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Ordföranden
har ordet
I 1926 års utgåva av våra stadgar går det
att läsa under § 1. Mom. A. ”Till inträde i
klubben kan, utan avseende på ålder och
kön, varje välfrejdad person inväljas, som
anses kunna befrämja dess intressen”.
Med detta citat vill jag börja med att tacka för förtroendet jag fått att leda styrelsens arbete, av de medlemmar
som med intresse medverkade på klubbens högsta beslutande organ, Årsmötet den 14 februari. Ofta genom
åren har man kunnat läsa i denna spalt eller på andra
sidor i vår klubbtidning vilket arbete som lagts ner och
vad som behöver göras, uppmaningar och vädjan till
medlemmar som enligt citatet anses kunna befrämja klubbens intressen. Den här gången tänkte jag inte göra det,
utan våra olika kommittéer och utskott kommer att föredra sina planerade arbeten på medlemsmötet den 8 april,
möt upp och visa ditt intresse!
Vem är jag då? Jo, jag är en av de barn som är uppväxta
i Södertälje båtklubb sedan slutet på 60 – talet då de
flesta var nere tidigt på våren och slipade och fernissade
sina träbåtar. Jag själv började såklart segla jolle på
ungdomssektionens kvällsseglingar och samtidigt som
pappa byggde en Rival 22:a så byggde han även en optimist som användes flitigt på semestrarna, mest till rodd
och fiske men ibland hissade vi på och seglade. Första
kölbåten jag köpte var en Mälar 22:a som min farfar
byggde i klubben 1936 och som seglades till slutet av 90
talet. Första funktionärsuppdraget var i ungdomssektionen
1988 och sedan har det rullat på med Slipstyrelsen, festkommitté och som styrelseledamot.
I SBK har vi många traditioner, en del har tyvärr fallit
bort med tiden då eldsjälar har slocknat och inga nya har
stått på kö. Traditioner handlar bl.a. om att göra återkommande saker, det finns bra traditioner och det finns

dåliga vanor. Bra är exempelvis årliga arrangemang som
tävlingar, fester, luncher, uppvaktningar och utbildningar.
Dåliga vanor kan vara att ha medlemmar som inte tar för
sig av föreningslivet utan använder klubben som marina.
Min vision av att vara medlem i Södertälje båtklubb är
att det skall vara händelserikt med utbildningar, ungdomsseglingar, kappseglingar, gemenskap och festligheter där
alla ska känna en samhörighet.
Varför inte försöka ta upp en gammal tradition som en
motorbåtskommitté? Vi har faktiskt fler motorbåtar än
segelbåtar i klubben vilket innebär att i dagsläget har vi
inga tävlingsarrangemang som involverar mer än hälften
av våra båtägare. Damsektionen gjorde mycket för klubben och är saknad, en veteransektion som kan vara
behjälpliga vid ex. uppvaktningar kan vara trevligt.
Vi har tidigare haft som tradition att genomföra ett seglarläger på Slandö kalv under augusti månad och ambitionen tycker jag ska vara att vi aktivt jobbar tillsammans för att på sikt återuppta detta läger, utöver de kvällsseglingar som vi har redan idag.
Trolla med knäna och vifta med spöet så blir det som
man tänkt sej brukar det heta, men med min vision att
insikt ger åsikt så går vi ett steg längre. Fler funktionärer
kommer att sitta med på våra styrelsemöten som adjungerade ledamöter, då vi vill ha en rakare kommunikation till våra kommittéer. Styrelsen har även fattat ett beslut som innebär att alla protokoll från möten läggs upp
under fliken ”Styrelsen” på vår hemsida, där kan alla gå
in och läsa vad vi jobbar med och vilka frågor som tas
upp i hopp om att fler medlemmar vill engagera sig i vår
allmännyttiga ideella förening.
Väl mött på våra arrangemang!
Ordförande / Jonas Magnusson
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Redaktören
har ordet
Så har vi haft årsmötet för 2016 och vi
var varken fler eller färre än vanligt. Årsmötet beslutade om ett skifte på
ordförande posten utan någon
dramatik, men det tyder väl bara på att
vi har en bra fungerande demokrati i klubben och vi tackade av Torgny som verkligen brinner för klubben, för att välkomna
Jonas som vi tror kommer att tillföra
minst lika mycket.
Några som ofta glöms bort i de här sammanhangen är
valberedningen som inte har ett helt lätt arbete med att
vaska fram nya styrelsemedlemmar och
funktionärer, en eloge till dem för deras ansträngningar.
Samtidigt vill jag ta tillfället i akt att slå ett slag för att ni
som medlemmar skall ta ett funktionärsuppdrag, även
om det är en del jobb så ger det mycket tillbaka och för
det mesta får man uppskattning och lär känna många fler
medlemmar. Tänk också att uppdragen behöver inte vara
på livstid, bara för det kanske varit så tidigare, så tänker
i alla fall jag. Men har man gjort några år så har man ju
bidragit till vår klubb och även fått mycket tillbaka. Vi
behöver fler unga funktionärer och framför allt saknar vi
kvinnor på förtroendeuppdragen.
På årsmötet fick jag även lite feedback på vår
klubbtidning Kontakten, en del positivt som ni kan se i
detta nummer, ”Nya medlemmar” och ”Jubilarer”. Det
var även en propå om avlidna medlemmar, men problemet här är att vi har inte så lätt att följa upp det, många
som är till åren komna är ju inte längre aktiva i
klubben fast de fortfarande är medlemmar, kan bo på
annan ort, kan vara hedersmedlemmar utan avgift etc.,
vi gör ett försök men det innebär också att vi kan missa
en del.
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Jag fick även en del synpunkter på innehållet och där får
jag nog säga att det gäller samma som för hela klubbens
verksamhet att vill man påverka så går det utmärkt, jag
välkomnar alla bidrag och har ju upprepade gånger i
denna spalt bett om bidrag i form av bilder, insändare,
artiklar och kommentarer.
I det här numret har vi ju som vanligt med bidrag från
Henn Avasalu som bidrar i varje nummer, Henn var ju
min företrädare på redaktörsposten. Vi skall heller inte
glömma fina reseskildringar om seglingar i nära och fjärran vatten från Tomas Ekström, Rollanders och Sean
O’Donell med familj.
Men det jag tycker saknas är smånotiser, tips&tricks,
bilder från vår vardagliga båtliv i hamnar, på klubbholmen
etc.
För att synliggöra bristen på bidrag bättre så har vi, i
detta nummer, lagt in två sidor med bidrag från övriga
medlemmar, en sida för bilder och en sida för inlägg. Jag
tänkte fortsätta med det under året.
Skall vi göra något skall vi göra det tillsammans och om
innehållet på ”medlemssidorna”, vid slutet av året, visar
sig lika omfångstrikt som i detta nummer så slutar vi väl
att göra det.
Men nu är det vår, båtmässan är avverkad, isen har redan försvunnit utanför södraplan på MB (18 mars) och
det har börjat röra sig under presenningarna. Det är alltid en härlig känsla på våren blandad med panik och stress
över att hinna få allt färdigt i tid för sjösättningen men
som
luttrad
båtägare vet man ju att det finns reserver att ta till,
nämligen; Steg 1 ”det där kan jag ju göra efter
sjösättningen” och Steg 2 ”jag kan ju ta med de där
grejorna och fixa det under sommaren”. Det senare alternativet innebär i regel att jobbet är kvar till nästa vår
och då kan man börja om igen.
God vårrustning och väl mött på medlemsmötet 8 april.
Red/Per Hanö
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Årsmötet
den 14 februari 2017
Drygt 50 medlemmar deltog i årsmötet
som hölls den 14 februari 2017. Mötet
öppnades av Torgny som hälsade alla
välkomna och därefter överlämnade
klubban till Urban Gradén som satt
mötesordförande.
Klubbens finanser befanns i vanlig ordning vara i gott
skick och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Valberedningens förslag till val av styrelse och
funktionärer antogs av mötet. En ny styrelseordförande
Jonas Magnusson utsågs och Torgny Holmvall
avtackades som avgående styrelseordförande. För sitt
helhjärtade engagemang för klubben så utsågs Torgny
även till hedersmedlem i klubben.
En plump i protokollet var
dock att Bosse Luthin som
avgående styrelsemedlem
inte fick en ordentlig av
tackning, styrelsen
beklagar detta.
Hela protokollet med
bilagor finns tillgängligt i
Kompassen, på anslagstavlan innanför dörren.

För sitt helhjärtade engagemang för klubben så utsågs
Torgny även till hedersmedlem i klubben.

Bosse Luthin,avgående
styrelsemedlem.

Red/ Per Hanö

Verksamhetsberättelsen
i sammandrag

Styrelsen
Förutom årsmötet i februari så har styrelsen haft 13
protokollförda sammanträden. Därutöver har
styrelseledamöter deltagit i andra kommittéers arbete och
arbetsgrupper. Klubben har dessutom haft 3
protokollförda medlemsmöten som möjliggör viktig
kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna i
Södertälje båtklubb.

Ändamål

Miljöarbeten

Södertälje Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och
har till ändamål att främja det lokala båtlivet. Klubben
skall verka för god sjösäkerhet, bra miljö samt ett gott
kamrat- och sjömanskap. Viktiga aktiviteter för att nå
denna målsättning är, de kappseglingar som genomförs
av seglingskommittén samt utbildning av våra ungdomar
i ungdomssektionens regi.

Miljöanpassning av Södertälje båtklubb.Som ett led i
miljöanpassning av Södertälje båtklubb färdigställdes
spolplattor på Mälarbadets norra och södra plan.
Plattan med tillhörande reningsverk på N plan var färdig
att tas i bruk vid sjösättning våren 2016. Spolplattan på
södra plan blev klar med ett nödskrik till lagom till
torrsättning hösten 2016.
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Anläggningen för tömning av septiktankar fungerar
enligt plan. Ekonomin för anläggningarna har
underlättats genom bidrag från Länsstyrelsen i
Stockholms län (LOVA medel). Södertälje kommun har
krav på fortlöpande kontroll av reningsverket på Slandö
kalv. Provtagning och analys av verket har utförts under
september månad med godkänt resultat.
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 pågår nu för att få ordning och öka säkerheten.

Kommunkontakt
Förändringarna på Mälarbadet har skett i samverkan med
miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret i Södertälje
kommun vilket nu syns i en uppdaterad arrendekarta med
korrekt placering av skjul och bryggor. Tillstånd till
rivning av H skjulet har erhållits med planerad start
våren 2018.

kunnat kvitta bort sin arbetsplikt. Men det är fortfarande
många medlemmar som inte tar sitt ansvar och går en
natt!
Anmärkningar: Lampor i skjul som står påslagna, trasiga
lampor på bryggor vilket ju märks mest i början och
slutet av säsongen. Bristfälliga förtöjningar på flera
båtar, här måste absolut en förbättring ske nästa år.
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
Vi har under året hyrt ut 8 heldagar och 9 halvdagar.
Intäkten för motsvarande uthyrning är 20.500:Vidare har anordnats:
- 3 torsdagsluncher våren och 2 på hösten.
- Kaffe och mackor till bryggsättning/bryggupptagning
och medlemsmöten
- Korv och öl, städdagar
Investering i en Kaffeperkulator för 100 koppar, smidig
till medlemsmöten och årsmöte.

Mälarbadet
Medlemmar
23 nya medlemmar har tillkommit under året och 21 nya
båtar i klubben. Vilket lett till att vi i det närmaste
fyllttillgängliga sommar- och vinterplatser. Jämför med
2015 har antalet medlemmar dock minskat med 5 st till
353 st. Likaså har antalet båtar minskat med 5 st till 224
st fördelat enligt följande: 119 motorbåtar, 102 segel
båtar och3 övriga farkoster. Trenden tycks vara större
båtar in och mindre båtar ut.

Ekonomi
Klubbens inkomster, tillgångar, skulder, utgifter och saldo
redovisades separat i revisorernas berättelse och allt
befanns vara i god ordning.

Vakthållning
Under året har vi haft en bra närvaro!
Under säsongen, april till oktober, har det varit 214
nätter varav vi har vaktat 193, en betydlig förbättring
mot föregående år då vi endast mäktade med 135
nätter. 51 medlemmar har gått två pass och därigenom

6

Det nya systemet för sjö- och torrsättning som infördes
på Mälarbadet under 2015, med fasta datum och
”kvartersvis” hantering, har fungerat bra, även 2016, och
sjösättning och torrsättning av våra båtar har skett utan
missöden. Sjösättningarna med lilla o stora trucken har
fungerat riktigt bra förutom de vanliga strulpellarna som
dagen efter sjö/torr- sättningarna kommer på att de
faktiskt är båtägare. 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.
På höstkanten så gjordes det en del röjning av sopor i
skjul och gamla ej använda elinstallationer togs bort och
kördes så småningom till returen. Några eternitpannor i
E skjulet lappades i hop för att undvika vatten inträngning. Välbehövligt arbete som i förlängningen ger mera
plats för fler båtar.
Mastkranen har fått en ny vinsch. Elinstallationen i telfern
renoverades.
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Gruppcentralen för Mälarbadet har bytts ut och en
översyn av elinstallationer i våra hamnar fortgår med målet
att erhålla en säker och väl fungerande anläggning. Efter
många kontakter med kommunen ser det ut som om det
kommer att bli åtgärder för att hindra underminering av
marken när”Silverfallet” svämmar över.

Seglingskommittén

Karlberga

Årets klubbmästare blev Kjell Nilsson

Den helt nya seglingskommittén tog sig an årets tre
traditionsenliga seglingar med Slandökalv som
utgångshamn. Det kändes skönt att få ta del av tidigare
kommittés fina arbete, så det gick smidigt att ta över
arbetet.

2016 Ett konstaterande ! När vi hjälps åt blir det
roligare! I år har det varit lite sämre av den varan. Vi
har och försöker hålla våra båtplatser och bryggor i bra
ordning, diskussionen om hur vi på bästa sätt skall lösa
bryggproblemet har fortsatt under året och ett försök
med flytbrygga är fortfarande aktuellt. Vi har på våra
Tisdagar rensat gammal el och slängt gammal bråte, vårt
lilla hus är ett bevis på att det tar lite tid när vi inte är så
många som hjälper till. Dock så ser vi ljuset i tunneln!

Slandö kalv
Året började med att installera NYA varmvattenberedare i hygienhuset, dessutom såg några medlemmar till
att vi fick NYA bojar på piren samt att man påbörjat
förstärkning av segelbåtsbryggan.
Vi har också påbörjat en altan, utanför storstugan, som
skall vätta mot hamnen.
2016
2015
Gästande båtar
1320
1137
Elanslutningar
654
638
Bastu
186
182
Gäststuga
12
13
Duschar
681
513
Dagavgifter
48
47
En bra säsong i år där vi är tillbaka på normalnivå, efter
den miserabla sommaren 2015, vad det gäller besökande
gäster.

Ungdomssektionen
Under maj - juni, har 14 barn och ungdomar tränat att
segla jolle i viken utanför klubbhuset i Bergvik.
Seglingarna började alltid med gemensam samling på
SBK för genomgång och instruktioner. Allmänna
kunskaper i segling, riggning, sjösättning, segling på olika
banor mm Intresset i år var på topp och stämningen god.
Under vintern har vi gjort en del förberedelser inför 2017
genom att bygga om ”nya jolleskjulet” med ökade ytor
och förvaringsplats så att vi snabbare kan sjösätta jollar
under kommande onsdagsseglingar.

Kalven värdar!
Hamnvärdar behövs i sommar till Slandökalv. From v 18
söndag tom v 35 söndag. Om vissa veckor är tomma blir
det stängt. VIKTIGA veckor att fylla är 25 tom 33
(V 29 och 30 är upptagna!)
Kontaktuppgifter
Eva S Granqvist, 0708-78 26 27 efter 18 eller evathomassolna@gmail.com
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Styrelsen 2017
I samband med Konstitueringen av den nya styrelsen så fastslogs också ett nygammalt
sätt för styrelsen att arbeta via utskott, för att på det sättet kunna effektivisera styrelsearbetet.
Utskotten har till uppgift att genom ett nära samarbete
med de olika kommittéerna förbereda och förarbeta
förslag innan de tas upp för styrelsebeslut.

Arbetsutskott (AU) - Ordföranden, sekreteraren
och kassören bildar tillsammans ett arbetsutskott med
uppgift att vaka över att av klubben och styrelsen fattade
beslut verkställs, samt för att sköta löpande
angelägenheter mellan styrelsemötena. Se stadgar.

Teknikutskott (TU) – Vice ordföranden samt två

Administration medlemmar (AM) –
Sekreterare, kassör och dataansvarig bildar tillsammans
ett utskott som handhar medlemsfrågor. Vid de ärenden
som regleras av stadgarna skall AM förbereda beslut
som senare ska fattas av styrelsen.

Säkerhetsutskott (SU) – Ordföranden, vice
sekreterare samt en (1) ledamot bildar tillsammans ett
utskott med uppgift att svara för klubbens
säkerhetsfrågor.

(2) suppleanter med särskild uppgift att förbereda beslut
angående klubbens fasta inventarier och hamnar som
senare ska fattas av styrelsen.

Södertälje Båtklubbs
Ledfyr för 2016
tilldelades Leif
Ahlgren
”Ledfyren skall inspirera till och visa vägen för
ideellt arbete inom klubben”
2016 års mottagare av Ledfyren representerar i allt
väsentligt denna devis genom generositet och
lojalitet gentemot Södertälje båtklubb. Årets
mottagare har ställt upp med egen tid utöver det
som förväntas av klubbmedlemmar och med
resurser som annars skulle ha belastat klubbens
finanser. Vår mottagare har med sina insatser
underlättat klubbens anläggningsarbeten under
2016 genom professionell kunskap och med
oumbärlig maskinell assistans.
Tomas Ekström (tv) hade äran att dela ut Södertälje
Båtklubbs Ledfyr för 2016 till Leif Ahlgren (th)..
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Styrelsen för
Södertälje Båtklubb 2017
konstituerades enligt följande:
Jonas Magnusson
Mats Röhr
Per Hanö
Tomas Ekström
Ola Löttiger
Benny Nilsson
Torgny Holmvall
Jan-Erik Sandh
Lars Olov Johansson

ordförande, AU, SU
vice ordförande TU
sekreterare (Redaktör), AU, AM
vice sekreterare, SU
kassör, AU, AM
Ledamot, Arbetsplikt & vaktplikt, TU
Ledamot, Miljö & webansvarig, TU
Ledamot, SU, ungdoms-jollesektionen, SU
Ledamot, Data & utbildning, AM
Jonas Magnusson

Mats Röhr

Per Hanö

Tomas Ekström

Ola Löttiger

Benny Nilsson

Torgny Holmvall

Jan-Erik Sandh

Lars-Olov Johansson

Sammankallande
för slipstyrelsen
på Karlberga

Sammankallande
för slipstyrelsen
på Mälarbadet

Micke Eriksson

Christer Jonerholm
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Jonas vem är det?
Södertälje Båtklubbs nya ordförande,
Jonas Magnusson, men vem är han?
Jonas är för oss som varit med ett tag i klubben ett
välkänt ansikte som bland uppdragen i klubben kan
räkna, ungdomsledare år 88 - 96, medlem av slipstyrelsen
Mälarbadet 96-06 och även festkommittén.
Jonas är en Södertäljekille som mer
eller mindre föddes in i båtklubben.
Hans farfar Gösta, farmor Agda och
far Bernt Magnusson mångåriga
medlemmar med stort seglarintresse,
Bernt satt även som ordförande i
klubben en period under 90 talet.
Vilket gör Jonas till andra
generationen på ordförandeposten.
Jonas är sambo med Kicki och har
två barn Henrik och Felicia, där
Henrik också är medlem i klubben
och brukar lufta farfars Rival.

Jonas har trots sina många uppdrag
på fritiden även hunnit med att
utveckla det egna företaget från
Södra glas till Södra entreprenad som
nu utför de flesta uppdrag inom bygg
och entreprenad.

Jonas är en riktig föreningsmänniska
som tränat ungdomar i SSK, Tumba
och Segeltorp, både killar och tjejer.

Vi kan alltså vara stolta över att ha
fått en så mångsidig, kompetent och
erfaren ordförande, som verkligen

När han inte seglar sin Wasa 360 eller
ägnar sig åt företaget, eller sina
uppdrag så gillar Jonas dessutom att
köra motorcykel eller att åka utför i
fjällen, devisen verkar vara att det
skall hända något och helst fort.

Klubbens nya Ordförande

brinner för klubben och våra
verksamheter.
Mer om vad Jonas har för avsikter
som ordförande i klubben kan ni läsa
under Ordföranden har ordet, men
som Jonas själv säger, - ”Det skall
vara roligt att vara medlem i
Södertälje Båtklubb.”
Red/ Per Hanö

Jubilarer
Varje år har vi ju ett antal jubilarer i klubben som vi efter önskemål har tänkt att publicera på det här
sättet i fortsättningen. Vi gratulerar alltså följande medlemmar som fyller år under våren och

Mars
Borking Christer
Seidel Granqvist Eva
Löttiger Ola
Johansson Bo-Lennart

50
50
70
70

Linder Roland
Remmert Ove
Grebacken Bo
Forsberg Carl Tony

70
70
80
80

Maj
Andersson Sam
Azzo Saad George

50
60

Juni
Öberg Gunnar
Bylin Jan
Bergqvist Henry

60
70
80

Juli
Öhman Christer
Andersson Annika

50
60

Augusti
Granqvist Thomas

10

50

SBK Kontakt Nr 1 2017

Avlidna

Nya medlemmar

Hubert Andersson
Hasse Brander

Rafel Koseda
Elias Haddad
Bertil Pettersson
Johan Juhas Löfberg

Imperial 260 FC
Bella 512 excel
Ryds 480
Motorbåt

KB
KB
MB
KB

Årsprogram
2017
Dag/Dat

Aktivitet

Lördag 8 april Kl. 10.00
Lördag 8 april Kl. 10.00
Lördag 8 april Kl. 11.00
Lördag 6 maj
Torsdag 18 maj Kl. 18.00
Lördag 3 juni
Torsdag 8 juni
Fredag 23 juni
Tisdag 1 augusti
Lördag 19 augusti
Torsdag 31 augusti
Lör 2 sept-Sön 3 sept
Lördag 23 sept
Lördag 21 okt Kl. 10.00
Lördag 21 okt Kl. 11.30
Lördag 11 november
Söndag 10 december

MB Sjösättning av bommar
KB sjösättning av bommar (preliminärt)
Medlemsmöte i Kompassen
Vårstädning och öppning av Slandö kalv
Städdag på varven
Skansholmen race
Funktionärsfest
Midsommar på Slandö kalv
Upptagningslistor anslås
KM kappsegling och kräftskiva
Upptagningslistor nu reviderade och låsta
Tvådagars kappsegling
Städning och stängning av Slandö kalv
KB & MB Upptagning av bommar på flytbryggor
Medlemsmöte i Kompassen
Årsfest
Adventsfika

2018
Tisdag 13 feb Kl. 19.00

Årsmöte 2018 i Kompassen

11

www.sodertaljebk.net

Medlemmarnas bidrag1

12
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1
Medlemmarnas
bilder
2

3

13

www.sodertaljebk.net

PROVA PÅ!!!
Jolleseglingar 2017

Välkomna att segla jolle med oss!
Inga förkunskaper krävs. Syftet med jolleseglingen är att barn
och ungdomar lär sig segla och ha roligt. Nivån är prova på!
Du får lära Dig hur en optimistjolle fungerar och allmänna
kunskaper om seglingen. Du måste ha fyllt 6 år och
måste kunna simma 100 meter. Vi fokuserar på åldrarna
6 -16 år och vuxna är välkomna att hjälpa till. Du som
seglat tidigare, är tonåring och behöver lite mer utmaning
kan få segla lite mer avancerat och prova topper, e-jolle
eller laser. I år seglar vi på onsdagar och det blir 6
tillfällen med start den 17 maj.
Plats: Södertälje Båtklubb Bergviksgatan. Vi seglar i viken utanför klubbhuset.

Utrustning: Ta med egen flytväst om Du har. Flytväst
finns annars att låna. Ta gärna med extra kläder.
Föräldrar: Under tiden som barnen och ledarna seglar,
så ordnar vi en fika på bryggan tillsammans. Vi ordnar
kaffe och njuter av kvällens segling.
Kostnad: Prova på en gång utan kostnad. Från andra
gången vill vi att Du blir medlem i SBK, om Du inte redan är det. Medlemsavgift för ungdomar i SBK är 100
kr, därutöver ingen deltagaravgift.
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Ledare i
Jollesektionen:
Jan-Erik Sandh 070-162 9461
Mats Röhr 070-99 30 100
Jennie Holmberg 070-218 47 59
Leif Andersson 073-354 83 11
Fredrik Hedin 072-509 92 16
Jennifer Andersson 073-049 42 36

För planerade långfärder,
ända in i Finska Viken!
I anslutning till Båtlivs artikel om segling till och i Estland framkommer nu att ett
internationellt samarbetsprojekt vid namn ” 30 MILES ” i form av en utveckling av
hamnar i östra delen av Finska Viken är under uppsegling. Sex hamnar på den finska
sidan jämte sex hamnar på den estniska sidan ska uppgraderas kraftigt för att ge
hamnarna en hög, jämn standard.
Tanken är givetvis att locka fler långfärdare till farvatten som hittills inte varit så besökta, och projektnamnet bygger
på det faktum att alla hamnar finns 30 Miles från varandra.
Speciellt på finska sidan seglar man i skyddad skärgård och hamnarna där, såsom t ex Borgå, Kotka och Fredrikshamn skall vara med i projektet. På den estniska sidan finns ett antal småhamnar vars kapacitet skall utvidgas och
där en flytande marina skall skapas i Narvatrakten. På denna sidan bjuds mer av havssegling..
Deadline för projektet är maj 2018 och kunde gott och väl utgöra goda färdmål för långfärdssugna SBK:are sedan
de egna kusterna och skärgårdarna betats av ett flertal gånger.
Projektet presenteras på båtmässorna i Stockholm och Helsingfors samt i Tallinn som numera också har en båtmässa att vis upp.
/ Henn Avasalu

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

B - Föreningsbrev

Porto
betalt

Samtal med Knapen
Över kaffet såg Knapen lätt euforisk
ut fastän höstmörkret nu lägrat sig
över landet. ’En sådan sommar’
utbrast han, den vi hade 2016.
Särskilt sensommaren, långt in i
september var ju något man sällan får
uppleva !
’Jag minns ’fortsatte han, en uppsats
i gamla ” Till Rors” som hette ”
Sommaren som inte ville sluta”,
skriven av Sven Barthel, eller var det
Roland Svensson, konstnären ? Den
var så bra att det kom ett särtryck
sedan. Formuleringarna var ren ,
högklassig läsning som beskrev
ytterskärgårdens alla förtjänster där
den vilade rofyllt i solsken och värme
långt in i september månad. Klart att
man fick inspiration att ge sig ut för
att själv få uppleva detta unika !’

långfärdsseglingens fana hölls högt
och lockade också mången att
sträcka ut efter ostkusten eller gå
över till Åland.
Ett stående inslag var avdelningen ”
Andras båtar” –alltid lika kul att se
vad dåtidens konstruktörer ritat och
som nu var kontrakterade vid något
varv, det här var ju träbåtsepoken.
Där fanns ofta långfärdsbåtar one-off,
från Folkbåtens storlek och uppåt,
varvat med en och annan motorbåt
signerad Stig Tiedemann eller Knud
H Reimers.
Dessa kunde man längtansfullt
studera länge och väl och drömma
om, även om de låg utom räckhåll av
ekonomiska skäl. Men det var då,
det’ suckade Knapen.

jämföras med vad vi haft. Mest tycks
det vara presentationer av mässor,
båtarna där, diverse utrustning och
främst motorbåtar som presenteras
–tendensen går ju åt det hållet.
Som nu i september presenterar man
ett veritabelt monster, god för sjuttio
( ! ) knop med fyra fyrahundrahästars
utbordare där bak. Också ett båtliv,
för sex komma en miljon….knappast
ett lämpligt objekt i våra båtklubbar.
Samt en dagcruiser, dock med två
kojer, för 850.000 pix. Mycket
lämplig för dagens båtliv, sådan den
konstaterats av gjorda opinionsundersökningar: snabbt ut till
badklippan, snabbt hem samma dags
eftermiddag…njuta av skärgård och
natur ? No way !
”Sic transit” suckade Knapen.

Knapen förlorade sig nu, som vanligt,
i gamla tider. ’Till Rors”, sade han
’var ju förr hus- och livorgan för allt
båtfolk, ofta med högklassiga omslag
av Roland Svensson eller Göran
Brunius med skärgårdsmotiv, vilka
bara de lockade till att själv få se allt
på plats.
Där fanns referat från skilda klubbars
verksamhet, kappseglingsresultat
och oftast färdbeskrivningar, korta
som långa i våra hemmavatten –

Òch vad får man nu? Som medlem i
klubb får man i lådan en publikation
från förbundshåll, som inte kan

Henn Avasalu

