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Nyhet – Antifouling Sealer
Biocidfri bottenfärg som spärrar mot
kopparläckage

låtna att användas. Det är en ”Allt-i-ett” produkt, en
kombination mellan spärrskiktsprimer och biocidfri bot-
tenfärg. Den ger en hård och tvättbar yta som inte pole-
rar av. Lämplig i insjöar, utmed norrlandskusten eller då
koppar- och biocidinnehållande färger inte får användas
 
·         Enkelt underhåll under säsongen
·        Ingen borttagning av gammal bottenfärg

behövs innan målning
·         Förseglar och spärrar från läckage av

koppar och biocider med endast 2 skikt
·         Snabb torktid, dammtorr efter 1 timme,
·         Övermålningsbar efter 3 timmar    
 
Besök vår monter C13:31 på Allt för sjön för mer
information.
  
Vänliga hälsningar
International Färg AB 

 
ANTIFOULING SEALER är en kombinerad spärr-
skiktsprimer och bottenfärg som stoppar koppar- och
biocidläckage från gamla bottenfärger samtidigt som den
ger botten en snygg yta som är lätt att tvätta vid behov.
Borttagning av gamla bottenfärger behövs inte, förutsatt
att botten är i bra skick och inte flagar. Kan målas på de
flesta material och alla gamla bottenfärger. Antifouling
Sealer uppfyller lokala miljökrav och den är avsedd för
alla typer av båtar i vatten där koppar/biocider inte är
tillåtna. Regelbunden tvätt av botten under säsongen kan
behövas för att undvika beväxning av alger och havs-
tulpaner i vatten med kraftigare beväxning. Antifouling
Sealer löser problemet i hamnar där polerande och/eller
koppar- och biocid-innehållande bottenfärger inte är til-
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Så här inleds texten i våra stadgar. (se under dokument/
klubbdokument på hemsidan)

Södertälje Båtklubb är en allmännyttig ideell för-
ening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet.
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, bra miljö
samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

En ideell förening som har ett annat syfte än att främja
medlemmarnas ekonomiska intresse kan ägna sig
åt ekonomisk verksamhet. Ett exempel på det är en
idrottsförening som bedriver olika former av ekono-
misk verksamhet, som att exempelvis ta inträde och driva
servering. Då syftet med idrottsverksamhet är att be-
trakta som ideellt är en idrottsförening inte att betrakta
som en ekonomisk förening.

En ideell förening som varken bedriver ekonomisk verk-
samhet eller har till syfte att främja medlemmarnas eko-
nomiska intressen kallas rent ideell.

För att betraktas som rättskapabel ideell förening ska
sammanslutningen ha antagit stadgar av viss
fullständighet och tillsatt företrädare (se ovan). När
sådana omständigheter föreligger blir föreningen en
juridisk person och får rättskapacitet, det vill säga kan
äga egendom, klaga, söka, kära och svara inför domstol
samt ingå avtal, som är bindande för föreningen.
För föreningens skulder svarar i normalfallet endast
föreningens egna tillgångar. Så länge styrelsen ej begått
något fel så är den inte betalningsskyldig för inköp som
gjorts för föreningens räkning.

Södertälje båtklubb kan jämföras med en idrotts-
förening. En av medlemmarna tillsatt styrelse leder och
fördelar arbetet i enlighet med stadgar och ordningsregler
under verksamhetsåret.
God sjösäkerhet, gott kamrat och sjömanskap.
Någon gång är vi alla nybörjare. Det tar tid att lära sig
allt viktigt för att båtlivet ska bli säkert och nöjsamt.
Många barn växer upp i ”båtfamiljer” och tillägnar sig
nödvändig kunskap mer eller mindre
med”modersmjölken”. Andra börjar sitt båtliv som vuxen

utan egen erfarenhet av båtliv. Sverige har världens största
småbåtsflotta med tillhörande båtklubbar och stora
intresseorganisationer som erbjuder kurser för att
underlätta inträdet i båtlivet. Tveka inte att ta del
av viktiga kurser. Detta är verkligen viktigt för ”god
sjösäkerhet”. På hemsidan erbjuds nu två kurser SRC/
VHF och en kurs ”Östersjön ett stressat hav” som
beskriver det speciella med vårt unika innanhav
Östersjön. Om det finns önskemål kan vi lokalt ordna
kurser inom olika områden. Då kan vi nyttja lokala
förmågor och vi kan också anlita expertis utifrån.
Lokaler och teknik för undervisning har vi ju.

Bra miljö
För ”båtmänniskor” är (eller borde vara) ett värnande
av vår gemensamma naturmiljö en självklarhet.
Södertälje båtklubb svarar väl upp mot myndigheternas
krav när det gäller ett miljövänligt båtliv. Vårt arbete med
reningsverket på Slandö kalv, toatömningsanläggning på
Mälarbadet och spolplattor med reningsanordning för
tvättvatten goda exempel.  Hit hör också frågor om god
och säker arbetsmiljö. Ett ständigt pågående arbete med
förbättring av gammal utrustning leder till en allt säkrare
arbetsmiljö.

Allt detta måste ske med hjälp av engagerade
medlemmar som inser att en ideell förening som en
båtklubb står oc h faller med medlemmarnas
arbetsinsats. Ta del av informationen på hemsidan och i
klubbtidningen Kontakt och och anmäl dig till
arbetsuppgifter. Ett deltagande leder just till gott
kamratskap. Tag för vana att minst en gång i veckan titta
in på hemsidan för att ta del av viktig information som
berör dig.

Mot ännu en fantastisk båtsommar
Ordförande / Torgny Holmvall

Dags för vårrustning,

minst sagt!



4

www.sodertaljebk.net

Redaktören
har ordet
Efter avklarat årsmöte så nalkas vi nu en
ny säsong. Årsmötet i år blev lite spänstig-
are än vanligt och anledningen var att en
av medlemmarna hade inkommit med ett
yrkande. Det är bra för klubben att med-
lemmarna är aktiva och jag tycker det är
lite synd att inte fler kommer in med syn-
punkter inför medlemsmöten och års-
möten eller för den delen med synpunkter
till styrelsen.

För att återgå till årsmötet så hade Åke Rolander
inkommit med ett yttrande över ombyggnaden av
vaktmästarbostaden på Kalven. I korthet sympatiserade
inte Åke med styrelsens förslag , som bifölls av
föregående årsmöte, att göra en om- och tillbyggnad av
befintligt hus. Åke yrkade i stället på att sökt bygglov
skulle återkallas och att vi skulle be om ursäkt ??!!!, för
att istället tillsätta en arbetsgrupp i syfte att utreda Åkes
förslag att bygga ett helt nytt hus, typ sommarstuga.
Styrelsen yrkade i sin tur avslag på Åkes förslag, då man
inte anser det ekonomiskt försvarbart att spendera över
en miljon på en byggnad som används  4 månader om
året och att detta inte var något som skulle gagna
klubben. Beslutet var ju dessutom taget vid föregående
årsmöte.

Diskussionen blev stundtals livlig och Åke framförde 
en del kritik och misstänkliggörande av styrelsens 
agerande.  Jag själv, som en del av styrelsen, tyckte 
att den stundtals obefogade kritik som framfördes, 
kändes ganska olustig. Varken jag eller övriga i 
styrelsen har ju någon annan agenda än att verka för 
det vi tror är bäst för klubben och hoppas att 
vi i det arbetet har medlemmarnas förtroende, 
om medlemmarna har åsikten att vi inte representerar 
deras åsikt på ett bra sätt måste man ju välja en annan 
styrelse.

Det här lyfter ju en frågeställning och risk som många
föreningar dras med att när man har många inaktiva
medlemmar som inte deltar i beslutande forum, och för
SBK:s del så är årsmötet medlemmarnas möjlighet att
påverka besluten i klubben, så finns alltid en risk att ett
fåtal medlemmar kan snacka ihop sig och rösta igenom
förändringar som det stora flertalet inte önskar.

SBK har 358 medlemmar varav 51 st var med på 
årsmötet, det innebär att 26 st kan rösta igenom vad de 
vill på årsmötet. Exempelvis kan 26 stycken snacka 
ihop sig  och besluta att höja årsavgiften till 10 000:- , 
avskaffa arbets- och vaktplikt och istället köpa in dessa 
tjänster. Men är det verkligen vad majoriteten vill?
Förmodligen inte men om man inte gör sin röst hörd så 
kan det bli så…

Kort sagt om ni gillar båtklubben och tycker om den
som den är eller om ni tycker att vissa saker kan bli
bättre, så engagera er låt er åsikt bli hörd. Om man inte
vill stå upp på möten och prata så kontakta någon i
styrelsen skicka ett mail, SMS eller brev. Jag kan lova
att styrelsen behandlar alla förslag som kommer in. Men
framför allt, kom på medlems- och årsmöten informera
er om vad som är på gång och var med och påverka.

Red./Per Hanö

Apropå diskussion om

stöttning och pallvirke vid

senaste medlemsmötet. Så här

går det till på många ställen

runt Medelhavet och även på

Brittiska öarna.
Båtstöttning
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Styrelsen för

Södertälje Båtklubb

konstituerades enl. följande:
Torgny Holmvall ordförande
Mats Röhr vice ordförande
Per Hanö sekreterare
Ola Löttiger kassör
Jan-Erik Sandh ungdoms-jollesektionen
Benny Nilsson hamnintendent. bryggor mm
Jonas Magnusson säkerhetsansvarig
Tomas Ekström vice sekreterare
Bo Luthin vakthållning/ Karlberga

Sammanfattning av

Årsmötet för 2015
den 9 februari 2016

Ett femtiotal medlemmar hade mött upp till årsmötet. Torgny hälsade välkommen
och överlämnade klubban till Urban Gradén som satt ordförande för årsmötet. Mö-
tet avlöpte i sedvanlig ordning enligt den föreslagna dagordningen. Räkenskaperna
befanns vara i god ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
året.

Revisionsberättelsen

Nya seglingskomittén

Ny seglingskommitté utsågs:
Göran Eriksson
Owe Neidenstam
Lars O Johansson

Mötet piggades upp av den diskussion som föranleddes av ett yrkande från Åke Rolander beträffande
ombyggnaden av vaktmästarbostaden på Slandökalv.  Mötet beslutade dock att hålla fast vid beslutet från
föregående årsmöte och biföll styrelsens förslag till fortsatt handlingsplan. Valberedningens förslag till funktionärer
vann mötets bifall, se nedan, för samtliga funktionärer se årsmötesprotokollet. Mötet avslutades med utmärkelser, se
nedan, och avtackningar. Bland avtackningar kan nämnas Sören Haraldsson, som avgick ur styrelsen och ett lång-
varigt engagemang som klubbens IT ansvarig samt seglingskommittén, Leif Andersson, Jörgen Hedengren och
Centh Ahlstam. Årsmötesprotokollet finns uppsatt på informationstavlan innanför entrédörren till Kompassen, på
nästföljande sidor följer ett kort sammandrag.
/ Red. Per Hanö
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Våra hamnar
Under sommarens åskväder löste en säkring ut vid
Mälarbadet. Då man inte uppmärksammade det, så tog
tillslut batteri backuppen i låssystemet slut med påföljd
att stora grinden inte gick att låsa upp. Vi har nu
kompletterat med en strömförsörjningsvakt så att det går
ett SMS-larm till utvalda funktionärer i händelse av ström-
avbrott. Detta gäller både Mälarbadet och Karlberga.

Bygglov för till- och ombyggnad av vaktmästarbostaden
på Slandö kalv har sökts. Vi har ännu inte fått något be-
slut i frågan.

Miljöarbeten
Spolplattan tillika stadigt fundament för den tunga
vedtrucken  som påbörjades under 2014 blev klar till
torrsättningen 2015. Reningsverket som tillhör spolplattan
har färdigställts under året.

Arbetsmiljöfrågor såsom el- och brandsäkerhet står
ständigt i fokus. En systematisk genomgång pågår
fortlöpande där den enskilde båtägaren har det fulla
ansvaret för eventuella  förändringar som gjorts på egen
hand. Inspektion av elinstallationer i hamnarna MB/KB
har utförts under hösten. Resultatet är nog så
skrämmande. De mest fantasifulla och farliga installationer
har uppdagats. Ett omfattande arbete med att rensa och
göra om krävs nu för att få ordning och öka säkerheten.

Samarbete med övriga båtklubbar
Sören Haraldsson och Leffe Andersson har under året
representerat SBK i SKBF styrelse. Estelle och Sören
Haraldsson var på Båtriksdagen i Helsingborg. Sören
har också varit ledamot av Båtunionens IT - kommitté
under året och deltagit i ett antal möten på SBU-kansliet
i Stockholm samt även utbildat några klubbar i BAS.
Torgny har fortsatt dialog med våra grannklubbar, ÖBK,
SBS, UBK och JBK bla. för att bevaka arrendefrågorna
och krav/rekommendationer i miljöfrågor från Södertälje
kommun.

Medlemmar
Medlemstillströmningen har under året varit god 20 nya
medlemmar och 16 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 358 st och 229 båtar fördelat enligt
följande:
- 122 motorbåtar
- 102 segelbåtar
- 4 övriga farkoster.

Så trots god medlemstillströmning har totala antalet
medlemmar minskat med 14 st men antalet båtar är
oförändrat.

Spolplattan

Verksamhetsberättelsen i
sammandrag

Ekonomi
Klubbens inkomster, tillgångar, skulder, utgifter och saldo
redovisades separat i revisorernas berättelse som lästes
upp av Åke Persson, han konstaterade att klubbens
ekonomi är god och räkenskaperna välskötta.

Vakthållning
Vi har under året haft ett skapligt deltagande av
medlemmarna. Under vaktsäsongen från 7 april till 24
oktober har det varit 200 nätter varav vi gått vakt 135,
det är 4 fler än förra året. 64 medlemmar har vaktat två
nätter och kvittat sin arbetsplikt. Antalet vaktnätter är
något vi absolut kan förbättra.
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Under vaktsäsongen har vi inte haft påhälsning vad vi vet
och kan läsa av rapporter som kommit in. Det man kan
säga är att vi är lite slarviga med att släcka lampor i skjul
och att många förtöjningar av båtarna, fjädrar och
lämplig tamp, är undermåliga. Här behövs en skärpning

Kompassen,
Fick i år en välbehövlig upprustning, Elisabeth och
Christer Jonerholm har tillsammans med Göte lagt upp
en plan och följande åtgärdades;
- Inventering och komplettering av köksutrustning.
- Ordning och reda i köket med instruktioner och upp-
märkning av skåp och lådor.

Karlberga
Hjälps vi åt blir det både roligt och att det går
fortare att göra det som måste göras!

Planen var att få färdigt det som vi startat upp 2014 och
de har vi nu klarat av. Toaletten fungerar dock återstår
lite ”list jobb”. På Mälarbadet hade vi några bommar
över och då vi hade lite brygga kvar så monterade vi
bommarna på Karlberga och skapade 5 st nya
bomplatser.  Vi har lagt ut bommar nu hela vägen för att
kunna ta emot nya medlemmar (Välkomna).

Vi har under året fortsatt diskutera om bästa lösning på
bryggor, så vi lagar och lappar dom vi har så länge. Alla
våra ute-lampor är bytta till mer energisnåla och med
bättre ljus. Mycket arbete är utfört av våra duktiga och
intresserade medlemmar allt från plocka skräp till att laga
vagnar mm. Men vi ser att allt fler har svårt att hitta tid
att utföra sina timmar och i år har vi sett ett minskat
deltagande vid våra arbets-kvällar (Tisdagar). Men vi
ser fram emot våren med nyladdade batterier och en
positiv inställning till det som behöver utföras.

Ansvariga på Karlberga slip passar på att tacka för detta
år och ser fram emot våren.

Slandö kalv
Öppning av Kalven var 9 maj. Vi var ca 35 personer
som var ute. Vädret var skapligt. Sillfrukosten var som
vanligt väldigt uppskattad.

Midsommar var som vanligt en succe!! Kul att se så
många båtar ute trots vädret som var ganska så blött.
Ca 30 båtar var på plats. Som vanligt individuell sillunch,
vid 14 började vi klä midsommarstången, sen dansade
vi och som vanligt avslutade vi uppe i storstugan med
kaffe saft och tårta. Till skillnad denna midsommar gjorde
vi en mindre midsommarstång som vi hade i dansbanan
och dansade där…på så sätt slapp vi regnet. På kvällen
samlades man i storstugan för middag och dans, som
pågick till efter midnatt.

En betydligt lugnare och blötare sommar än tidigare..,
trots det hände oväntade saker…, bastuaggregatet
gjorde sitt, varmvattenberedaren i hygienhuset gjorde
sitt likaså den lilla i storstugan. Allt detta är eller kommer
att vara åtgärdat till nästa säsong 2016.

- Nya toalettlock och soffdynor.
- Instruktionspärmar för uthyrning och skötsel av
 Kompassen.
- Renovering och målning av soffbord och kökslådor.

Mälarbadet
Ett nytt system för sjö- och torrsättning infördes på
Mälarbadet under 2015, med fasta datum och ”kvarters-
vis” hantering. Det nya systemet har fungerat bra och
sjösättning och torrsättning av våra båtar har skett utan
missöden.

Styrelsen har diskuterat och informerat på medlemsmöten
om sina tankar på att riva H-skjulet på Sö. plan
Mälarbadet. Detta skulle ge oss ytterligare flexibilitet i
samband med sjö- och torrsättning, skjulet är dessutom
i mycket dåligt skick.

Under januari hade vi inbrott på Mälarbadet. Tjuvarna
hade tagit sig in på området genom att klippa hål i södra
delen av stängslet. Huvud syftet verkar ha varit att komma
över diesel och bensin men även en del utrustning har
stulits. Med anledning av händelsen så förstärktes stäng-
slet i det berörda området under sommaren med
armeringsnät på insidan.

På södra-plan reparerade man även asfalten, fyllde ut
potthål och skapade ytterligare två uppställningsplatser
genom utökning av asfaltytan i södra delen.

Norra bryggan fick en knäck under en av de tidiga
höststormarna. Brottet som uppstod på mitten av bryg-
gan är reparerat och bryggförankringarna (bojar) för-
stärkta. Bryggan bör därmed kunna användas i ett par
år till men sedan är det nog dags för en ny brygga.
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Vi kan konstatera att sommaren 2015 och särskilt juli
(- 200 mot 2014) visade den sämsta besöksfrekvensen
på 8 år. Det enda som ökade var bastun och det är
kanske talande nog..

Gästande båtar 1137 1375, 2014
Elanslutningar   638   737, 2014
Bastubad   182   161, 2014
Gäststuga     13     25, 2014
Duschar   513   750, 2014

Seglingskommittén
M-Distansen.
Jörgen, Jenny, Leffe, såg till att båtarna startade. Det
blåste ganska mycket i starten men seglingen gick att
genomföra och alla var nöjda. Det kom 8st till start och
i mål hade vi.

1:a Bosse Andersson Nova
2:a Kjell. Frick First 36,7
3:a Ove Neidenstam Diva 39.

KM blev en riktig höjdare solen sken och 19 båtar på
startlinjen. Det har vuxit till en ny generation i klubben.
Hoppas att de fortsätter. Jennifer Andersson. Maxi 8.0
Carl-Erik och Inez Sandh. Monark 700.  Alla var nöjda
men det blåste inte så mycket, så banan kortades till 1
varv. Det blev prisutdelning och bål med frukt som
seglingskommittén bjöd på. Kvällen avslutades i stugan
med kräftskiva och mycket seglarsnack.

1:a Jan-Erik Sandh Wasa 34
2:a Mats Svensson  Aphrodite 22
3:a Leif Jangren IF

2-Dagars blev bara 1-Dagars
Lördagen bjöd på bra väder. Vi skulle runda Bohus och
Ridö. Vinden var ganska så svag i början och det tog tid
att runda Bohus. När vi kom ut från Ridö hålet så ökade
vinden så mycket att Joel och Leffe bestämde att vi rullade
in genuan och gick ner i ruffen. Efter en 10-15min hade
vinden lagt sig och vi kunde segla vidare. Senare fick vi
höra att båten som kom in först. First 36.7 hade seglat in
vatten i sittbrunen vid målgång. Så det blåste bra. Det
var bra jobbat utav Jenny Andersson i Maxi 8.0 och
Inez Sandh i Monarken, som kom in en timme efter första
båt.

Dessa ungdomar kommer vi andra att få se upp för i
framtiden. På söndagen blåste och regnade det så pass
att vi blåste av seglingen. Det blev bara 1-Dagars. (Men

det var 2st båtar som ville segla. Wasa 34 och Albin
Stratus. Seglingskommittén såg till att dessa fick segla
men denna segling räknades inte. Det blev en jämn segling
3sek fördel till Stratus.)

1:a Ove Neidestam
2:a Jan-Erik Sandh
3:a Kjell Frick

Vi gratulerar Jan-Erik Sandh som blev SBK.s
Klubbmästare i år

Med Serien 4:a på M-Distansen  1:a på KM och
2:a på 1-Dagars

Det är många av våra seglare som har varit och seglat på
andra ställen och gjort bra seglingar.

Dessa seglare har seglat både SM och
Distriktsmästerskap. Lidingö Runt. ÅF Gotland
runt. Seapilot. Hyundai cup.  WSS Höstkroken.
Radön Open.

Med goda resultat. Vi i seglingssektionen har tyckt att
det har varit roligt att kunna se till att vi har 3st seglingar
om året ute på Kalven. Det har varit 39st båtar på våra
starter i år. När vi började med den nya starten så har vi
fått fler båtar på startlinjen. Inget gap och skrik innan
start samt att alla seglare får den perfekta starten. Det
har också medfört att tidsmarginalen har krympt mellan
båtarna.

Ungdomssektionen
Även i år har vi haft seglingskvällar med ungdomarna.
Det blev totalt sex kvällar i maj-juni, med 5 till 10 barn
per gång.  

Vi försöker vara mellan tre och fem ledare per kväll för
att ha koll på de som seglar, vilket fungerar. 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.

Precis som tidigare år har målet varit att väcka intresset
hos förhoppningsvis några ungdomar, vilket känns som
om vi lyckats med. 

Något positivt och nytt var att vi deltog i den Sörmländska
jolletävlingen Lions Kanna som arrangerats av Trosa
båtklubb. Det var tre av våra ungdomar som tävlade för
första gången och lyckades bra.
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SBK:s Ledfyr
Tilldelades Leif Andersson, med följande motivering:
”Leif har även under sin yrkesverksamma tid ställt
upp för klubben och dess medlemmar genom att vara
en del i styrelsen, arrangera kappseglingar och även
under 2015 varit aktiv i jolle/ungdomssektionen,
visar ett genuint intresse inte bara för eget
båtägande, utan också för klubbens utveckling och
fortlevnad. Att dessutom möta andra medlemmar
med ett leende på klubbområdet skapar en
gemenskap utöver det vanliga. Ledfyrenkommitténs
val för SBKs Ledfyr 2015 är Leif Andersson.”

Årets Seglare: Jan-Erik Sandh.
En favorit i repris...

https://m.youtube.com/watch?v=byHQxICUR2A

Hej!

Ramlade över denna gamla

film om ett segelbåtsbygge på

Kungsörs Båtvarv.

Filmen avslutas med bilder

från en segelbåtstävling på

Björkfjärden Slandö Kalv

1944.

Hälsar Johan Blomgren

Medlem 772
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Preliminärt

Årsprogram 2016
Dag/Dat Aktivitet
Tisdag 15 mars Sjösättningslistor anslås på hemsida och respektive varv.

Glöm inte att bekräfta din tid!
Lördag 9 april 09.00 Bomiläggning land & flytbryggor MB
Lördag 9 april 11.00 Medlemsmöte MB+KB i Kompassen
Lördag 16 april till Lördag 14 maj Sjösättningar enligt schema på hemsidan

och anslagna listor på respektive varv.
Lördag 7 maj Vårstädning och öppning av Slandö kalv
Torsdag 19 maj Städdag på samtliga varv
Lördag 28 maj Mälarödistansen kappsegling
Fredag 24 juni Midsommar på Slandö kalv
Måndag 1 augusti Upptagningslistor presenteras på hemsida

och i verkstadslokalen
Lördag 20 augusti KM kappsegling och kräftskiva
Onsdag 31 augusti Upptagningslistor nu reviderade och låsta
Lö/sö 3/4 sept Tvådagars kappsegling
Lördag 24 sept Städning och stängning av Slandö kalv
Lördag 22 okt 10.00 Bomupptagning  land- och flytbryggor  MB
Lördag 22 okt 11.30 Medlemsmöte MB+KB i Kompassen
Tisdag 6 dec 19.00 prel Planeringskonferens kommande arbetsuppgifter mm

2017 Tisdag 14 feb 19.00 Årsmöte i Kompassen

Datum för Segeltävlingar utanför klubben
Lidingö runt 21/5
Seapilot 30/5-5/6 Oxelösund
ÅF OFSHORE 3/7-8/7 Stockholm
Hyundai Cup 27/8 Nynäshamn
Höst Kroken 7-9/10 Västerås
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Sjösättning våren 2016

Mälarbadet

Listor anslås senast 15 mars i verkstadslokalen och på hemsidan. Sjösättning sker
kvartersvis. Båtägare har nu möjlighet att komma med synpunkter. Därefter
anslås definitiva listor för sjösättning.

Dag/ dat Sjösättning Metod Förare/lyftledare Övrigt
Lör 9 april Bommar land/
Kl 09.00 flyt-bryggor Medlemsmöte 11!

Lör 16 april Norra plan Lyft Sisyfos Bo AnderssonJr
Kl 09.00 /Christer Jonerholm

Sön 17 april Södra plan Lyft Sisyfos Stefan Fagerlund
Kl 09.00 /Torgny Holmvall

Lördag 23 april Mellanplan 1 Lyft Sisyfos Torgny Holmvall
Kl. 09.00 Längs staket 1 /Leif Ahlgren

Sön 24 april Mellanplan 2 Lyft Sisyfos Bo Andersson Jr
Kl. 09.00 Längs staket 2 /Jimmy Landell

Tisdag 26 april Pensionärer Räls, lyft truckar Bo Andersson Sr
Tid bestäms senare /Torgny Holmvall

Lör 30 april I och H skjul Båda truckarna Torgny Holmvall Funk. Conny Skoog,
Kl. 09.00 /Christer Jonerholm Jimmy Landell,

Inge Steorn,
Magnus  Aronsson

Sön 1 maj E, F, G-skjul Båda truckarna Bo Andersson Sr/ Funk. Conny Skoog,
Kl. 09.00 Leif Ahlgren Jimmy Landell,

Inge Steorn,
Magnus  Aronsson

Lör 14 maj Träbåtar i skjul Räls, lyft Bestäms senare Funk. Conny Skoog,
Tid bestäms senare Jimmy Landell,

Inge Steorn,
Magnus  Aronsson

Lör 14 maj Uppsamlingstillfälle Efter kontakt
Tid bestäms senare Särskilda skäl Bestäms senare Bestäms senare med hamnkommitté
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1Långfärder och
IT ansvarig i klubben lämnade sin post
och styrelsen vid årsmötet. Sören satt i
styrelsen första gången under några år
som vice sekreterare när Stig Berglund
var ordförande, det var på 70-80 talet.

utmärkelser
Sedan år 2000 har Södertälje Båtklubb
uppmuntrat längre färder i våra svenska
och nordiska farvatten.

Sören Haraldsson

Sören Haraldsson

När jag nu abdikerat från uppgiften att
administrera de utmärkelser, vilka följer
av väl genomförda resor finner jag skäl
att redogöra för statuterna kring våra
långfärdstecken. Sådana finns i två utför-
anden; stort och litet tecken. Det stora
tecknet utdelas till den som genomfört en
långfärd om minst 600 sjömil, räknat från
startpunkten med återkomst till hemma-
eller sommarhamn. Motsvarande gäller
för det lilla tecknet, dock med 300 sjö-
mil i loggboken. Den som samlat på sig
fem resor för det lilla tecknet får då det
stora tecknet. Redan på 1920-talet fanns

ett långfärdspris inrättat, i syfte att just uppmuntra längre
färder i våra farvatten. Liksom i år är det inte alla år som
långfärder inrapporterats.

Det senaste stora tecknet tilldelades Sean
O´Donnell härom året för över 800 sjömils lång-
färd i österled – och nu är han i Karibien !

Nu går hanteringen av detta över i nya händer efter mina
15 år med ämnet Till dags dato har totalt 26 långfärds-
tecken utdelats, varav 15 stycken av det större slaget.
Alla är seglare, utom en motorbåt, som ingår bland lilla
långfärdstecknet.

Säsongen 2016 är inte långt borta nu. Dags att planera
redan nu ? Efter vår egen kust finns mycket att upptäcka
och så finns länderna runt Östersjön…..betänk Pardeys
berömda devis om detta: ” Go simple, go small….but
go!

Sist och slutligen står Södertälje Båtklubb, dess seglings-
kommitté (förr fanns även en motorbåtskommitté) bakom
tanken att gemensamt verka för att stimulera medlem-
marna till långfärder till sjöss, allt syftande till upptäckt
av nya farvatten, leder, hamnar och grannländer på egen
köl!

Henn Avasalu

Till SM för Mälarbåtar, -85(?), på Kalven
fixade Sören en begagnad dator från
MDS, skrev ett program som hanterade
resultat och utskrifter för anslagstavlan på
vaktmästarbostaden. När SM var över
frågade kassören, Mona Nilsson, om det
inte gick att på något sätt använda datorn
i administrationen. För på den tiden,
häpna ungdomar, skrevs
adressetiketterna på skrivmaskin.
Ganska mycket jobb för kassören att
skriva 400 st. En omgång för varje
utskick! Inbetalningskorten skrevs med
penna och sedan noteringar direkt på
medlemskortet i kartoteket. Sören skrev en Cobol-
applikation till vår dator som klarade av att automatisera
det hela. Etiketter, medlemslistor och fakturor direkt på
löpande bana! Det fanns bara plats för 128 tecken/
medlem så det gällde att spara på minnet. Vareviga bit
fick utnyttjas! r vi skulle införa arbetsplikt i klubben slog
vi i taket! Det var bara att tänka om. Då var Anita Eriksson
kassör och vi letade efter något nytt system. Tyvärr
hittade vi bara sådant som inte alls motsvarade det vi
ville ha. Sören drog på arbetshandskarna igen! MS
Access blev den nya miljön och efter några hundra
timmars arbete hade det kommit till en ny applikation.
Med grafiskt gränssnitt! Bara att klicka på!

- ” Jag minns inte hur många versioner det blev men säkert
ett 20-tal uppgraderingar. Sen kom ju också Bill Gates
med nya versioner och varenda gång måste något ändras
för att vi inte skulle tappa funktionalitet. Eller alls kunna
starta…”, säger Sören. Med övergången till BAS trodde
vi att problemen skull vara ur världen men det väntar ju
alltid nya runt hörnet. Fördelen vi fått med BAS* är dock
att vi inte är helt beroende av en gammal dataansvarig
som har hela systemet i skallen, säger Sören, utan nu
finns det ju en central användarsupport att tillgå.
/ Red. & Sören

*BAS är Svenska Båtunionens  gemensamma data
administrativa system för alla båtklubbar i Sverige, ett system
där Sören också varit mycket aktiv i utvecklingen/ Reds anm.
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Vårt förra brev slutade när vi kom till Kanarieöarna i
slutet av Oktober.  Nu ska vi berätta om våra förbere-
delser i Las Palmas med ARC och överseglingen till St
Lucia.

efter egen smak.  Det som vägde för
var all support man får, tex
säkerhetskontroll, att det finns många
tillverkare och leverantörer på plats
och framförallt att vi, eller snarare
Rasmus, skulle träffa andra
barnfamiljer.  Tillslut tyckte vi att
fördelarna vägde tyngre än
nackdelarna och anmälde oss.  Vi har
inte ångrat vårt beslut.

Hur som helst, vi var anmälda som
familjebåt och blev placerade på
ponton S-17, familjebryggan,
tillsammans med alla andra barnbåtar.
Det fanns ca 20 båtar med barn
ombord, bl a två andra OSK båtar,
Sea Bee och Azimuth.  Det fanns
familjebåtar från Norge,
Storbrittanien, Ireland, Australien,
Nya Zealand, Kanada och Italien.
Rasmus som talar både svenska och
engelska kunde prata med nästan alla
och ibland agerade han tolk.

Rasmus älskade tiden i Las Palmas.
Han hade inte träffat så många barn
under resan dit och var överlycklig
att ha så många nya lekkamrater.
Han brukade försvinna efter frukost
och kom inte hem förrän vi hämtade
honom på kvällen.  Det var inte alltid
lätt att hitta honom men till slut kom
vi överens om att han skulle lämna
sina skor på bryggan vid den båt han
lekte på och då visste vi var han var.

Resebrev 3

Vi kom till Las Palmas tidigt på
morgonen, onsdagen den 4:e
November efter en lugn nattsegling
från Morro Jable på södra
Fuerteventura.  Avståndet är ca 55nm
men vi kunde se ljusen av Las Palmas
så fort vi hade lämnat hamnen och
rundat öns södra udde.  Det var en

För vår Atlantöverseglingen hade vi
utökat besättningen till fyra med Saga,
en 19 årig svensk tjej som vi kände
innan vi avseglade från Trosa.  Hennes
moster jobbar ihop med Annika.

Vi hade funderat länge innan vi
anmälde oss till ARC.  Det som

lugn segling i lätta vindar men som
vanligt var vi tvungna att köra motorn
den sista delen.  Seglat avstånd sedan
vi lämnade Trosa var nu 3400nm.

Vi skulle segla med ARC som
började 22:a November men vi ville
även se starten av ARC+, som
seglade via Kap Verde öarna och
som avseglade från Las Palmas
Söndagen den 8:e November.

Vi hade träffat måga ARC+ båtar på
vägen till Las Palmas och ville gärna
träffa dem igen samt vinka av dem.
Dessutom var vi bjudna på deras
avseglingsfest med gratis mat och
dryck.

vägde emot var att allt sker på
bestämda platser och tider och vi
gillar friheten att bestämma egen väg

Las Palmas Parad

RAW Crew Las Palmas



Vi som har en av ARC’s minsta båtar
fick sällan besök av andra barn utan
det var alltid roligare att leka på de
andra större båtarna.  Detta gav oss
tid och utrymme att planera för vår
överfart.

ARC är ett stort event i Las Palmas
och pågår i över fyra veckor. Det drar
många, både nyfikna och entusiaster
och det finns aktiviteter varje dag.
Man behöver inte vara på väg att
segla med utan det kommer även de
som förbereder en överfart i framtiden
eller som är intresserade av segling i
allmänhet.  Det arrangeras föredrag,
utflykter, fester och träffar med andra
deltagare.  Sista veckan innan vi
lämnade Las Palmas ordnades en
Barnklubb där alla barn fick vara med
på olika aktiviteter.  De hade
jollesegling i hamnen, utflykt till ett
museum, hästridning eller lek på
stranden.

ARC bjuder in många lokala och
internationella företag som håller
föredrag samt ger support till ARC
deltagarna på olika vis.  Det kan vara
tex tillverkare av båttillbehör, lokala
mataffärer som ger råd om
proviantering eller en rigg inspektion.
Den engelska båttillverkaren Oyster
skickar tekniker som besiktar alla
Oysterbåtar i ARC och fixar allt som
är trasig eller inte fungerar som det
ska.  Gratis!

Vi fick gratis hjälp med vår
watermaker, annan support få man
betala för men det är mycket lättare
att hitta support här än någon
annanstans vi har varit.  Ända
problemet kan vara att
supportföretagen inte hinner med om
alla båtar vill ha deras hjälp.  Det gäller
att komma i god tid och boka besök
tidigt.  Så gjorde vi och hade inga
problem.

Nästan varje kväll ordnas
”sundowners”, drinks på den lokala

jolleklubb där man kunde träffa andra
seglare.  Ibland var de sponsrade av
något företag och man fick tex prova
på mat eller dryck av några lokala
leverantörer, eller träffa touristguider
från några av öarna i Karibien.

Varje dag hölls föredrag.  Dessa
kunde handla om båtunderhåll, väder
och ruttplanering, segelsättning, först
hjälpen, proviantering, osv.  Man kan
även delta i dessa föredrag och fester
utan att vara ARC deltagare genom
att köpa enstaka biljetter.

Vi lärde oss mycket under tiden i Las
Palmas och till slut kände vi oss väl
förberedda.

Nästan det första vi gjorde när vi kom
till Las Palmas var boka en
rigginspektion av Jerry the Rigger.
Jerry jobbar vanligtvis i södra England
och började för många år sedan att
besikta riggar på ARC båtar på
uppdrag av ett försäkringsbolag.  Nu
åker han till Las Palmas varje år för
ARC och ARC+ och utför besiktning
för alla som vill.

Han hittade mycket som var fel och
vi var tvungna att byta ut i princip hela
den stående riggen.  Vi gick direkt till
det lokala riggföretaget och beställde
jobbet.  De lovade att de skulle göra
det i god tid innan starten och att det
inte fanns någon anledning till oro.
Det var mer än 2 veckor till start och
vi kände oss lugna.

När det hade gått en vecka och de
fortfarande inte hade börjat var vi inte
lika lugna.  Trots vår oro var nästan
allting på plats kvällen innan starten
och de kom tillbaka kl.7 nästa
morgon för att montera de sista
delarna och spänna upp riggen.  Kl.
9 stod allt klart och 2 timmar senare
gled vi ut från bryggan.

Nu i efterhand hade det inte varit så
farligt att missa starten med en dag

eller två.  Prognosen förutspådde
kraftiga vindar, up till 15m/s med byar
upp till 20 och ännu mer vind i
accelerationsområden vid Gran
Canarias flygplats.  Men nu var vi
färdiga och tänkte starta med alla
andra båtar.

Det är en stor fest i hamnen när ARC
båtarna lämnar.  Det stod hundratals
på bryggorna  och vågbrytarna som
vinkade av oss, hög musik spelades i
hela hamnen och en brassband
spelade på alla bryggor när båtarna

åkte ut.  Det är ett spännande och
mycket roligt sätt att påbörja en
Atlantsegling.

Vi startade kl 13:00 tillsammans med
ca 150 andra båtar och trots att
startlinjen är bred ville vi vänta långt
bakom alla andra och slippa
trängseln.  Vi var inte ensamma om
detta och det var ett tiotal båtar som
kryssade fram och tillbaka i yttre
hamnen innanför vågbrytarna när
start tutan löd.

www.sodertaljebk.net

Rig Inspection



Vi gick över startlinjen 13:15 med
bara ett fåtal båtar efter oss.  När vi
lämnade ytterhamnen fick vi uppleva
den kraftiga vinden och de höga
vågorna för första gången. Vinden var
minst lika kraftigt som prognosen
hade utlovat.  Det hade blåst i flera
dagar och vågorna hade hunnit bli
stora, upp till 8m.  Det var dock en
tröst att vi hade vind och vågor
bakifrån. Båten rullade väldigt mycket
och två i besättningen kände av
sjösjuka efter ett par timmar.

Vi seglade med bara storsegel, först
med två rev och sedan tre.  Mindre
segel kan vi inte ha.  Vi åkte ändå
mycket snabbt och satte ett för oss
nytt fart rekord på 14.9 knop.

När vi hade passerat accelerations-
området vid flygplatsen blev vädret
lite lugnare och vi kunde koppla in
vindrodret.  Vi gjorde bra fart hela
första dagen och avancerade hela
tiden genom fältet, trots de tre reven.
På kvällen passerade vi södra Gran
Canaria och kunde börja segla
västerut.  Vinden fortsatte att mojna
och vi kände att vi hade koll på läget,
trots sjösjukan.

Vi hade förberett några maträtter
innan vi lämnade Las Palmas och
kunde äta ordentliga måltider.  Att stå
vid spisen och laga mat i det här
vädret hade inte vara lätt.

När natten föll låg vi bra till och Sean
gick ner för att lägga Rasmus.  Saga
led av sjösjuka och vilade så Annika
hade första vaktpasset.  Fram emot
midnatt fick vi en kraftig vindökning,
upp till 25m/s med en vridning.
Vindrodret hann inte med och vi fick
en ofrivillig gipp.  Vi hade bombroms
inkopplad men den höll inte.  Sean
och Saga var snabbt upp för att hjälpa
till men vi gjorde ytterligare 2 gippar
innan vinden dog igen och vi hade
läget under kontroll.  Enda skadan
på båten var en böjd sprayhoodram

men besättningen blev ordentligt
skakad.

Andra morgonen var mycket lugnare
och trots fortsatt sjösjuka för Saga
och Rasmus var stämningen ombord
mycket bättre än under natten.  Vi
bestämde oss för att fortsätta segla
söderut och komma ner till
passadvindarna snabbare.  Vi hade
sällskap av andra båtar de första 3
dagar men den ena efter den andra
försvann från vår AIS och snart var
vi ensamma.  Vi hade ändå koll på
några båtar i vår närhet genom daglig
kontakt via HF radion.  Sean var en
av netkontrollers och varje dag, kl
12:00 hade vi kontakt med up till 15
andra båtar i vår klass.

Vi hade även daglig kontakt med
OSK’s radioamatörer i Sverige via
HF radio och även en person i
Danmark som gav väderprognoser.
Väderprognoser kan man annars få
via email från ARC men vi fick aldrig
igång vår satellit telefon som vi hade
tänkt använda till email.  Prognoserna
vi fick via HF radio fungerade
mycket bra.

Vår plan att söka lugnare väder söder
ut lyckades över förväntan och 6
dagar efter starten seglade vi in i ett
område med mycket lätta vindar.  På
sjunde dagen dog vinden helt och vi
låg stilla i 48 timmar.  Vi utnyttjade
detta genom att bada i 4000m djupt
vatten, laga och äta god mat och
sova ordentligt hela natten.  Saga’s
och Rasmus’ sjösjuka hade gått över
och nu mådde alla mycket bra.  På
dagarna körde vi motor några timmar
och försökte komma ur stiltjebälten
men på nätterna drev vi.  När vi
vaknade på morgonen och kollade
vår rutt under natten hade vi åkt i en
stor cirkel och var tillbaka där vi hade
börjat!

Efter 2 dygn av stiltje kom vindarna
sakta tillbaka och vi kunde hissa segel

och börja segla igen.  Havet hade
blivit helt lugnt medan vi låg stilla men
när vinden kom tillbaka byggdes
vågorna långsam upp igen.  Vågorna
kom alltid snett in akterifrån och
orsakade kraftig rullning, vilket
fortsatt ända in i målet.  Detta var ett
ständigt samtalsämne under HF-
nätet.  Alla tyckte det var jobbigt och
ville veta om det fanns lugnare hav
någonstans, men tyvärr var svaret
alltid nej.

Vi åt god mat varje dag och detta
var en förutsättning för att vi skulle
må bra.  Vi hade mycket färsk frukt
och grönsaker med oss, med blandad
framgång.  Äpplen och apelsiner höll
mycket bra, bananer och päron gick
det sämre med och de som inte åts
upp de första dagarna fick slängas.
Bland grönsaker var det potatis,
morötter, lök och rödbetor som höll
bra.  Vi hade även beställt fryst
vakuumförpackat kött som skulle
hålla i två veckor enligt leverantören.
Dessa leverades till båten dagen
innan avfärd och stoppades i
kyskåpet direkt.  Köttet höll bra och
inget slängdes.  Vår plan var att den
färska maten skulle hålla upp till två
veckor och att vi sedan skulle övergå
till konservmat.  Men allt detta
berodde på fisken. Vi planerade att
fiska varje dag och om allt gick bra
skulle vi leva på fisk när köttet tog
slut.

Vi la ut ett drag på andra dagen men
fick inte napp förrän dag 4.  Tyvärr
slet den här fisken, en Guldmakrill,
just när vi skulle lyfta upp den i båten
och den kom undan.  Vi tror att
vattnet var för kallt de första dagarna,
22° utanför Gran Canaria.  Det var
inte förrän temperaturen steg till 24-
25° som vi började få napp.

Efter en vecka fick vi napp igen och
denna gång fick vi upp fisken, en fin
Guldmakrill på ca 4kg.  Vi forsatt att
fånga fisk nästan varje dag och ett
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tag var vi tvunga att sluta för vi fick
för mycket och skulle inte hinna äta
upp all fisk och köttet som vi hade
kvar.  När köttet var slut började vi
fiska igen och fick napp nästan varje
dag.  Ju längre söder och västerut vi
kom ju större fiskar fångade vi.  Störst
var en Guldmakrill på ca 6-7kg men
de bästa fiskarna vi fick var Wahoo.
Vi hade sushiris med oss och Saga
gjorde sushi ett par gånger, Sean
gjorde fisksoppa och några gånger
stekte vi fiskfilé.  Oftast räckte en fisk
till fler måltider.  Man tror att man
skall tröttna på fisk men det gjorde
aldrig vi, kanske just för att vi lagade
det på olika sätt.  Eller så gillar vi
fisk mer än andra.  Hur som helst,
vår plan att äta fisk när köttet tog slut
lyckades nästan helt och det var bara
en dag som vi var tvungna att öppna
konserver men även då hade vi färska
grönsaker.

Efter tredje dagen seglade vi oftast
ensamma.  Ibland mötte vi ett fartyg

eller annan segelbåt.  Då ropade vi
upp varandra på VHF och höll ihop
så gott vi kunde men även en liten
skillnad i fart eller kurs gör att man
snart seglar ifrån varandra.

Dagarna blev varmare och varmare
ju längre västerut vi kom och det
krävdes en riktig ansträngning att ta
sig upp på fördäck för att byta segel.
Vi seglade med saxade genua och
storsegel och att byta sida med
spinnaker bom inför en gipp var ett
tungt arbete i värmen.  Vi körde så
länge vi kunde på en kurs men man
är alltid tvungen att gippa förr eller
senare.

Nätterna var lite svalare men krävde
inte mer kläder än tshirt och shorts.
Nätterna delades oftast upp i 4
timmars pass, dagarna var flexibla
och den som kände sig tröttast fick
vila.  Visserligen var alla trötta när vi
kom fram men vi kände att vi hade
kunnat fortsätta om vi hade behövt.

För att fördriva tiden på nätterna
tittade vi på film.  Ibland tittade alla 3
på samma film under sitt pass (som
vi turades om att välja) och sedan
dagen därpå gjorde vi recension.
Ibland hade filmerna en tema, tex
James Bond, eller Guy Ritchie.  Allt
detta gav oss något att se framemot
under natten och gjorde att vi aldrig
tyckte det var tråkigt eller jobbigt
med ett nattpass.

Vårt vindroder, en Sailomat, styrde
felfritt hela tiden och krävde bara lite
underhåll och kursjustering då och
då.  Vi tillverkade vatten varje dag,
mellan 30 och 50 liter och detta
räckte mer än väl.  En person fick
duscha varje dag i cockpiten och alla
såg fram emot sin tur.

Ingenting gick sönder på båten
förutom kablarna till solpanelerna.
En kabel hade blivit skadad och
saltvatten hade hittat in och
korroderat bort kabeln. Det största

Wahoo
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problem vi hade var sjögräs som
fastnade på rodret.  Vi började segla
igenom sjögräs när vi fortfarande
hade 1500nm kvar och ibland var det
mycket tätt.  En natt märkte vi att
vindrodret hade lite svårt att hålla
kurs.  Jag kopplade ur vindrodret
och handstyrde och märkte hur båten
var svårstyrd, den reagerade inte alls
på små justeringar och vi hade
mycket turbulens bakom båten.  Det
orsakade även vibrationer i
vindrodret.

Vi misstänkte sjögräs på rodret och
fäste en GoPro kamera på en
båtshake och filmade under vattnet.
När vi sedan tog upp kameran och
tittade på filmen på datorn såg vi en
klump som en stor bikupa på
framsidan av rodret.  Det hade även
fastnat sjögräs på drevet.

Drevet rensade vi genom att köra
motorn i back.  Rodret var lite
svårare.  Vi försökte lite olika saker
men till slut hängde Sean över aktern
med en båtshake som han tryckte
fram och tillbaka på sidan av rodret.
Det gick trögt i början men plötsligt
släppte allt och Annika och Saga såg
en stor klump sjögräs försvinna
bakom oss.

Efter det gick det bra, vindrodret
(som vi har döpt till Helmut) kunde
kopplas in igen och styrde utan
problem resten av vägen.

När vi passerat halvvägs drack vi vår
mini-champagne flaska från OSK
och skickade iväg flaskposten.  Detta
var en stor händelse och nu såg vi
hur avståndet kvar minskade snabbt
medan avståndet till Las Palmas
ökade.

Vid soluppgången måndagen den
14.e December siktade vi St Lucia.
Man rundar norra udden av ön och
sedan en halvö som stickar ut väst
från fastlandet och sedan blir det en

kort uppvind sträcka för att gå över
mållinjen.  Den sista uppvind
sträckan kan vara jobbigt efter 3
veckors plattläns men vi var
förvarnade och hade tagit ned
spinnackerbomen.  Vi seglade
bidevind in i Rodney Bay och
korsade mållinjen kl. 09:08:27
lokaltid, exakt 22 dagar, 8 minuter
och 27 sekunder efter starten i Las
Palmas.  Känslan var svår att
beskriva, Samtidigt som vi kände
lättnad, nöje och stolthet att vi hade
klarat det var vi även besvikna att
seglingen var över.  Men något fick
oss på andra tankar - mottagningen
när vi kom in i marinan.

Det bästa med att vara nästan sist
är att det finns många båtar som
bildar välkomstkommitté. ARC
publicerar regelbundna uppdaterade
ankomsttider så det var lätt för dem
i hamn att följa vår framfart. På vägen
in seglade vi förbi många båtar som
vi kände och/eller hade sett eller
pratat med både innan och under
seglingen.  Alla tutade och vinkade,

en till och med spelade saxofon.  Vi
hade blivit tilldelade en plats i marinan
och när vi backade in stod det en stor
klunga svenskar med flaggor,
mistlurar och höga röster som
välkomnade oss.  Det var
besättningar från OSK båtarna
Cavatina, Loupan och Sea Bee plus
några andra svenska båtar.  Nästan
innan vi hade förtöjd var ARC
personalen där med ”rumpunch” till
oss alla och vi hoppade i land till
många kramar och glada miner.

Nu var vi framme, det stora
äventyret - att segla över Atlanten,
var över.  Vi hade klarat oss mycket
bra sedan första natten.  Känslan är
som sagt obeskrivlig, vi ångrar inte
att vi gjorde det.  Till alla som funderar
på en sådan segling säger jag bara
”Gör Det!, Du kommer inte heller
ångra det”.  Inte heller ångrar vi att vi
seglade med ARC.  Om någon
funderar på om ni ska åka med ARC
eller inte, åk till Las Palmas nästa
november och uppleva en ARC start
själv.

Många Hälsningar
Sean, Annika och Rasmus
Raw and Wriggling

Ni som vill läsa mera om vår segling kan följa oss på vår blogg:

www.rawandwriggling1.wordpress.com/

St Lucia
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B - Föreningsbrev Porto
betalt

Samtal med Knapen
Knapen såg något allvarsam ut när
vi satt vid våra kaffekoppar på fiket
en gråkall vinterdag.

’Något på tok ?’sporde jag.
’Nejdå, men jag har just läst en bok,
skriven av Lin och Larry
Pardey…det handlar om långfärds-
segling och Pardeys är de rätta att
ha synpunkter och skriva..de har
seglat ut över 200.000 sjömil och har
tillbringat sina liv som sanna
atlantnomader. I två självbyggda trä-
båtar, utan motor, utan el, utan
elektronik. Den ena 24 fot, den
andra 29 fot….

Vilket alltsammans fungerat alldeles
utmärkt. ’ Det fanns i princip ingen-
ting som kunde gå sönder…..Ett
annat visdomsord från dem är: ’Om
du inte kan reparera objektet så
kanske den inte skulle vara med
ombord överhuvudtaget.’

’De citerar Hiscock som ju blev vida
berömd för sina färder på 50-och
60-talen i sina ”Wanderer” som sade
att behöver du en god besättning; gift
dig med en.

Viktigt är då att du som skeppare
verkligen delar upp seglingsbestyren

ombord, därför att det kan vara värt
ditt liv att lära din hustru segling och
manövrering.

Tanken är givetvis, att med en
tvåmannabesättning bara måste båda
kunna segla, reva, skota, ankra... you
name it !

De beskriver ett fall där ett äldre par
är på väg norrut utanför Mexicos
kust. Mannen går föröver, där han
på fördäck stupar död av en hjärtin-
farkt. Hustrun kan dock så mycket
att hon seglar båten, solo, 150
sjömil till närmsta hamn där hjälp fås.

Skulle du som skeppare råka gå
överbord måste din hustru klara alla
manövrer så att du kan bärgas
ombord igen Dessutom blir det
roligare för båda parter om man
delar på seglingen, navigationen, byts
av vid rodret…….En man blev
tillfrågad om hans hustru deltog i
manövrer: ’nej,hon har fullt upp i
pentryt och innan hon kommit
underfund med hur fallvinschen ska
hanteras har jag hissat, skotat och har
seglen dragande…’

’Jag såg en del exempel på sådant
här, sade Knapen. ’Där karlen skall

allt bestyra, allt under jäkt och utrop,
alltmedan kvinnan sitter sysslolös i ett
hörn av sittbrunnen och ser något
uttråkad ut.

Och en kvinna som tillfrågades
varför hon inte seglade ibland
svarade: ’han bara retas och tjatar:
jag går för högt, jag får inslag i
storen, jag håller inte kursen osv…hur
kul är det ?

’Så dela bestyren ! Om båda är
kunniga blir båda tryggare ombord.
På 50-60-talen kunde man se dem,
som seglat samman sedan unga år,
nu i en M30.a till exempel. Båda
visste i varje givet ögonblick vad som
skulle göras,utan rop och åthävor.
Och klädkoden ! Damerna, ofta i
någon slags bomullsrock i blommigt
mönster. Med skärp och Sjalett
knuten om håret……

Those were the days !

Henn Avasalu




