänget i båtklubben, fixandet
där man alltid kan få en hjälpande hand,
god råd antingen man ber om dem eller
inte och gemensamma fikapauser i
solskenet utanför klubbhuset. För oss i
båtklubben gäller det ju att försöka hålla i

den känslan av kamratskap även under resten av säsongen
så var med och delta i klubbens aktiviteter, besök vår
fina klubbholme, sträck ut en hjälpande hand och låt oss
alla känna att vi är med i den vänliga båtklubben som vi
kan känna oss stolta över.
/ Red. Per Hanö

Redaktören
har ordet
Vintern har varit lång om än mild i år. Säsongen nalkas dock
återigen. Det vanliga vårtecknet är som alltid
båtmässan i Älvsjö.
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Mona II
Med anledning av artikeln om Mona i förra numret av Kontakt så hörde en av våra medlemmar Hasse Selander av
sig och påminde om att det byggdes en modell av Mona II också. Modellen kan ses på hyllan som sitter över
fönstren på södra gaveln av klubbhuset.
/Red.

100 års jubiléet
Som alla vakna läsare av SBK-Kontakt vet har vi

efterlyst material till en kommande minnesskrift med

anledning av vårt instundande hundraårsjubileum.

Visserligen är det gott om tid än, tanken är att något

dock skall vara klart till 2018, och tiden går fort.

Nå; har nu någon hörsammat vår begäran ? Många ? Någon ?  Ingen ?
Just det, inte en själ har kommit med någonting alls. Vi nödsakas därför
upprepa våra önskemål. Bilder, anekdoter, hågkomster, berättelser…allt
kan vara av intresse från flydda dagar. Tycker du det kan vara svårt att
skriva själv; ge ett underlag till mig så kan jag utforma någonting av det.
De flesta har väl gamla bilder i byrålådorna ? De är alltid välkomna, så
titta efter…..
/ Henn Avasalu
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Årsmötet
Den 10 februari avhölls årsmötet i Södertälje Båtklubb, stämningen var god och
cirka 60 själar hade mött upp för att utnyttja sina medlemsrättigheter, som Henn så
målande beskrev, -att det här är medlemmarnas chans under året att göra sin röst
hörd och tala om vad man verkligen tycker om styrelsen, ris eller ros.
Enär jag själv ingår i styrelsen känns det skönt att kunna rapportera att det blev
enbart ros.

Direkt efter årsmötet så konstituerades den valda
styrelsen för 2015:
Torgny Holmvall ordförande
Mats Röhr vice ordförande/ ungdoms-
jollesektionen
Per Hanö sekreterare
Ola Löttiger kassör
Sören Haraldsson IT ansvarig
Benny Nilsson hamnintendent, bryggor mm
Jonas Magnusson säkerhet
Tomas Ekström vice sekreterare
Bo Luthin vakthållning/ Karlberga

Nedan följer ett kort sammandrag av Verksamhetsbe-
rättelsen för 2014

Våra hamnar
Klubben disponerar 2 hamnområden för sommarplatser
vid flyt och landbryggor samt vinterplatser på land, gamla
Mälarbadet och Karlberga i Södertälje kommun. Utö-
ver dessa två har klubben dessutom en hamn på klubb-
holmen Slandö Kalv. Södertälje båtklubb äger Slandö
Kalv, en holme i Björkfjärden i Mälaren med hamnan-
läggning och byggnader för trevlig samvaro under som-
maren.

För att förbättra kommunikationen i klubben presente-
ras viktig information både på hemsidan, i klubbtidningen
Kontakten och i riktade E-postmeddelanden till berörda
medlemmar. Viktiga beslut mm från styrelsemöten läggs
också ut på hemsidan och pappersversion finns att läsa i
klubbhusen.

Vi har bytt ut låssystemet på Mälarbadet och Karlberga
till ett elektroniskt trådlöst system med nyckelbrickor is-
tället för nycklar. Låssystemet har trots några smärre
inkörningsproblem visat sig fungera mycket bra. Det-
samma kan tyvärr inte sägas om systemet med
övervakningskameror trots flerfaldiga insatser har det
varit problem med hela installationen och kvaliteten på

installerade kameror har inte motsvarat förväntningarna.

På Karlberga har under året en ny WC anlagts.

En ny spolplatta med tillhörande reningsverk, för torr-
sättning av båtar har anlagts på N.plan Mälarbadet. Ty-
värr beviljades vi inte något LOVA bidrag 2014 utan
klubben har tagit investeringarna själv. Reningsverket
kommer att färdiginstallerats under våren 2015, och ny
ansökan om LOVA bidrag för, spolplattor på Karlberga
och S.plan Mälarbadet är inlämnat inför 2015.

Årets stora investering var införskaffandet av en större
truck för torr och sjösättning av båtar. Efter besiktning
och förhandling med Swetruck i mars så var trucken på
plats vid Mälarbadet strax efter midsommar. Under sen-
sommaren genomfördes viss ombyggnad och anpass-
ning av trucken, som är av typen ”Log Handler”, för sitt
nya ändamål att lyfta och flytta båtar. Inför torrsättningen
hade vi också utbildat 7 st truckförare på den nya
trucken. Upptagningen gick som en dans och den nya
trucken får sägas vara en succé. Ett nytt system för sjö-
och torrsättning kommer att införas under 2015, med
fasta datum och ”kvartersvis” hantering. Inför årets upp-
tagning gjordes även en del modifieringar på segelbåt-
svagnen för att underlätta upptagningen med vagn.

På styrelsemötet i december fattades beslut om att ge-
nomföra ett test med flytbrygga på Karlberga, om testet
faller väl ut så är avsikten att succesivt byta till flytbryggor
för alla båtar på Karlbergasidan.

Medlemmar
Medlemstillströmningen har under året varit god 27 nya
medlemmar och 19 nya båtar i klubben. Vilket har lett till
att vi nu har fyllt tillgängliga sommar- och vinterplatser
samt att vi har några ansökningar på kö. Antalet med-
lemmar var i dec 372 medlemmar och 229 båtar förde-
lat enligt följande: 123 motorbåtar, 102 segelbåtar och 4
övriga farkoster.
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Så trots god medlemstillströmning har totala antalet med-
lemmar minskat med 8 st men antalet båtar är oföränd-
rat.

Vakthållning
Vi har under året haft ett skapligt deltagande av med-
lemmarna. Antal vakttillfällen blev totalt 176, vilket är 37
fler än 2013.  Under vaktsäsongen från april till oktober
har det varit 194 nätter varav vi gått vakt 131, det är 2
färre än förra året. 35 medlemmar har vaktat två nätter
och kvittat sin arbetsplikt. Antalet vaktnätter är något vi
absolut kan förbättra.

Verksamhetsåret 2014 Slandö kalv
I år öppnade vi Kalven den 10 maj, med ett
regnoväder…MEN trots det var vi ca 25 pers ute på
Kalven med ett glatt humör. Ca 11:30 åt vi den traditio-
nella sillunchen som är väldigt uppskattad av alla!
Tack alla ni som var med och öppnade Kalven!

Försommaren var lugn med båtar men sedan tog
säsongen fart.
Gästande båtar 1375 -  306 mot 2013
Elanslutningar 737 +     2 mot 2013
Bastubad 161 -    72 mot 2013
Gäststuga 25 +     4 mot 2013
Duschar 750 -    83 mot 2013

Det kan konstateras att 2013 var ett rekordår pga. re-
paration av Skanstullsbron och att antalet gästbåtar nu
är tillbaka på samma nivå som 2012 men att behovet av
landström ökar stadigt. Midsommar var lugnare än i fjol,
ca 45 båtar inkl. medlemmar. Men som  vanligt väldigt
uppskattad av de som var där! Dans kring midsommar-
stången och kaffe /saft och tårta. På kvällen invigde vi
den ny/gamla dansbanan och det blev en succé!!  I slutet
oktober konserverades kalven för vintern. Tack alla ni
som varit engagerade och bidragit till vår fina klubbholme
under året.
/ Eva och Thomas

Verksamhetsberättelse seglingskommittén 2014
Vi har genomfört 3st seglingar på Kalven, M-distansen,
KM och Två-Dagars.

M-Distansen 24 maj
...blev en riktig propaganda segling. Solen sken och det
blåste 3-5 sekundmeter.12st båtar kom till start. Det blev
både kryss och läns. Det verkade som att alla tyckte
attdet var en bra dag på Björkfjärden. Prisutdelningen
var som vanligt ett pris för 100:- Många långa inslagna
priser. Kjell Frick tog första plats. Owe Neidenstam
andra plats. Jörgen Hedengren tredje plats. Kvällen av-
slutades med grillning och solnedgång.

KM 23 augusti
...blev som Mälarödistansen, även den en riktig
propagandasegling.  Sol och friska stadiga vindar och en
distansbana så att båtarna fick segla lite annat än Björkö-
fjärden. Uppskattat enligt hörsägen då det blev både
kryss, halvvind och läns. Tävlingsgenen kom fram på
många deltagare, särskilt hos den yngsta och den äldsta.
Kul!
Som vanligt så är det inte mycket som skiljer båtarna ut
i mål (beräknad tid). Mellan ettan Ove Nejdestam i Di-
van och tvåan (Björne Ångström i Dufour 405) skilde
det endast 31 sekunder och mellan trean Bosse Anders-
son i Nova och fyran Håkan Svensson i Rival endast 4
sekunder. Vinnare av klubbens mästerskap detta år Ove
Nejdestam
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I en subjektiv betraktelse så verkar det vara så att det
blir tajtare och tajtare för var år mellan
placeringarna.Noterbart är att även motorbåtsåkare bör-
jar se tjusningen i segling och vill gasta på tävling. Dagen
avslutades med Kräftskiva i klubbhuset med tillbehör och
prisutdelning. Självklart också många och långa analy-
ser om var och varför sekunder hade förlorats och vun-
nits under ”racet”. Som sig bör.

Två-Dagars 6-7 sep
Denna segling blev lite speciell. Solen sken och bjöd på
halvbra vindar.  Det kom 15 båtar till start. Det var 3st
båtar som drog iväg First36.7 Diva39 Wasa34, dessa 3
båtar låg bra långt före alla andra när de gick i mål. Då
kom vinden och såg till att det blev omkastning i fältet
när resten av båtarna skulle gå i mål.

Det blev långbord nere på plan och grillning (Bra väder)
Andra dagens segling, solen sken men ingen vind. Vi tog
ett beslut att skjuta upp starten. Vi väntade tills vinden
skulle öka. Efter en och en halv timme kom det lite vind,
då kunde vi få iväg fältet. Det blev en repris på första
dagen. Halvbra vindar som ökade vid målgång.

Resultat dag 1
1:a Ola Olander, Scampi
2:a Centh Ahlstam
3:a Björn Angell

Resultat dag 2
1:a Jan-Erik Sandh, Wasa 34
2:a Fredrik Hedin, Rival 22
3:a Urban Sandh, Comfortina 35.

Resultat sammanlagt
1:a Ola Olander Scampi 30
2.a Jan-Erik Sand
3:a Fredrik Hedin

Tittar man på tiderna så är det bara sekunder mellan
båtarna. Det är bara att fila på, snart är man uppe i top-
pen. Det har varit 21st båtar som seglat våra seglingar.

Årets Seglare i SBK blev:
Jan-Erik Sandh Wasa 34  5:a 6:a 2:a

Sen har vi SBK:s båtar som har seglat andra seglingar
och gjort bra ifrån sig:

-Stefan Fagerlund tog hem Svenska cupen i finnjolle.
Jan-Erik Sandh, Årets seglare!

SM Neptunkryssare Stefan o Carina 6:a av 25 båtar.
Grand Place Kjell-Frick. ÅF Offshore Race  SRS 6:a.av
65 båtar. Lidingö Runt 97:a av 234.  Hyundaicup 58:a
av 138 båtar. Höstkroken 10:a av 54 båtar.
- Bigarrau Owe Neidestam 110:a av 234 Lidingö Runt.
Hyundaicup 99 av 138 båtar.
- Seapilot2star Simbelmynde Wasa 410 14:e av 112
båtar.(Jan Johansson, Leffe Andersson)
- Jörgen Hedengren, Leffe Andersson och Micke Sten-
beck, har seglat till Visby 10ggr under 11år.

Seglingskommittén tycker att det vore kul om flera skulle
kunna skriva om vad som hänt, under sommarens seg-
lingar. Vi har inte koll på alla båtar som kappseglar och
seglar. Vi ser fram emot sommaren 2015 Vi tackar er
alla som ställer upp på våra seglingar.
// Leffe, Jörgen och Centh
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Ungdomssektionen
Även i år har vi haft seglingskvällar
med ungdomarna. Det blev totalt åtta
kvällar, fem i maj-juni och tre under
augusti. Kvällarna i maj-juni var väl-
besökta men i augusti kom det bara
ett par ungdomar. Vi försöker vara
mellan tre och fem ledare per kväll vil-
ket fungerar tack vare att vi får bra
hjälp av föräldrar. Båtvården är dock
lite tyngre, men även i år har vi haft
igång samma jollebestånd som i fjol,
dvs 5 optimister, 2 e-jollar, 1 Laser
och 3 Topprar men även ett nytillskott i form av en Triss-
jolle donerad av Tomas Ekström. Nytt för i år är att vi

Utdelades i år till Sean O’Donnell för hans resa i
Österled med Kryssarklubbens eskader som ni kunde
läsa om i förra numret av SBK
Kontakt. Nu har våra
långfärdstecken utdelats i fem-
ton år. Mången SBK:are har
inhöstat något av tecknen – det
stora eller lilla-tämligen jämnt
fördelade. Alla är seglare – hit-
tills- utom i ett enda fall, en mo-
torbåt finns bland mottagarna.
Är detkanske drivmedels-
kostnader som spökar ?
 
Snart är en ny säsong inne. Tag
då Sean O´Donnells långfärds-
beskrivning som inspiration och
ta språnget du också ! Vårt
båtmaterial i dag är ju utmärkt
lämpat för längre turer, och få
har varit – som en gång Röde
Orm- i österled. Där finns
mycket nytt att upptäcka, och
som vi har läst är nu gästhamna-
rna genomgående i utmärkt
skick, redo att välkomna
färdmannen.

köpt nya segel till alla optimisterna, Jennie lyckades för-
handla fram ett riktigt bra pris, mot att vi har ett enkelt
reklammärke för segelmakaren (Boding) i seglet. Precis
som tidigare år har målet varit att väcka intresset hos

Eller, varför inte en sväng genom det Danska Öhavet ?
Fina seglingsvatten, trivsamma hamnar, gemytligt värre,

kan förf. intyga efter flera års
besök där  Du har gott om tid
att planera – och hoppas på en
sommar lik den vi upplevde
2014……minns talesättet: ”
Folk och fartyg ruttnar i hamn.”

När du så ger dig av, en liten
reminder….tag med några
SBK-standertar. Ingenting är
så uppskattat när du gästar en
utländsk klubb att kunna över-
räcka en sådan som en gest av
artighet; jag har själv upplevt
det åtskilliga gånger genom
åren i Finland o Estland.. Och
så glöm inte att rapportera
utseglade distanser vid hem-
komsten – har du inte ett
långfärdtecken förut kan det
hända att du kvalar in för ett
sådant.

/ Henn Avasalu

 

Sean O’Donnell tilldelas Långfärdstecknet 2014

förhoppningsvis några ungdomar, vilket känns som om
vi lyckats med. Inte minst för att det är flera som åter-
kommer. Därför har vi funderat på att försöka göra lite
mer avancerad segling för några under nästa sommar,
om intresse finns. Hör gärna av er med synpunkter.
// Mats, Jennie, Jan-Erik och Fredrik

Långfärdstecknet
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Hedersmedlem i SBKHedersmedlem i SBKHedersmedlem i SBKHedersmedlem i SBKHedersmedlem i SBK
Carl Tony Forsberg CT Forsberg
var den som instiftade utmärkelsen
en gång i tiden, 1987. Forsberg som
är guldsmedsmästare har även
utformat priset och låtit gjuta upp
det, ledfyren är gjuten i mässing.
”Ledfyren skall inspirera till och visa
vägen för ideellt arbete inom klub-
ben.”
Priset är ju ett vandringspris där årets
ledfyr får inneha priset under näst-
kommande år och därefter erhåller
en mindre replik av priset som hen
får behålla. Inte nog med att CT
skänkte vandringspriset, han skänkte
även 50 repliker, även de gjutna i
mässing om än något mindre.

Ledfyren
Ledfyren utdelades i år välförtjänt till Torgny Holmvall se juryns
motivering nedan. Lite speciellt i år var att Carl Tony Forsberg var
inbjuden till årsmötet för att överlämna utmärkelsen. För att visa sin
uppskattning av Carl Tonys insats för klubben, utsågs han av årsmötet
till hedersmedlem i Södertälje Båtklubb.

Ledfyr 2014Ledfyr 2014Ledfyr 2014Ledfyr 2014Ledfyr 2014
Årets jury har utsett en person som
under verksamhetsåret 2014  på ett
föredömligt sätt har tillvaratagit
klubbens intressen, för att möta
framtidens praktiska arbete och
miljökrav. Med sitt pragmatiska
ledarskap i styrelsen, på varv och på
Slandö Kalv får han saker att gå framåt.
Denna man har under arbetets gång
sträckt sig långt utanför sina ålagda
arbeten. Han tar tag i saker som vi andra
medlemmar kanske inte tycker är så
viktiga för stunden. Han är även en
central person som sätter förening och
medlemmarna i fokus. Hans varma
stämma hör vi ljuda bland prästkrage
och sill på midsommarafton på vår
underbara klubbholme Slandö Kalv,
där han bjuder upp till dans och tårta…
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 SBK Verksamhetsplan
verksamhetsåret 2015

Nedanstående förslag är omfattande och svåra att i detalj kostnadsberäkna. Det
slutliga utfallet är starkt beroende av om vi får LOVA-medel från Länsstyrelsen.
Reglerna är att maximalt hälften av medlen betalas av sökande och hälften fås som
bidrag. Svar på ansökan kommer under våren. Allmänt gäller att medlemmar måste
bidra med arbetskraft och kompetens.

Nedanstående får betraktas som ”strävansmål” och det slutliga utfallet bestäms av ekonomi, tillgänglig arbetskraft,
mm

Mälarbadet
· Färdigställande av reningsverk vid spolplatta/fundament vid N plan. Medel (LOVA) har sökts för spolplatta

på S. plan och på Karlberga.
· Asfaltering av N.plan, marken i mastskjulet samt lagning och förbättring av S.plan
· Fortsatt reparation och underhåll av flyt- och landbryggor i hamnarna.
· Skjulplats för jollesektionens materiel.
· Inlösen av skjul fortskrider. Se OR
· Revision av El-installationer i skjul.

Slandö Kalv
· Utökning och ombyggnad av vaktmästarbostaden .
· Bygga en veranda på västra sidan av klubbstugan. Utsikt över båthamnen.
· Enhetlig målning av byggnader. Ett hus i taget
· Reparation/renovering av bryggor.
· Översyn el. byte armaturer. LED belysning

Karlberga (enligt äskande)
· Installation av flytbrygga längs strand som funktionstest. Reparation av bryggor mm
· Färdigställa toalettanläggningen
· Spolplatta (asfalt) med trekammarbrunn. Beroende på utfall av LOVA ansökan.
· Fortsatt målning av skjul.

Kompassen (enligt äskande)
· Köksutrustningen skall kompletteras
· Målning utemöbler
· Växtkomplettering i planteringar.
· Anordnade av 2 Pubkvällar.

Ungdoms-/ jollesektionen
· Kvällsseglingar 8-10 st
·  Utbildning av ledare.
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1Avgifter i Södertälje Båtklubb 2015
Medlemsavgifte

Engångsavgifter

Inträdesavgift – Senior (över 19 år)                             1 500:-
Inträdesavgift - Ungdom                                               100:-
(Ungdomsavgiften gäller som årsavgift 1 år)

Nyckelbricka – Grind (deposition) 300:-/bricka
Rampnyckel (deposition) 100:-/nyckel

Årsavgifter

Medlemsavgift -  Senior (över 19 år) 300:-
Medlemsavgift -  Ungdom                                             100:-
Båtägaravgift  (förutom medlemsavgift) 600:-

Utöver Senior och Ungdom finns Ständiga medlemmar och Heders-medlemmar.
Dessa är befriade från medlemsavgifter men betalar båtavgift. Klubbens valda
funktionärer är i växlande utsträckning befriade från klubbavgifter.

Uppsägning av medlemskap skall skriftligen anmälas till Styrelsen.
Tillvägagångssätt anges i § 11 Stadgar för Södertälje Båtklubb.

Hamn- & varvsavgifter

Hamn- och varvsplatser är personliga och knutna till medlemskap i SBK.
Utlån och/eller uthyrning utan styrelsens medgivande är inte tillåtet. Medlem
och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn,
flyttas om så är nödvändigt.

Önskemål om sommar- och vinterplats är bindande. För sent inkomna
uppsägningar av sommar- och vinterplats kan resultera i att båtägare får
betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta
i sådana fall.

Båtar / Varvsavgifter

Sommarplats på land

För Trailerbåt (på egen trailer och på anvisad plats)        1 300:-
(Trailern skall vara försedd med namn och telefonnummer och eventuell
nyckel till trailern bör finnas tillgänglig på Styrelsens kontor).

För annan båt än Trailerbåt (i Skjul eller på Hamnplan) krävs årligt skriftligt
godkännande av styrelsen. Ansökan om sommarplats på land, som längst
från och med 1 juni till och med första upptagningsdag, skall göras i god tid
före sedvanlig sjösättning eller senast 1 maj.

För godkänd sommarplats på land är avgiften:
                   1:a sommaren                   1 300:-
                   2:a sommaren                   2 600:-

                                                3:e sommaren                   5 200:-

Maximal tid på land är 3 år, sedan skall båten ovillkorligen
sjösättas på sedvanligt sätt eller fraktas bort från
klubbens område.

Sommarliggare på land, som vill behålla sin ”sommarplats vid
brygga”, skall också betala hamnavgift. Den som inte vill betala
hamnavgift får då i stället ställa sig i kö för sommarplats vid
brygga.

Kostnad för ej begärd sommarplats på land är           100:-/dygn
(och beräknas från och med 1 juni till sjösättning eller max till första
upptagningsdag)

Vinterplats på land

Friliggande båtar på varvsplan                                 37:- per kvm
(beräknas på (båtens bredd + 0,8 m) * (båtens längd + 0,8 m )* pris/kvm)

Båtar i skjul                                                               50:- per kvm
(beräknas på skjulets djup * skjulets bredd * pris/kvm)

Båtar / Hamnavgifter

Sommarplats vid brygga

Breddavgift                                                                       25:-/dm
(beräknas per påbörjad breddecimeter mellan bryggbommarnas mitt)

Tilläggsavgift för bommar:
För 4 meter bom                                   300:-
För 6 meter bom                                   400:-
För 8 meter bom                                   500:-
För 10 meter bom                                   600:-
För 12 meter bom                                                                700:-

Övriga avgifter

SBK vimpel                                   150:-
(ny medlem får en SBK-vimpel i samband med medlemskapet)

Påminnelseavgift 0:-/gång
(efter 1 påminnelse avaktiveras nyckelbrickan tills fakturan är betald)

Bomavgift                                                                    300:-/gång
(frånvaroavgift vid sjösättning/upptagning av bryggbommar, vår/höst)

Truck-/slipavgift             om båten väger < 4 ton         500:-/gång
                                    om båten väger >= 4 ton         800:-/gång
(gäller alla vinterliggare utom så kallade Trailerbåtar)

Enskild sjö- eller torrsättning                                    1 000:-/gång
(utöver ordinarie sjö- och torrsättning där truck/slip används. Truck/slip
får endast användas av behörig funktionär)

Ej utförd Arbetsplikt                                                   200:-/timme
(tillkommer båtägare med max 10 timmar per år. Antal timmar bestäms av
styrelsen efter behovsinventering. Ändring av antal timmar anslås på
Klubbens hemsida, Ordningsregler. Har båtägare flera registrerade båtar
utgår arbetsplikt för var och en av dessa).

Ej utförd Vaktplikt                                                          2 000:-/år
(nattvaktplikt gäller alla båtägare med varvs- eller hamnplats
på sommaren och är ett nattpass per båt och säsong)

Ett extra vaktpliktspass kan kvittas mot ”Ej utförd Arbetsplikt”. För mer
detaljerad information kring gällande Vaktplikt- och Arbetspliktsrutiner se

Kompassen

Hyreskostnad/dygn (Kl 12:00 – Kl 12:00)                         2 000:-
Depositionsavgift (återbetalas efter godkänd besiktning)         3 000:-
Korttidshyra, dag/kväll                                                          500:-

För hyra av lokalen krävs medlemskap i minst 1 år och en minimiålder på 20 år.
För hyra mer än en gång per år krävs särskilt godkännande.

Slandö Kalv

Medlem med båt registrerad i SBK får utnyttja Slandö Kalvs bryggor utan att
betala hamnavgift. Båten skall dock ha giltig dekal, på mast eller vindruta,
som visar att debiterade klubbavgifter är betalda. Övriga skall betala enligt
tabell.

Dygnsavgift 120:-
Dagavgift 50:-
Elavgift 50:-/dygn
Bastu 150:-/timme
Dusch 10:-/gång
Gäststuga 120:-/dygn
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Det kom ett brev till klubben,

Nya äventyr med s/y Thindra
s/y Thindra var med 2009 när red. deltog i ARC, det är den båt som den från skärgårdsradion kände
actionreportern Martin Logna brukar segla med, det finns flera reportage på youtube./ Reds. Anm.

Sedan 2007 har vi på s/y Thindra från Piteå bedrivit
charterverksamhet med olika seglingsresor. Efter att
verksamheten varit vilande i två år så har vi nu startat
igen och erbjuder fantastiska seglingsresor i Medelhavet,
Karibien, över Atlanten och något som vi kallar för ”Det
största äventyret” – en jorden runt-segling.
s/y Thindra, en Swan 59, byggdes år 1991 och
levererades av Nautor Swan i Finland. Thindra är i
toppskick och en båt att vara stolt över. Direkt när du
mönstrar på så infinner sig känslan av att du är ombord
på havets Rolls Royce! En pålitlig och sjöduglig segelbåt
som uppfyller den ultimata segelturen i alla väder.

Vårt mål med vår verksamhet är att våra kunder ska få
uppleva fantastiska äventyr runt om i världen. Att segla
en Swan-båt är en dröm för många seglingsfantaster och
med max sex till åtta gäster ombord kan vi erbjuda er en
lyxig, familjär och avslappnad känsla ombord på
Thindra. Seglingsproffs eller nybörjare – det spelar ingen
roll. Vår besättning ombord garanterar er en trygg seglats.
Ni kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.thindra.se.

Med vänliga hälsningar,
Margareta Einarsson
Sales rep/Marketing

Båtdekaler, folie i Brunnsäng

Önskas Köpa
Flaggspel/ signalställ
Åke Sandh
073- 002 69 88

Diverse notiser

Vi klär in och delfolierar båtar, fräschar upp nötta detal-
jer mm. före sjösättning.  
Vi har märkt att många har efterfrågat denna tjänst.
                                                                          
Vi kan utföra monteringsarbete hos er. Vi är snabba och
flexibla och ger alltid garanti på material och arbete.

Ni kan läsa mera om oss i vår hemsida www.stilreklam.se
Brunnsängsvägen 23 , 152 42 Södertälje
Tel. dir: 08-551 181 85    , Tel. vxl: 08-551 181 80

Jag heter Hillevi och kontaktar er från
Stilreklam i Södertälje. Vi är ett företag i
Brunnsäng som arbetar inom visuell kom-
munikation och erbjuder skyltar, dekaler,
vepor, displayprodukter mm Just nu vill
jag speciellt erbjuda våra tjänster till
båtägare som vill ha en fin båt till som-
maren.  



Södertälje Båtklubb
C/o Ola Löttiger
Nydalavägen 49
152 51 Södertälje

B - Föreningsbrev Porto
betalt

Samtal med Knapen
Knapen, som sedan länge
inte mer har någon båt har
i stället desto fler hågkom-
ster och historier att tillgå.
Så när vi delade på en fika
kom han förstås i berättar-
tagen…..

’I yngre dagar hade jag en kompis
som var konstnär som också var
entusiastisk seglare med sin
gammaldags gaffelriggade båt. Han
berättade då en historia –sannings-
enlig eller ej- om ett möte med –
vi kan kalla honom Nisse….

’En kall och eländig vår hade jag
båten upplagd på ett uselt varv. Intill
låg en gammal,otroligt bastant
gammal koster,just inköpt av Nisse.
Vi rustade våra båtar, frös och for
illa. Emellanåt kom Nisse, med
allvarsam min och sökte råd av mig
som också hade en gammal båt. Man
kunde genast se på Nisse om han
hittat något nytt råttbo…

En kväll ville han att jag skulle komma

ombord och titta. I den jättelika
salongen pekade han på en däcks-
balk, grov som ett lårben, med ett
svart, otäckt hål –ett veritabelt
grävlingsgryt mitt på.

’Vad ska jag göra, ett skåp eller fylla
igen ?

’Fyll igen, men ta trätjära först…
tänk på klibbkraften, tjärans klibb-
kraft. Alltid något.

Nästa kväll kom Nisse med en stor
påse gips, blandade i hink, klättrade
ombord, varifrån det hörde smask-
ande ljud som från en murare i ar-
bete. Så kom han till mig. I
strumplästen.

’Var har du skorna ? Akta dig,våren
är kall…varpå vi klättrade upp i hans
koster. På det ruttna hålets plats fanns
nu en slät, ljus yta av gips.

’Mina skor är därinne’sa Nisse.’De
fyllde bra’.

Nästa dag tog jag min målarlåda

med, varpå vi ådrade ek till bästa
utseende.

’Man kanske skulle rama in verket’?
sa Nisse.

Så sjösatte vi och våra vägar
skiljdes. Men på eftersommaren
ringde Nisse: ’du måste komma ner
och hjälpa mig sälja båten. Det
knarrar så förb-t i däcksbalken.’

Nere vid kostern kom strax två spe-
kulanter, engelsmän, som då och då
hoppade jämfota på däcket och
utbrast: ” what a ship ” !

Affären blev strax klar, seglen
hissades och engelsmännen försvann.
Vi tittade länge efter kostern.

’Hoppas sullädret håller’sade Nisse
med dyster min.

Fritt efter en berättelse av Göran
Brunius

Henn Avasalu


