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Ordföranden
har ordet
”Det ska fan vara teaterdirektör” skrev
August Blanche i sin komedi ”Ett resande
teatersällskap”. En symbolisk replik för
alla mödor som möter funktionärer i en
ideell förening idag. Det behöver inte vara
teaterchefer, skådespelare, utan kan vidare föras över till slipstyrelse, styrelseledamöter och andra medlemmar som i
mångt och mycket gör så mycket de kan
utan ersättning för att göra båtlivet så bra
som möjligt för medlemmarna.
Det kostar på att skapa, blod svett och tårar, eller
grubblerier och spända axlar och musarm när man sitter
för länge vid datorn. Det kostar på, men någon gång uppnår man sitt mål: en brygga, ett antal bommar, ett målat
klubbhus, en asfalterad yta och en elektrisk mastkran och
en del annat. Man blir lycklig, om än en kort stund. ”Underbart är kort sjunger Povel Ramel och visst är det sant.
Tack alla Ni som varit med och förverkligat dessa idéer
som vi gemensamt arbetat fram under min tid som ordförande.
När jag sitter och går igenom sista medlemsmötet förvånar det mig vilket litet intresse det finns för våra gemensamma tillgångar. Ingen av de 70 församlade medlemmarna ställer sig upp och kräver att en total översyn och
en handlingsplan för de äldre flytbryggorna måste till. Trots
visad dokumentation på tillståndet av bryggorna förlitar
sig tydligen medlemmarna på att det på något sätt ordnar
sig. Vi har ju trots allt stora värden som ligger vid dessa
bryggor så vi är faktiskt tvungna att snarast göra en ekonomisk planering för att lösa frågan och måste då räkna
med att utnyttja möjligheten att ta ut arbetsplikt. I diskussionen om arbetsplikten vara eller inte vara överlät
man det hela på ledningen att göra en långsiktig planering
minst ett halvår i förväg eftersom många medlemmar har
så mycket att göra och därför måste få in det i sin års

planering. Om vi nu skulle göra ett arbete som är beroende av bra väder och det regnar. Hur löser man det
problemet? En annan fråga som kom upp klagade några
medlemmar på att upptagningen tog alldeles för lång tid.
Det var väl inte så att båtarna blev bottentvättade med
en riktig högtryckstvätt när de hängde i slingen. Den dag
det blir lag på att det ska finnas spolplatta där bottentvätt ska ske måste båtägarna räkna med betydligt längre
tid för torrsättning av båten. Jag tror att omkring 2014
kan detta bli aktuellt.

Det drar ihop sig till årsmöte och då ska en del nya funktionärer väljas. Valberedningen har säkert ett omfattande
arbete att hitta lämpligt folk till de poster som ska besättas. Till ny ordförande har valberedningen nominerat min
gamle vän Torgny Holmvall som jag har fullt förtroende
för. Torgny som i många år varit miljöansvarig i klubben
får nu möjlighet att forma klubben efter sina intentioner.
Han har drivit miljöfrågorna inom klubben i många år
med den äran och dessa frågor kommer mer och mer få
en framskjutande plats i styrelsearbetet. Vidare kommer
vår eminenta kassör Laila Brännström avgå till årsmötet.
Laila har gjort ett fantastiskt fint jobb med vår ekonomi
under dessa år som vi jobbat tillsammans. Varenda krona
har Laila sett till att den kommit in till klubben från medlemmarna som under hennes tid som kassör vant sig vid
att det är nog bäst att betala sin avgift i rättan tid. Tack
Laila för Ditt stora engagemang och det fina samarbete
vi haft under dessa år. Vår förträfflige redaktör Henn
Avasalu har också aviserat sin avgång. Efter 10 år som
redaktör för vår klubbtidning ”Kontakt” tackar han för
sig. Henn har gjort ett strålande arbete och verkligen satt
sin personliga prägel på tidningen. Jag har haft många för
mig lärorika samtal med Henn om klubben och dess historia. Han är en heraldiker och en fängslande berättare
samt skribent och hans plats som redaktör blir inte lätt
att ersätta. Stort tack Henn för ”Knapen” och mycket
därtill.
Styrelsens förslag att slopa arbetsplikten och avgiftsbelägga denna fråga är tillsvidare bordlagt. Om vi nu bestämmer oss för att bygga egna monteringsfärdiga flytbryggor som ska ersätta de gamla, kommer troligtvis frågan bli aktuell igen. Jag vill härmed tacka för att Ni stått
ut med mig som ordförande dessa år. Det har varit en
turbulent tid med mycken möda och stort besvär men
det har varit kärt besvär. Jag önskar klubben allt gott
och Er alla en riktigt God Jul och Gott nytt ÅR
Urban Gradén
Ordf.
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Avgiftsförslag för
Södertälje båtklubb 2012
Inträdesavgifter: Medlem från 18 år
Ungdomar under 18 år
Familjemedlemmar

1500-:
100:150:-

Medlemsavgifter: Båtägare från 18 år
Ej båtägare
Ungdomar under 18 år
Ej utförd arb.plikt max 10 tim
Ej utförd vakthållning

900:-/år
300:-/år
100:-/år
200:-/timme
2000:-/år

Hamnavgifter:

25:- decimetern
25:- decimetern

Bryggplats MB platsbredd
Bryggplats KB, KH platsbredd
Tillägg bommar
4 meter bom
6 meter bom
8 meter bom
10 meter bom
12 meter bom
Sommarplats på plan med egen
trailer
Plats på land efter 1:a juni,
godkännande av styrelsen krävs
1:a året
2:a året
3:e året
Kostnad för ej begärd plats på
land från 1:a juni

gäller som medl.avgift 1 år

300:400:500:600:700.-

1300:-

1300:2600:5200:100:-/dygn

Vinterhyror:

Grundavgift / per båt
Mälarbadet & Karlberga, friliggare
Mälarbadet & Karlberga, skjul
Jolleskjul f & m 18 år

250:30:-/kvm
40:-/kvm
100:-/år

Mobilkransavg.

Sjösättning & upptagning

Faktisk kostnad

Truck, slip

Sjö & torrsättning,

truck 500:-/gång

Serviceavgift:

Gästande båt på Slandö Kalv
El
Bastu

120:-/dygn
50:-/dygn
100.-/tim

Nyckel till klubbens varvsomr.

200:-/st

BomupptagningEj närvarande

300:-/gång

Påminnelseavg: Ej i rätt tid betald avgift

100:-/gång

SBK vimpel

150:-/st

Enskild sjö-och torrsättning

1000.-
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Redaktören lägger ner pennan
Ja, inte bokstavligen, jag har ju jobbat med en PC och dess tangentbord.
Den rådande tidens sätt att skapa texter. Men nu är det alltså dags. Efter tio
år –en rund och bra siffra– finner jag det lämpligt att lämna jobbet. Allt har
–som bekant– sin tid.
Hur har det nu varit, detta? Jo; kul! Riktigt trevligt, faktiskt! Och att utöver formalia såsom olika klubbmeddelanden och liknande få skriva om det som ligger mig varmt om hjärtat: båtar och deras utveckling,
långfärdssegling och annat mera sådant har varit ett rent nöje. Dessutom är det en redaktörs prerogativ
att skriva som han vill!
Allt detta har, vill det synas, också uppskattats, ty om man betänker maximen ’hälsan tiger still´ så har
genmälen och protester lyst med sin frånvaro. Å andra sidan har bifall inte heller kunnat förmärkas –jo
förresten; över tid har en handfull klubbmedlemmar faktiskt låtit förstå att de uppskattat texterna de tagit
del av. Av sådant blir man varm inombords, ty man är inte mer än människa.
Under denna tid har naturligtvis en utveckling ägt rum och som blivit omskriven. Klubbhus har byggts,
pontonbryggor har tillkommit, hallar målats, bara för att nämna blott några få arbeten som utförts. Likaså
har betydande möda nedlagts på Karlberga och Slandö Kalv: med bryggor, eldragning, röjning av träd,
bastubygge och mycket mera, vilket alltsammans är bevis för en framåtsyftande båtklubb och dess
verksamhet.
Våra båtar har också undergått en förändring. Framförallt segelbåtarna har ökat i storlek och numera
förekommer talrika motorbåtar som är trailerburna. Sådana hade vi inte tidigare. På senare år har man
också kunnat förmärka hur fler båtar dröjer vid bryggorna om än helgvädret är aldrig så tilltalande. Förr
var beståndet ordentligt utglesat mest varje weekend och under semesterperioden befanns hamnen tämligen ödslig och båttom. Kanske har den rastlösa nutidsmänniskan alltfler järn i elden?
Det har, som sagt, varit en härlig tid, med mycket gott samarbete med klubbledning och på andra håll.
Dock har jag oftast saknat inlägg och bidrag från medlemmarnas sida, även om vi ofta har vädjat om
detta i SBK-Kontakt. Några goda långfärdsskildringar har i alla fall influtit och publicerats, och min
förhoppning och vädjan är att medlemmarna framöver ville delta med synpunkter och berättelser i skriftlig form. Även ett uttryck för det lilla båtlivet förtjänar att inberättas. Bilder är också välkomna.
Så hälsar Knapen, vår kåserifigur, som ibland berättat om flydda dagar, och som nu morrar en smula
över stigande ålder med diverse krämpor, som kanske kommer att hindra honom framöver. ( Hans tilltag
en gång att fästa en knap med några klena träskruv och som gav honom hans nom de guerre är preskriberat
nu).
Sist och slutligen är det nu bara att slå ifrån PC:n, men, i svåra fall av abstinens och inspiration kan det ju
hända att ett och annat inlägg –om båtar –Vad annars?– kommer att skrivas även framöver.

Tack för att ni läste!
Redaktören
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SBK Kontakts
vara eller icke vara
I och med att Henn Avasalu lämnar jobbet som redaktör går SBK Kontakt
en oviss framtid tillmötes. Kan det finnas en till eldsjäl där ute som kan
tänka sig att skriva lite eller entusiasmera andra till att skriva så att SBK
Kontakt kan fortsätta i samma anda som tidigare. Eller är det dags för
klubbens medlemmar tacka för den tid som varit och sänka ambitionen för
att hålla tillgodo med den informationsspridning som kan ske via hemsidan
eller via den anslagstavla som finns i Kompassen.
SBK Kontakt har en lång resa bakom sig
med Henn Avasalu vid rodret men i
och med detta nummer är det
dags för denna rorsman att
bli förfångad.
Rannsaka er själva och
se om eldsjälen finns
där någonstans inom
er eller kanske finns
en i båten bredvid.
Kanske är ni inte
beredda att axla
hela rodret själva som
redaktör men kan tänka
er att stötta lite då och då
när vinden leker i tågen och
inspirationen rinner till. Alla
erbjudanden, bidrag, önskemål
och synpunkter emottas tacksam t vid
årsmötet. När ni ändå funderar kan
ni även tänka lite kring hur den
eventuella tidningen även framöver

skall komma medlemmarna tillgodo. Idag är
tidningen upplagd i digital form på
nätet och därmed tillgänglig för
dem som väljer att ta del av
den där. Detta har inte passat för alla varför tidningen fortfarande
tryckts i ett visst
antal exemplar för
distribution med
post med undantag
för några exemplar
som även funnits att
tillgå i KOMPASSEN.
Detta alternativ har
medfört en viss kostnad.
En fråga för årsmötet att ta
ställning till kan följdaktligen vara
huruvida detta är något som klubben
anser sig vilja fortsätta med eller om det
bör det ske någon form av förändring
även här framgent.
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Om Neptuni Orden
Såsom många har observerat har under våren
2011 ett minnesmärke installerats ute på norra udden av Slandö Kalv.
Märket är krönt av en treuddig gaffel, alltså en
Neptunigaffel. Det kan
därför nu vara skäl att redogöra något för Neptuni
Orden
och
deras
aktiviteter.
Neptuni Orden är en av Sveriges
äldsta ordens-sällskap och är instiftad 1812 av kofferdikaptener och
sjömilitärer, vilka fann sig blockerade
i Londons hamn på grund av
Napoleonkrigen. För att då samlas
kring någon aktivitet beslutade man
sig för att grunda ett ordenssällskap
med målsättningen att bedriva välgörenhet, främst bland sjöfolks efterlämnade änkor och barn samt
göra gott i största allmänhet.
Eftersom man var sjöfolk föll det sig naturligt att
välja Neptuns treuddiga gaffel som symbol och
började, till åminnelse av en del sommarutfärder
att sätta ned en gaffel på platsen för sammankomsten. ” Vår” gaffel på Slandö Kalv är nr 5 i ordningen och sattes ursprungligen upp 1836, det var
ju några år innan SBK var påtänkt… Några rester av den har inte kunnat spåras, och i förekommande fall uppsätts en ny på förutvarande plats.
Gafflar finns flerstädes i Stockholms skärgård, såväl på privata holmar som mer publika platser, t
ex vid Gruvbryggan på Utö eller på Sandhamn.

Foto: Saxat från www.neptuniorden.se

Gafflar finns också uppsatta i London och på
St.Barthelemy i Västindien –det sistnämnda var
ju en kort tid en svensk koloni. Sällskapet är i
huvudsak stockholmsbaserat och har ett påtagligt
inslag av folk med intresse för sjöfart, båt och hav.
Nästa år, 2012 är det alltså dags för 200-årsjubileum, vilket skall firas i Blå Hallen i Stockholms Stadshus under, kan man förutsätta, solenna
former.
/ red
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Obser verat och noterat
Många av oss har väl upplevt den där lätt gnagande känslan av att det är något som
fattas.Att båten inte skulle vara komplett på något vis.
Trösterikt är då att läsa sin ”Båtliv”, organet för det via
SBU organiserade båtlivet. Där hittar man nämligen vad
man saknat, utan ett egentligen ha känt av det –utrustning som gör att du har full uppsikt akteröver ! En backkamera ! Med en sådan monterad, plus en 3,5 tums skärm
vid förarplatsen har man järnkoll på exempelvis det
snabba fartyget som är på väg att köra över dig akterifrån. Den är förstås i första hand tänkt för motorbåtar
som kör med heltäckande kapell uppe. Kanske det kommer en version för seglare också –då slipper man ju vrida
på huvudet….
Vi har tidigare skrivit om ett företag som satsar på att
lägga under sig diverse gästhamnar för att, som det heter, förädla dem och erbjuda gästande båtbesättningar
en mer fullödig totalupplevelse av besöket.Vi talar alltså
om Viamare Promarina Development AB som övertagit
gästhamnarna i bl a Strängnäs och Mariefred. Rapporter från besökare i Mariefred har sagt oss att hamnavgiften
har skrämts upp till 280:-. Tillhandahållen service tycks
dock inte svara mot ambitionerna; i duschen,t ex fanns
bara kallvatten att tillgå, under Pingsthelgen… Och i
Strängnäs, vid midsommartid 2010 var gästbryggorna
inte klara och saknade bl a öglor eller pollare att göra
fast vid... Enligt uppgift har gästhamnen i Arkösund också
övertagits, m fl. De ständigt ökande hamnavgifterna är
också förekommande inte bara här.
Jag läste för någon tid sedan hur man i England hade
debiterat runt 700:- för ett dygn, och en britt jag haft
kontakt med berättade, att i Medelhavet, i de glassigaste
marinorna i Grekland var priset ofta i trakten av en tusenlapp. För egen del, sade han, måste man lära
gästhamnarna en läxa, han gjorde det genom att ha ett
överstort ankare, massor med kätting och en bra jolle…
”Båtliv”, förresten, har ju för vana att presentera en del
nyheter på båtfronten. Som företrädare för det breda
båtlivet och den genomsnittlige medlemmen i klubben
någonstans i Sverige kunde man ju förvänta sig att båtar
för den kategorin människor skulle ligga nära till hands.
Men icke; i nr 4 fanns en motorbåt av trawlermodell och
en Södergren-ritad 37-fotare som seglare. Båda i prisklass 2,5 mille! Vilket får betraktaren att presumera att
kundkretsen torde vara tämligen begränsad.

Å andra sidan; att skriva om båtar,s a s inom räckhåll
för Svensson är ingen idé; sådana båtar byggs inte mer,
då marknaden är proppfull av befintligt tonnage i den
storleks- och prisklassen. Och nu har något hänt. Utbudet av begagnat är enormt, bara på Blocket .se fanns
omkring den 12 juni nära 4000 segelbåtar till salu! Av
dessa var drygt 500 stycken i storleksklassen 38 fot och
större! Tittar man så på båtmäklerier på nätet är det slående hur utbudet består, också, av nyare båtar,båtar
byggda efter 2000, och i storlekar från 35-38 fot och
uppåt.Det kanske inte var så kul, egentligen, det här med
båt, och rätt besvärliga att hantera, eller?
Aldrig någonsin har det varit på det viset tidigare. En
omfattande artikel i ”Praktiskt Båtägande” vid årets början har tittat djupt på fenomenet och intervjuat en del
båthandlare och –mäklare. Dessa gör då konstaterandet, att en vändning kom 2009/2010, till stor del beroende på att fyrtiotalisterna nu är mogna att gå i land för
gott och vill bli av med sina båtar, båtar,som alla tillkom
under de gyllene bygg-åren på 70-och 80-talen, när tiotusentals båtar byggdes och såldes. Dessa skall nu,om
möjligt,finna nya ägare. Och med tanke på det enorma
utbudet har priserna sjunkit; säljarna talar om 10 -15 %
och att vi bara ser början på detta i dag. Båtarna är
också i trettioårs-åldern och i många fall mogna för både
motorbyte och nya segel,utöver en allmän
uppfräschning.Vilket allt kostar en vacker slant.
Ovanpå detta har också en ny generation dykt upp i
marknaden, som lärt sig,att komfort och bekvämlighet
är A och O vilket en båt från sjuttiotalet inte kan matcha
mot vad som kommit ut det senaste decenniet. Se där
ytterligare ett begränsande element att få sin klassiker
såld till ett vettigt pris. Och båtar i segmentet 21 -24 fot
vill nästan ingen befatta sig med längre… de är nästan
osäljbara.
Uppfattningen är, att efterfrågan på båtar kommer att
minska samtidigt som utbudet av 70-och 80-talsbåtar
kommer att explodera. Men för den, som ändå söker
båt och inte vill plöja ned en förmögenhet i den är det
goda tider. En strukturellt sund märkesbåt kan ju behöva en del renovering likafullt, men för den någorlunda
händige öppnar sig här möjligheter att få en båt till mycket
goda villkor.
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Beståndet av glasfiberbåtar har ingen naturlig avgång.
Dom finns kvar, och blir kvar till skillnad från träbåtar,
som förr eller senare sakta återvänder till moder natur.
Och med den försäljning som varit fylls poolen med begagnat på hela tiden. Med sjunkande priser som följd.

Och på detta sätt tog han sig en segeltur alltemellanåt, ja,
han seglade ju inte, faktiskt, men hans båt gjorde det,
vilket han alltså kunde betrakta på säkert avstånd, utan
att utsättas för alla de obehag, som understundom KAN
förekomma till sjöss.

Om man nu inte kan byta båt så kan man i alla fall köpa
utrustning till den. Elektronik ! Sedan rätt länge finns nu,
vilket båtägarna upptäckt för länge sedan, diverse instrument att köpa. Så att man kan mäta och hålla koll på
i princip allting, även feberkurvan, kanske? Annars djup,
fart, distans, vindstyrka och –riktning, vattentemperatur; you name it! Därtill motorövervakning, tankar –det
blir en hel del att hålla reda på. Ovanpå allt detta alla
navigationshjälpmedel, där plottern intagit en framträdande plats, allt kopplat till GPS. Och allt fungerar, eller
så gör det inte det –lité ärg på någon kontakt kanske?
Tjocka manualer framtages att felsöka i…

Hur förtöjningen i hemmahamnen var riggad framgick inte;
kanske han var tvungen att ringa till hamnen och be någon lossa tamparna….och lägga dit dem igen vid återkomsten?

Allt detta kan föras till sin yttersta spets. Redan för åratal sedan fanns en man i Kalifornien, datanörd tillika,
som utrustat sin båt så, att han, aldrig mer, behövde följa
med sin båt ut på sjön. Alla funktioner ombord kunde
nämligen styras via dator hemifrån: fall, vinschar och allt
nödigt för manövreringen var försedda med elmotorer,
vilka styrdes av radioimpulser via datorn, och med hjälp
av strategiskt placerade webbkameror ombord kunde
man hela tiden se, vad som hände. Det blev ett mycket
omfattande nätverk, men, vår man kunde, bekvämt tillbakalutad i fåtöljen därhemma styra alltsammans –remote
control… utan att det gungade, krängde, han blev inte
sjösjuk, blöt och frusen ( välbekanta fenomen, inte sant?)

Sist och slutligen kan man något begrunda vad en erfaren båtmäklare och seglare i England har för tankar om
utvecklingen på båtfronten. I en större intervju i ” Classic Boat” säger han:
” Jag uppskattar verkligen idén om det enkla båtlivet,
det enkla livet ombord. När man lyssnar på båtägare i
dag förefaller de lägga halva sin tid och merparten av
sina pengar på att underhålla sina omfattande system
ombord, istället för att underhålla själva båten –vilket
inte kan vara rätt. Seglare har seglat i många decennier
utan alla prylar, varmdusch och för båtliv designade solglasögon… När allt kommer omkring använder de flesta
sina båtar bara till dagsturer. Om de övernattar ombord
sker detta vanligen i hemmahamnen. De färdas knappast någonstans i dag. Och i dagens kärvande ekonomiska klimat borde det vara helt rätt tidpunkt att begrunda vad slags båtliv man egentligen vill utöva –eller
borde utöva. ” Inte alldeles olikt härhemma, tycks det.
/red

K allelse SBK Årsmöte
21 februari 2012
kl 19.00 i klubbhuset Mälarbadet.
På årsmötet kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar att behandlas samt förtydligande i stadgarna att alla måste skriva på ett avtal med klubben för att blir
fullvärdig medlem. Handlingar till årsmöte kommer att publiceras på vår hemsida:
www.sodertaljebk.net samt i Kompassen.
Väl mött och välkomna! Styrelsen
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Seglingsr esultat 2011
Två Dagars 3-4sept 2011
Vi har rankat andra dagens placeringar högre om man hamnar på samma poäng.
Namn

Båttyp

Dag 1

Dag 2

Summa

1.Jörgen Hedengren
2.Björn Angsell

Contrast 36

5

1

6

Alpin Alpha sp

1

5

6

3.Leif Andersson
4.Lars Cidh

Scampi
Defour 34

2
12

6
4

8
16

5.Owe Neidenstam

Diva 39

4

13

17

6.Kjell Nilsson

First 36,7

15

3

18

7.Åke Rolander

Dufour 40

11

7

18

8.Bo Andersson

Nova

8

10

18

9.Janne Johansson

Wasa 410

14

9

23

10.Urban Sandh

Comfortina 35

9

14

23

11.Stefan Lillieborg

IF

3

20

23

12.Fredrik Hedin

Rival 22

10

15

25

13.Christer Jonerholm

Comfort 32

7

18

25

14.Torgny Holmvall

Scanmar 33

6

19

25

15.Roger Thunqvist

Hanse 400

16

11

27

16.Björn Ångström

Dufour 405

20

8

28

17.Ulf Vinteg

Sun Ordysen

19

12

31

18. Stefan Fagerlund

Hanse 320

17

16

33

19. Bosse Andersson 2

Sun Ordysen 42

18

17

35

20. Håkan Svensson

Rival 22

D

2

21. Ola Olanders

Scampi 30

13

D

KM seglingarna på Kalven 2011 09 10
Kjell Nilsson
Ove Nederstam
Janne Sandh
Stefan Fagerlund
Leif Öhman
Jörgen Hedengren
Björn Angsell
Urban Sandh
Åke Rolander
Bo Andersson
Leif Jangren
Lars Cidh
Björn Ångström
Benny Nilsson
Bosse Andersson 2

First 36,7
Diva 39
Wasa 34
Neppare
C40
Contrast 36
Alpin Alpha sp
Comfortina 35
Dufour 40
Nova
IF
Dufour 34
Dufour 405
HR
Sun Odyssey42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,25
1,22
1,16
1,01
1,16
1,17
1,06
1,20
1,25
1,13
0,99
1,17
1,21
1,08
1,17

12:00:14
12:03:02
12:00:47
12:02:40
12:04:33
12:03:52
12:05:53
12:00:34
12:01:00
12:03:04
12:02:16
12:05:29
12:00:10
12:00:43
12:05:58

14:39:04
14:48:06
14:54:55
15:23:47
14:59:42
14:58:30
15:18:57
14:55:23
14:50:03
15:13:15
15:39:52
15:11:56
15:03:37
15:28:16
15:26:47

02:38:50
02:45:04
02:54:08
03:21:07
02:55:09
02:54:38
03:13:04
02:54:49
02:49:03
03:10:11
03:37:36
03:06:27
03:03:27
03:27:33
03:20:49

03:18:33
03:21:23
03:22:00
03:23:08
03:23:10
03:24:19
03:24:39
03:29:47
03:31:19
03:34:54
03:35:25
03:38:09
03:41:58
03:44:09
03:54:57

Hoppas att ni får en bra höst, vinter och vår. Så ses vi när vi seglar M-Distansen 2012
Mvh Seglingskommittén
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Foto Björm Hedin

SM 2011
SBK representerades av två IF-båtar under SM som förra veckan arrangerades av
Ekolns Segelsällskap i Mälaren. Bland de 28 startande båtarna placerade sig SWE
85 med Leif Jangren som skeppare och Lasse Andersson som rorsman på en strålande 10:e plats bland svenska eliten med deltagare från Göteborg, Malmö, Mönsterås
och förstsås Uppsala-Stockholm.
Vår andra deltagande båt SWE1161 med undertecknad
som skeppare valde som taktik att punktmarkera värsta
konkurrenten SWE 71 från Grödinge BK och lyckades
väl med att lägga sig före den båten.....
Vi överräckte en kopia av SBKs jubileumsfilm till
arrangerande ESS och önskade välkommen till Slandö
Kalv.

Det tycks glädjande nog som om IF klassen numera har
näst flest startande båtar på SM efter Express som brukar
ligga mellan 60 -80 båtar.
Hela resultatlistan från SM hittar ni på http://www.esk.st/
wordpress/wp-content/uploads/2011/06/IF-SM-2011slutresultat.pdf
Stefan SWE 1161
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Pubafton i
KOMPASSEN
Se där en ny satsning,vilken ägde rum den 6 maj, en
strålande vacker,men ack så kylig afton. Initiativet
föll emellertid mycket väl ut,många kom, och lediga
sittplatser var lätt räknade i Kompassens stora sal.
Frusna själar, som denna kväll sjösatt båtar droppade
med välbehag in i stugvärmen…
Pubgästerna tillhandahölls vin, eller öl,
samt varm korv och chips som tilltugg,
vilket ledde till en uppsluppen stämning kring borden och bardisken och f
ö kunde under kvällen avnjutas en trubadur, väl förfaren på luta och Taubes
visskatt, vilken framfördes med bravur.
Arrangörerna siktar på att detta med
pubafton skall bli en återkommande
begivenhet med en pub på våren och
en på höstkanten.
Detta bådar gott för framtiden och är
en utmärkt sak att i all anspråkslöshet
kalla medlemmar samman,välgörande
för klubbanda och kamratskap i SBK.
/ red

Lunch i
KOMPASSEN
Sedan Stig och Siri efter många förtjänstfulla år slutat arrangera de berömda
ärtsoppa med punsch-luncherna har nu en fortsättning ägt rum.
Herrar Göte Fransson och Sören Gustavsson anordnade den 7 april en ny variant på en klubb-lunch, nu med sill och
potatis, vartill en snaps kunde fås till ett osannolikt överkomligt pris. Konceptet måtte ha tilltalat många, ty ett
trettiotal SBK:are mötte upp denna soldränkta aprildag och glammade kring borden, avnjutande den goda sillen och
med en ny säsong i kikaren. Förnämligt är, att det kan tagas initiativ, medlemmarna till gagn, och fortsättning lär
följa…
/red
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Ut i det blå?

nens ålder. Utan en blick eller ett ord klev hon av båten
och försvann med bestämda steg. Senare, med varsin
stor whisky i handen och sedan jag förnyat förbandet på
mannens huvud; han hade ett stort, djupt hack, fick jag
hela historien. När pensionen snart var förestående köpte
de båten och planerade för en verklig långsegling, sedan
man först känt sig för mer kustnära. Efter starten från
Englands sydkust fick man svår tjocka utanför Brest i
Frankrike, där man närapå blev nedseglade av ett handelsfartyg. Därpå blev det kav lugnt i sex dagar, och
motorn gick inte att använda, då hela kabelhärvan fattat
eld vid första startförsöket. ’Efter branden och bleket
skulle det naturligtvis också komma en förbannad kuling! Vi slogs omkull två gånger! Doris var på toaletten
andra gången.’

Vi har stundom skrivit en del om långa
färder till sjöss, och nu har detta fenomen uppmärksammats också i dagspressen. En artikel i somras konstaterade, att
det numera är alltfler som ger sig av.Ut
på de stora vattnen, och det är inte längre
fråga om enstaka ensamseglare, som
förr,eller pensionerade par, utan nu är det
lika ofta folk som tagit ett sabbatsår eller
två, t o m med skolpliktiga barn med,vars
undervisning får skötas, verkligen på disHan tystnade som för att smaka på både whiskyn och
tans…
minnet. Försiktigt kände han på det nya bandaget: ´Därpå
Förr gav sig kanske ett dussintal båtar iväg varje år, nu
är det ett fyrtiotal, minst.De flesta går till Kanarieöarna
för att få utförsbacke till Karibien, varpå man njuter av
hela Västindien något år, sedan hem via Azorerna. Några
fortsätter via Panamakanalen till Stilla Havet, och då blir
det oftast jorden runt som gäller. Alla kan inte hantera
sextant o tabeller, men alla har GPS, i flera upplagor.
För många år sedan hade en tysk båt ingetdera, dock
kompass och sjökort.Vid starten från Kanarieöarna visste man, att man skulle i princip västvart. Och så seglade
man. Efter sådär tre veckor lyssnade man på medhavd
transistorradio, och fick in –rumba och samba-musik!
Man var utanför Brasilien!

fick vi några slänggippar och bommen träffade mig i skallen. Doris satt till rors i 20 timmar innan jag hade hämtat
mig någorlunda´. Och där slutade denna sorgliga historia. Båten blev senare utbjuden till salu i Vigo, men då
det lokala intresset var noll köptes båten för en struntsumma av en passerande amerikan.
En krossad långfärdsdröm och ett kantstött äktenskap
blev resultatet. Men båten fick i alla fall en chans till…
/ red

Verdamtes! Gira mera styrbord! Varpå man, i sinom tid,
fick in västindiska rytmer på oljefat. Utmärkt! Nu var
man på rätt spår och nådde så småningom fram….
Alla kommer dock inte i väg som tänkt utan resan får ett
abrupt slut ganska snart, vilket framgår av följande, återberättat av en brittisk seglare. ´Jag satt i ruffluckan och
stirrade dystert ut över den regnsvepta hamnen i Vigo,
dit jag sökt mig för att vänta ut en kuling när jag såg en
segelbåt komma in i hamninloppet. Det var en
Holmanritad Twister, 28 fot, med förseglet i däck och
storen djupt revad. Vid rodret satt en äldre man, fixerad
på en ledig plats inte långt från mig. På huvudet hade han
en till synes rosafärgad turban. Utan fendrar dundrade
båten in mellan bommarna, varpå mannen skyndade föröver för att göra fast.
Jag drog snabbt på mig regnstället för att gå och hjälpa
till när något oförutsett inträffade. Upp ur ruffen kom flygande en stor bag, följd av en liten dam i ungefär man-

Ta hand om dig,
och glöm inte bort
att släcka ljusen!
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Ungdomssektionen växer
Barn till både SBK seglare och en och annan motorbåtsägare kom i ökande antal till
ungdomssektionens kvällsseglingar i Bergvik, när vädret var som finast i juni som
mest 17 deltagare, nytt rekord för denna upplaga av ungdomssektion. Jennie Holmberg och Jan-Erik Sandh gick igenom seglingsteorin, och även Mats Röhr försökte
förklara hemligheten med hur man undviker att hamna i vindögat, med som man
kunde se varierande framgång när ungdomarna väl var ute på viken. Ove Remmert
fick hjälp i följebåten av både föräldrar och morföräldrar och vi vill tacka även de
som hjälpte till på land.

Förra årets arbete med att rusta upp
optimistjollarna, laserjollen och ett par e-jollar
hade vi stor nytta av vid sommaren seglingar som
kunde starta direkt i början av juni. Vi sjösatte i
år även 3 Topper-jollar som blev ett bra komplement när vinden var svag under ett par kvällar i
augusti, och lite större segelyta behövdes.
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Topperjollarna läckte inte mycket vilket vi befarat
genom testamentet från tidigare ungdomssektion.
Totalt genomförde vi 8 seglingskvällar med mellan
8 och 17 unga seglingselever, varav 12-13 stycken
också blev medlemmar i klubben.
Till nästa sommar står på önskelistan en stor tavla att rita segel på, en genomgång
av klubbens orange eka som vi fick använda som följebåt, och en ombyggnad av ett
av skjulen nära trailerrampen till jolleskjul för förvaring av master, segel, flytvästar
mm så de kan hängas på tork så nära sjösättningsbryggan som möjligt.
För Ungdomssektionen, Stefan Lillieborg

Avsändare:
Södertälje Båtklubb
C/o Laila Brännström
Sätergårdsvägen 8
152 51 Södertälje

B - Föreningsbrev

Porto
betalt

Samtal med Knapen
´Har du sett, sa’ Knapen, att det
har börjat uppträda fler båtmäklare
nuförtiden, ungefär som fastighetsmäklare´.

´Naturligtvis. Sade jag inte ”yacht”?

Och så här berättade en, som
råkat lyssna på en mäklare hur det
kunde låta, en vanlig dag på
jobbet:

´Förlåt?´

Telefonen ringer: ´Jag skulle vilja
köpa en yacht.´
Én yacht? Javisst, jag tror vi kan
hjälpa er med det. Mäklarens ton
är varm och uppmuntrande. Han
är van att resonera med galningar.
Nå, vad slags yacht har ni tänkt er?

Jo.Faktum är att vi har motorbåtar också, men…vad för storlek ?

Hur stor yacht har ni tänkt er?´
Telefonen tystnar för ett tag. I
kundänden är det nu mycket
skrynkliga ögonbryn, ´åtminstone
30 eller kanske 40 fot. Det beror
på hur stor båt jag kan ha råd
med.´

´Vad har ni för sorts yachter´?

Aha, säger mäklaren, vars ansikte
ny skinit upp, ingenting får en mäklare piggna till som att prata priser.
’Och hur mycket är det,säg?´

Vår mäklare blinkar till och stirrar
tomt framför sig ett ögonblick, men
finner sig: ´Vi har en god sortering
att erbjuda.Vi talar om en
segelbåt, förmodar jag?

´Tja,jag vet inte säkert för ögonblicket. Tänkte ta ut ett lån på huset –om det går, och så har jag en
summa i ett företag, och så är det
frugans bror, som kan slänga in en

summa om han får låna båten när
vi inte har den själva.´
´Jag förstår´säger mäklaren, utan
att fatta någonting alls. Men kanske en indikation i alla fall´?
Efter en lång paus: ´nittio eller hundratusen kanske?´
Och vid detta laget förstår
mäklaren att här finns inget som
helst underlag för en affär, och kundens finanser räcker inte på långa
vägar till det storleksspann han
angett.
Han river av bladet från notisblocket, där han ritat en dolk och
slänger det i papperskorgen. Samt
återgår till sitt halvfärdiga korsord….

