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Ordförande
har ordet
Denna sommar kommer vi att minnas som en fantastiskt
fin ”båtsommar”, få är de som kommer att klaga på väder och vindar under de veckor vi kunnat vara på sjöar
och hav med våra segel och motorbåtar.
Några medlemmar har gjort långseglatser och njutit av
fina vindar och några har funnit att man inte behövt stäva
så långt för att uppleva frihet natur och avkoppling.
Klubbens sedvanliga midsommarfirande gick av stapeln
i strålande sol och med många deltagare.Tack alla ni som
såg till att det än en gång blev en lyckad tillställning! Det
är härligt att se att när det kniper så finns det hjälpande
händer bland medlemmar och funktionärer.
Trots det för närvarande underbara ”Brittsommar” vädret så stundar det mot upptagning och vinterförvaring av
våra båtar, se till att allt är förberett inför upptagningen
(att försäkringsbrev, pallning, märkning etc. är enligt klubbens ordningsregler) och att du skrivit upp dig på de
listor som våra funktionärer satt ut för att få en bra styrning på upptagning och placering av våra flytetyg.

En liten incident som inte känns helt rätt, är en att ny
medlem som med sin familj vistats på vårt klubbområde,
har av en annan medlem blivit uppmanad att legitimera
sig och fått sitt personnummer registrerat/uppskrivet.
Visst skall vi värna om vår klubb och område men detta
är att gå för långt.
SSRS Svenska Sjö Räddnings Sällskapet kommer att
etablera en räddnings station här i Södertälje, positivt
för alla som vistas på och runt våra sjöar, uppdraget är
att bevaka Mälaren och delar av inloppet ifrån Landsort. För klubben och medlemmarna är det en organisation som kommer och kan ge oss hjälp om olyckan drabbar oss och en funktion som vi alla bör värna om.
För de som känner att man vill dra ett extra strå till stacken
och bidraga med sitt intresse och kunnande för klubben,
så är det en ypperlig möjlighet att inför årsmötet ta kontakt med någon i valberedningen (med Bernt Magnusson i spetsen) och erbjuda sina tjänster eller föreslå någon inom något av klubbens alla funktionärsområden!
Missa inte de återstående aktiviteterna som klubben arrangerar, KM och tvådagars den 2-3/sept samt de aktiviteter som annonseras i Kontakt samt på vår hemsida
http://sodertaljebk.net/

Väl mött vid medlemsmötet
tis 12/9 kl. 19.00 i Kompassen.
Med önskan om en härlig ”Brittsommar”!
/Göran Eriksson

Navigationsutbildning
Södertälje Båtklubb anordnar tillsammans med SBS och ÖBK navigationskurser för förarintyg samt kustskeppare under hösten 2006 och våren 2007.
För att gå kustskepparkursen är godkänd utbildning till
förarbevis obligatoriskt. Antal kvällar är 10 och kursledare är Kurt Lorén, som varit lärare på båtägarskolan i
många år. Kursen beräknas starta i början av oktober i
SBK:s klubbhus ”Kompassen”.

Kostnaden är 500:- per kurs –exkl material, och avgiften erläggs till kursledaren.
För att dessa kurser skall kunna genomföras fordras att
minst 10 deltagare anmäler sig per kurs. Upplysningar
lämnas av Urban Gradén, sekreterare i SBK.
Tel 070 – 778 04 65. Han tar även emot anmälan.
Sätt en ära i att vara navigationsutbildad, missa inte detta
tillfälle !
/Red

NOTISER FRÅN

MEDLEMSOCH STYRELSEMÖTEN
Från medlemsmötet i april, som bevistades av 38 medlemmar:

berg, Stefan Mellström, Conny Andersson och per Gustavsson är nyinvalda medlemmar. Välkomna !

Att en kurs för kustskeppare och förarbevis, tillsammans
med andra klubbar i staden,är tänkt att avhållas i höst.
Mer om detta på annan plats.

Att sedvanlig träff med förtäring skett på Kalven för funktionärer, och att det i stugan där installerats en braskassett i den öppna spisen. Medel till denna har damsektionen donerat, varmt tack!

Att fortlöpande arbete med stadgarna pågår.
Att det var rekommendabelt att medlemmarna lät
säkerhetsbesiktiga sina båtar.
Att Niclas Gustavsson lämnade en trevlig presentation av
ungdomsverksamheten och sina medhjälpare Kajsa Palmblad och Carl-Johan Hugner.
-samt att massor av arbeten utförts på Slandö Kalv med
ny altan vid stugan,bryggor och mycket annat.
Från styrelsens möten april – juni ha vi inhämtat:
Att Roger Thunqvist, Åke Norlin, Waldemar Bielicki,
Britt-Marie Tennorth, Johan Nises, John Amsini, Lars
Bohlin, Mart Möistlik, Krister petersson, Dennis Dal-

Att infokväll för nya medlemmar skall arrangeras och
dessutom särskilt inbjudas till nästa års Kalven-städning
på våren.
Att vid uthyrning och bruk av ”Kompassen” marschaller
ej får förekomma i fortsättningen.
Att Stefan Fagerlund beviljats halva avgiften för deltagande vid Master VM i Finnjolle i Ungern.
Att frånvaro vid iläggning/upptagning bommar kommer
att belastas med kr 250:Att vårt medlemskap i SSF har upptagits till diskussion.
/Red

KALLELSE T I L L ÅRSMÖTE
Så var det dags igen. Tisdagen den 14
Nobvember ses vi i Kompassen för årsmöte. För er som vill ha något speciellt
behandlat skall det vara styrelsen tillhanda 4 veckor före mötet.
Mvh Urban Gradén

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 14 November
Kl 1900 i KOMPASSEN!

INFO

UPPTAGNINGSDAGAR
HÖSTEN 2006
KARLBERGA

MÄLARBADET

För Karlbergas del har slipbasen Micke Eriksson meddelat följande:

För Mälarbadet gäller följande:

Slip pensionärer:
Den 7 sept, 14 sept, 21 sept och den 28 september.
Alla dagar kl 1000.
Slip övriga:
Den 9 sept, 23 sept och den 30 september.
Alla dagar kl 0900.
Kran:
Den 8 oktober.
Kl.0900.

Slip:
Den 9, 10,16,23,30 september.
Alla dagar kl 0900
Kran:
Den 7 oktober
Kl 0800
Priser för Kranlyft: (Sjösättning våren 2006)
Betala med inbetalningskort. Summan blev 230 kr

KANALHOLMEN
Hamnbasen Börje kallar till upptagning av bommar och
framhåller lämpligheten av att ALLA med båtplats vid
Kanalholmen kommer till denna gemensamma
arbetsaktivitet.

Upptagning av bommar: (Kanalholmen)
Lördagen den 14 oktober.
Kl 0900.

SKÄRGÅRDS- OCH VISAFTON
Torsdagen den 23 november kl 1900 träffas vi i KOMPASSEN till en skärgårdsoch visafton.
En lämplig övning i den dystra månaden
november! Kvällens estradör är Erling Matz, skärgårdskännare, författare, mångårig redaktör av ”På Kryss”.

Han skall prata om Stockholms Skärgård och framföra
visor till eget gitarrakompanjemang. Lätt förtäring till självkostnadspris.
Till denna afton är det lämpligt med föranmälan;
först till kvarn...
Ring Urban Gradén 08-532 535 04 senast den 19 nov

En Kanalbåtsseglats på

”Vår kanalbåt Whistling Heron”

”Stratford-on-Avon Canal”
m.fl Maj 2005
Efter att studerat broschyrer och kartböcker hade vi
bestämt oss för att pröva
på en riktig utmaning. Att
färdas på Engelska kanaler i en typisk kanalbåt.
Vi hade fått tips från bekanta om en
resebyrå i Stockholm, ”EC Stay”
som verkade bra. Så vi tog med våra
inte alltför svårövertalade kompisar,
vilka vi tidigare testat med segling i
Grekiska farvatten, till en agent som
visade sig vara både kunnig och seriös.
När vi lämnade resebyrån hade vi
bokat en kanalbåtstur runt Avon
Ring, vilket rörde sig om ca 139
slussar och ca 12 landmil på 11 dygn,
samt en bil som skulle ta oss från
London till Birmingham och efter avslutad kanaltur till Glasgow via något whiskydestilleri samt Edinburgh.

Kanalturen omfattades av olika typer av kanaler dels de som tillhör The
Brittish Waterway Canal samt River
Avon som är en privatfinansierad
flod.
Vi flög från Skavsta med Ryan
Airways och landade på Standstedt
strax norr om London. Där väntade
en hyrbil, som på plats fick ändras
till några nummer större då vi konstaterat att bagaget också tog plats.
Utmed Brittiska motorvägar bilade vi
mot Alvechurch strax söder om
Birmingham där Marinan som var
startpunkt för kanalfärden var belägen.
Ett litet äventyr är det dock att både
”köra och sitta” på fel sida när man
skall idka filkörning i kniviga
rondeller bland alla glada tillrop och
förslag från medpassagerarna. Efter
cirka 30 mil kom vi fram till Marinan
men vi var nu ett dygn för tidiga, nåja

det var ju så planerat. Efter tips från
personalen på Marinan fick vi
kontakt med ”Alcott Farm”, ett Bed
& Breakfast som visade sig vara en
träningskamp för ridhästar av det
noblare slaget. Stallar samt utrymmet
utanför var nästintill så välansat att
man kunde krypa på knä med vit
kostym utan att riskera några fläckar.
Vi huserades i övervåningen på
huvudbyggnaden med heltäckningsmattor ända in på toaletten. För
övrigt var stilen typiskt ”engelsk lantlig”.
Dagen D var nu inne och vi kunde
på plats få en noggrann genomgång
av vårt femstjärniga logi för 11 dygn
framöver. Efter att ha sett en videofilm samt fått en muntlig information
så var vi världsmästare i att slussa
både uppför och nedför, och med
”ett” lycka till och välkommen åter
kunde vi förbereda vår losskastning..

ter vinterns renovering. När inga uppgifter beskrev hur stort vattenförråd
vi hade så körde vi på rekommendationerna att fylla varje dag. Det var
tur för det kom inte fort ur
vattenposterna iland. Men vi var välförsedda med nycklar, kopplingar
och slang för att kunna nyttja de
vattenposter som fanns tillgängliga
utmed kanalerna.Vi hade försett oss
med en eminent guidebok, som i detalj beskrev färdvägen med kartor
som visade broar och slussar vilka
var numrerade, så det var lätt att följa

började med att vi skulle ta oss genom Wast Hills Tunnel 2726 yds
(2492 m), en kolsvart och smal
tunnel där man inte såg öppningen i
andra änden utan man fick ta sig fram
med hjälp av en strålkastare i fören
samt skenet från innerbelysningen för
att få en uppfattning om man höll sig
rätt, 59 ft känndes jäkligt långt under
sådana förhållanden. Nu hade vi
lyckan att inte möta någon annan båt
då det är knappt om utrymmet, bara
några centimeter tillgodo vid möte.
Efter ca 40 minuter var vi åter ute i

Originalet en ”Pippi”. Obs! ”Häger”

Vår kanalbåt som hette Whistling
Heron, (namnet kommer från en
hägerart som lever i Sydamerika och
har ett karaktäristiskt visslande läte),
var ett flytetyg som var 59 ft (ca 18m)
långt samt lite drygt 2m brett och
hade den blygsamma vikten av 18
ton.
Detta inrymde, från fören en salong
med matplats, TV, video och stereo
samt en kamin. Pentry med gasolspis,
gasolgrill, micro och kylskåp. Efter
pentryt låg första sovutrymmet med
en dubbelkoj sedan kom toaletten
med duschutrymme (sittbadkar). En
vakuumpump tömde toan under ljudliga suckar till en septiktank, vilken
Marinan rekommenderade att man
skulle tömma minst en gång under
resan. Akterut kom sedan ett utrymme till med en dubbelkoj. För
övrigt så fanns det allt från livvästar,
regnställ och paraplyer, till tandborstar.
Slutligen fanns akterut manöverplatsen med en stor rorkult samt
manöverpanelen för motorn vilket var
en 4 cyl dieselmotor IZUZU 60-70
hp, med kylvattensystemet integrerat i ett dubbelskrov. Med relativ ny
motor och nyrenoverad inredning
kunde vi inte annat än att njuta, vi var
tydligen bland de första hyrarna ef-

Inloppet till Wast Hills Tunnel

med. Även vattenposter, öltappar,
toa- och soptömning, samt övriga
sevärdheter fanns utmärkta. Okey,
nu är flytetygen inte direkt lättmanövrerade utan man får vara ytterst bestämd då det gäller roderutslag samt varvtal på propellern. 18
ton skulle flyttas åt det hållet man bestämt sig, här var inte lätt att justera i
efterhand utan man måste ligga på förkant. Så eftersom vi hade en 90-graders gir för att runda en grannbåt,
samt missade en föröver och kom att
ha en mildare kontakt med land, fick
vi backa och sedan tuffa iväg på vår
första etapp, ca 2-timmars gång.
Förtöjning intill en pub som även hade
maträttigheter, inte alls illa. Dag två

dagsljus. Efter tunneln fick vi vika in
på Stratford-on-Avon Canal på vilken vi skulle ta oss till STRATFORDUPON-AVON som är William
Shakespeare´s födelsestad. Denna
tripp tog oss två dagar och 54 slussar,
så nu började vi bli smått uppvärmda.
Det fanns naturligtvis inga slussvaktare utan det jobbet fick vi sköta
själva. Båtarna var anpassade till
slussarna så det fanns som bäst ca 5
cm på var sida tillgodo, vilket gjorde
det spännande att med 18 m framför
sig köra in i slussarna, väl på plats
behövdes inga förtöjningar. Vi passade på att stanna i Stratford-U-A
ett dygn för att ströva omkring och
se alla kulturella byggnader samt be-

söka några pubbar och restauranger. Vi hade förmånen att förtöja
precis nedanför Shakespeare statyn
mellan Y-bommar.
Sedan väntade River Avon som är
privatägd och därför fordrar extra

Förtöjda framför Shakespeare

betalning, (£ 44 för ett certifikat) för
att få trafikera denna flod, som inte
ingav känslan av att vara en stor flod.
Problemet med denna var att om det
regnade för mycket kunde vattenmängden öka så att det blev rejält
strömt och då var det inte tillåtet att
färdas med kanalbåt, så det kunde
ha slutat med att vi fått vända tillbaka. Men prognoserna var goda,
så vi kunde lösa vårt certifikat och
slussa ut på River Avon. Här var
det glesare mellan slussarna som låg
vid sidan av huvudstråket med ett
stort bräddavlopp i färdriktningen.
Det var inte alls ovanligt att infarten
till slussarna dök upp snabbt bakom
en krök, så för att inte rasa utför
eller snarare fastna mot bräddavloppen fodrades snabba manövrar då det också var kort bit fram
mot slussportarna.
Att det kunde vara mycket vatten
samt strömt i floden kunde vi konstatera då det fanns både det ena
och det andra som fastnat halvvägs
upp i träden, på sina platser ca 2 m
upp. Här hade det varit befogat med
en ”å-rensning”, då det fanns
mycket skräp i form av stora träd-

grenar samt delar av flodbanken som
spolats med.
För övrigt var det fantastiskt att glida
fram i ca 4 knop, med ett böljande
landskap där Avon ofta slingrade sig
genom små byar samt förbi alla dessa
kor och får
vilka vi nästan
kunde klappa
från båten.

för att kryssa motströms. En konvoj
med mindre motorbåtar försedda
med ballonger och skyltar tydde på
att det var kalas på gång för dem.
Denna etapp bjöd på resans ända
riktiga åskväder med både starka
vindar och häftigt regn och med ett
och annat ljudligt läte från Tor´s hammare.
Framme vid Tewkesbury, etappmålet

Här fanns
också flertalet
båtklubbar
med vanliga
motorbåtar,
t.o.m. en och
annan segelbåt
fick oss att fundera då floden
som max var ca 30 –40 m bred. Men
är man entusiast så är man.
Vid Evesham (1/2 – vägs) låg vi utmed en lång kaj och park samt mitt
emot en roddarklubb där man följande morgon som var lördag äntrade
allt som fanns försett med åror, för att
träna. De rodde iväg i båtar från fyra
med styrman till singel-sculler och till
råga på allt åt det håll vi skulle. Vi räknade snart ut att dom förmodligen
skulle vända innan nästa sluss så vi
hade någon timmes frist innan vi skulle
möta dem på hemväg. Det skulle bli
spännande då det inte alltid fanns gott
om plats för möte med sådana
årviftande farkoster. Nu kom vi att
möta 4-orna först eftersom de rodde
fortast och dessbättre hade minst en
som satt i färdriktningen. Värre blev
det med singel-båtarna där man varken såg eller hörde. Det fick bli några
ljudliga signaler med vår tunneltjutare,
en tjej var på väg att hoppa ur båten
när vi bölande uppmärksammade
henne på att vår båt nog skulle gå segrande ur en eventuell närkontakt. Vi
hamnade t.o.m. i en segeltävling med
OK-jollar, och där var det max 25 m
brett så dom fick sy med täta stygn

Rustad för regn

för dagen skulle vi tas oss via en sluss
upp till nästa flod ”River Severn”.
Slussen var som vi kallar det ett hål i
väggen, en 90-gradare samt kraftig
vind och medströms. Med ett antal
dagars manövrerande hade nu skepparen vissa teorier om hur vi skulle
tackla detta problem, vilket skulle
visa sig bestå av ytterligare en parameter. Den s.k. slussvaktaren, vilken
hade en egen uppfattning om hur
angöringen skulle gå till, som han viftande försökte att implementera på
oss. Nåja slutresultatet blev det vi planerat, vi kom in i slussen på rätt håll
och kunde nyttja en nattplats alldeles efter slussen.
Efter att ha färdats nedströms på River Avon skulle vi nu få kämpa motströms på River Severn vilket visade
sig inte vara något större problem.
Nästa anhalt Worcester där vi bytte
till Worcester & Birmingham Canal

som skulle leda oss
slussar, så efter att vi
tillbaka till utgångspasserat Half-way
punkten. I Worcester
House Bridge så
passade vi på att bestannade vi i en lasöka den mäktiga kagom stor bassäng
tedralen byggd år
med en storslagen
1074.
utsikt över det landNu var vi inne på den
skap som vi tagit oss
lugna och smala delen
upp ifrån.
igen med totalt 58
slussar
varav
Kanalerna är hela
Tardebigge Locks en
vägen försedd med
trappa med 29 slussar
en gångväg vid sidan
kvar innan slutmålet.
om, vilket man tidiNu är ju slussarna så Puben The Boat and Railway
gare utnyttjade då
arrangerade att det
kanalbåtarna var
finns mötesplats mellan varje sluss till Stoke Works. Stoke Works var pråmar och drogs av hästar. Nu nyttsamt möjlighet till övernattning mel- en by ungefär lika stor som Nykvarns jades dessa vägar som promenadlan de flesta.
Centrum, så vår rundvandring var stråk för folk med hundar samt inte
snart avverkad och vi kunde besöka allt för sällan av ryttare både till häst
Vid Tibberton Bridge lade vi till och puben ”The Boat and Rialway” vil- och på cykel.
besökte passande nog puben ”The ken vi inte kunde missa då den låg
Bridge Inn” vilken var lägligt place- på motsatta sidan av kanalen.
Ett par slussar ovanför oss fanns
rad efter dagens 13 slussar. Ytterli”Tardebigge Reservoir” vilken är ett
gare någon timmes gång och vi Efter att ha blivit väckta av en något av flera vattenmagasin vilka man regnådde Dunhampstead bridge, denna
plats blev vår natthamn där vi kunde
fylla vätska i både båt och besättning trodde vi. Vid närmare kontroll
så visade det sig att den i guiden utmärkta puben ej var öppen. Nåja vi
var ju inte helt torrlagda ombord, så
vi fick tulla på lagret.
På andra sidan bron låg ett varv där
vi efter förfrågan kunde få vår septiktank tömd nästa morgon. Det blev
ett manöverprov där vi fick backa
in mellan två andra kanalbåtar. Beväpnad med sugslang, en vattenslang
samt ett femlitersmått med sanitets- Utsikt från vallen kring Tardebigge reservoaren
vätska balanserade skittömmaren
utmed den knappa dm breda listen. högljudd and var det bara att fixa fika lerar vattentillgången i kanalen med.
Väl på plats under ett ihållande regn samt försöka tysta den högljudda Efter 14 slussar hade vi nu kommit
lyckades han välta omkull måttet pippin med bröd, vilket tydligen inte upp till samma nivå som då vi starmed sanitetsvätskan som hamnade imponerade mycket då det senare tade kanalfärden, nu återstod bara
på hans overall samt utmed båt- kom en man med en hel kasse fylld två tunnlar att passera innan vi skulle
sidan. Det medförde att fiskarna fick med bröd som han tömde ut i kana- sikta Alvechurch Marina igen.
sig ett rejält sanitetsbad den dagen. len.
Kanalfärden hade bjudit oss på fanEftersom det strulade vid varvet
tastiska naturupplevelser både i form
samt att vädret inte var det bästa så Nu väntade Tardebigge Locks vilket av landskapet som alla fina byggnablev det en kort tripp via 5 slussar är en slusstrappa med totalt 29 der utmed kanalen samt alla dessa
trevliga engelsmän som glatt hälsade

på oss då vi till skillnad från andra
båtar visade vår nationalitet med vår
svenska flagga som vi hade riggat upp
med hjälp av ett medtransporterat
ridspö.
Vår kanalbåtsseglats avrundades
med att vi under 2 dygn bilade upp
genom The Lake Distrikt i nordvästra
England samt vidare in i Skottland till
Edinburgh där vi fick se slottet och
platsen för det årliga evenemanget

”The Military Tatoo”. Återresan
skedde via Glasgow och dess flygplats Prestwick.
Det här smakade definitivt mera och
rekommenderas varmt då det ger
mer motion och varierande vyer än
golf, så vem vet om några år kanske
vi provar nya rutter.

Lars-Ove o Gunilla Englund

SAMTAL MED KNAPEN
Telefonen ringde och det
var Knapen – en gammal
bekant- på tråden. Ja, han
heter ju något helt annat,
men är mest känd under sitt
nom de guerre. Han lät en
smula upprörd.

gånger redan, sedan dom glömt
kardinalregeln till sjöss: Håll god utkik ! –och istället stirrar i sin skärm
–vad hette det nu igen? plotter hela
tiden ”

”Läget ?” frågade jag. Det skall sägas, att Knapen är en seglare av den
gamla stammen, numera båtlös med
ålderns rätt. Jag anade, att han hade
en del på hjärtat i ämnet.

Knapen morrade. ”Och så sålde
dom en slags vadderad väska av
portföljtyp. Jag har hört, att
yuppisarna brukar ha sina datorer i
dom. Men här var det bergskilar!
Rostfria! Och en söt liten rostfri
slägga därtill! Det blir säkert rart att
se besättningen ila föröver som om
man var på väg till ett kundbesök!
Det kostade knappt 1500:- ”

”Jo” sa Knapen med dov röst, ” Jag
tittade in på båtmässan en dag i vårvintras”
”Mycket att kika på” sa jag.
”Jodå, särskilt i tillbehörshallen.Varenda monter hade en uppsättning grönskimrande boxar att visa,
och dom innehöll sjökort. Plotters,
sa´ dom att det hette.
”I dom ser båtfararen sjökortet och
sin egen position därtill” visste jag berätta.
”Jaså, men lik förb-t kolliderar dom
med andra båtar mitt ute på en stor,
tom fjärd. Det har visst hänt några

”Det gör dom ju både på jobbet och
hemma också nuförtiden” sa jag.

”Som hittat ”, sa jag.
Knapen låtsades inte höra och fortsatte: ” På ett ställe kom man knappt
fram. Där visades en manick att ha i
båten, och den skulle meddela min
mobil, om båten flyttades mer än tvåhundra meter! Och jag, som inte ens
har mobil! Dessutom kunde man fjärrstyra både kyla och värme ombord!
Dom begärde nio lakan!”

Knapen.
”Men det som tog priset var i alla fall
en hållare för dryck att fästa på
akterpulpiten. Precisionstillverkad i
stål av en känd vinsch-och tillbehörsfirma, för endast 1500:- !! Tänka sig,
rena kronjuvelen att ha lättölen i!! ”
”Så tog jag en runda i A-hallen för
att se om där händelsevis fanns någon snygg, linjeskön segelbåt att titta
på. Ha! Alla låg med aktrarna mot
bryggdäcket och såg förvillande lika
ut, allihop, så jag brydde mig inte om
att titta ner i någon. Framifrån också,
för den delen, bara vinkelräta stävar!
Jo förresten, dom hade en Nordisk
Folkbåt. Fin att titta på. Bortsett från
priset; 464.000:- !! Inte långt till en
halv mille för en folka ?”
Knapens röst skalv av förtrytelse.
”Jamen du har ju sålt och lagt av nu”?
sa jag.
”Ja, man slipper åtminstone se eländet ute” avslutade Knapen.
”Jag tror du har rätt”,sa jag.
/Red

”En baggis” sa jag. ”Verkar vara en
Måstepryl”, retades jag med

Karlskrona Navigations Segla på
mälaren
Sällskap
Mälarsegling har mer att
erbjuda än vad kanske
många föreställer sig.

Under vår resa i somras
valde vi en natthamn tre
sjömil väster om Karlskrona som heter Tromtö
Nabb, som arrenderas av
Karlskrona Navigations
Sällskap.

vimplar, dock saknades SBK:s, en
brist som genast kunde avhjälpas
medelst överlämnande av en fräsch
vimpel till hamnvärden. Genast fick
vi KNS´ vimpel i returgåva, som nu
finns införlivad i vår samling på
KOMPASSEN.

Den var en fullträff. Väl skyddad,
pontonbrygga med bojar, grillplatser,
gräsmattor under svalkande skugga
från stora lövträd, samt en f d mangårdsbyggnad, inredd för klubbens
behov. Där fanns ett sammanträdesrum med väggarna fulla av klubb-

Se där vikten av att vara rustad på
långfärd! Då kan du vidmakthålla
gammal god artighet klubbar emellan –och hedra din egen klubb samtidigt.

Vida fjärdar, smala sund, ”skärgårds”
områden… variationsrikedomen i
landets tredje största sjö är stor. För
att underlätta hamnsökandet finns en
bra sajt på Internet, gå in på:
www.kss-kungsor.se/malarhamnar/
och du skall finna en mängd tips om
såväl gäst-klubb som naturhamnar att
välja bland. Ut och segla !

/Red

/Red

Kappsegling
-I stora sammanhang ägnar sig inte mången
SBK:are åt nuförtiden.
Ett undantag är Stefan Nilsson,detta
eminenta organs förre redaktör, som
deltog i Finnjolleklassen på
Balatonsjön i Ungern i somras. Där
seglades MASTERS VM, för
rorsmän över 40 år, och av 186 ( ! )
båtar slutade Stefan som 26.a, ett fint

resultat. Bland delresultaten kan
nämnas en 9:e och en 13:e placering.
Och så har det varit SM i Karlshamn
i Starbåt. 26 båtar ställde upp och
vår Benny Nilsson slutade här på en
god 9:e plats,samt vann MASTERStävlingen för rorsmän över 60 år.
Fredrik Lööf blev svensk mästare.

Långfärder
Har du långfärdat i år ? Minst 300
sjömil sammanhängande,eller över
600 sjömil ?
Berätta då för redaktören,du kan
vara berättigad att erövra något av
SBK:s långfärdstecken.
Ett 15-tal SBK:are ståtar redan med
utmärkelsen.

SBK sätter uppenbart märken på
banorna !

SBK Seniorer
Så har åter en sommar
ändat, jag hoppas den varit bra för Dig och gett Dig
nya krafter att möta en
kommande höst.
För att göra det möjligt att träffas och
delge varandra våra sommaräventyr
och eventuellt samåka till någon
begivenhet kommer vi att anordna 3

träffar med lite mat och samvaro, Anmälan gör Du som vanligt till Stig
precis som de föregående åren.
Berglund tfn 550 685 41 eller 070 –
517 13 56, senast onsdag kväll.
De datum vi fastnat för är torsdagarna Den här lilla kallelsen gäller alla
den 21 / 9, 19 / 10 och den 16 / 11, daglediga SBK:are, och det vore
som vanligt träffas vi kl 1300 i trevligt att se några nya ansikten –
Kompassen.
alla är välkomna.
Som tidigare skriver vi om dessa
träffar under 100 i LT onsdagarna
före träffarna.

För SBK seniorer Stig B & Siri W

Avsändare:
Södertälje Båtklubb
C/o Stening
Vårbovägen 10
152 51 Södertälje

B - Föreningsbrev

Porto
betalt

Tecken i båtlivet
Som vanligt har vi, denna fabulösa juli 2006 långfärdsseglat, i år utmed ostkusten
till Österlen.
Då erbjuder kusten ned till Oskarshamn / Påskallavik skärgård
och därmed naturhamnar. Längre
söderut står endast gästhamnar till
buds.
Dessa hamnar tycks ha krympt numera –av någon anledning. Möjligen beroende på att båtstorlekarna
ökat mycket snabbt på senare tid.
Ofta är formatet över 35 fot,
medan de, som betraktades som
normalstora båtar för inte alls länge
sedan bara förekommer sparsamt.
Vart har alla halvtonnare, Vegor
och liknande tagit vägen ?
Bemanningen utgörs ofta av ett
medelålders par medan båtar av
allra senaste snitt ibland hanteras

av par runt 40-årsåldern –kanske
dagens ”nouveaux riche” ? Barnfamiljer syns inte mycket till och de
få vi träffade har varit i skyddad
skärgård, rimligt nog.

flaggan gärna sitta uppe dygnet
runt. En föga anslående syn. Desto trevligare då att artiga gästbåtar
även sänkte den svenska gästflaggan kl 2100 prick !

Inslaget av utländska båtar tycks
ha ökat, ibland var tyskar, holländare och danskar i majoritet i hamnen. Sämjan och kvällsfriden var
dock alltid god och hjälpsamheten
var påfallande.

Vi har nu med egna ögon och luktsinnen konstaterat att Östersjön
inte mår vidare bra. Alger !
Hanöbukten, ända upp mot
Blekingekusten var ställvis täckt
med brungul sörja, vari vår båt
plöjde fåror!

De hemma- och klubbhamnar vi
kunde observera uppvisade en
skog av master på inneliggande
båtar, trots semestertid och bästa
väder. Skulle alla dessa också vara
ute skulle det nog bli kaotiskt på
sina håll.
Ledsamt nog har flaggbruket hos
båtfolket bara försämrats, vilket
väcker förstämning hos den, som
av de gamle i klubben fick lära sig
mores redan på femtiotalet. Nu får

Till sist. I frekventerade naturhamnar har vi i är –för första
gången- sett båtar komma in med
fendrarna ute!
Börjar trängseln bli påtaglig ?
Ett tecken i tiden ?
/Red

