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Här kommer en ny generation seglande!

I detta nummer:

• Vad kostar det att ha båt? Ordföranden
kalkylerar.
• Möt Bobby - en man med vind i seglen
• Seglarläger med alla väder
• Nådde någonsin eskadern Trosa?



Ordföranden kalkylerar

Vad kostar det att ha en segelbåt?
Medlemsavgift i Segelsällskap 30:-
Hamnavgift, sommarplats 35:-
Varvsavgift, vinterplats 120:-
Helförsäkring 215:-
Vårrustning 400:-
Utbyte av försliten materiel 500:-
Årskostnad 1.300:-
I kalkylen har det förutsatts att
båtägaren utför eget arbete. Om
båten rustas av varvspersonal, bör
kostnaden för rustningen beräknas
till minst 5 gånger större belopp.*
Det här var ju inte så dyrt, segling
är uppenbarligen inte längre en
exklusiv hobby. Tusentals båtar
sjösätts varje år vid våra kuster och
insjöar. Eftersom segling är en
relativt billig och i hög grad
prisvärd hobby kan det även ses
som en god inkomstkälla för
myndigheten. Men om SSG uppnår
status som en ideell, samhällsnyttig
förening behöver vi inte lägga ner
massa tid på momsredovisning och
att stödja myndigheten ekonomiskt
med moms på varvsavgifter osv.
SSG är ett ideellt sällskap och
bedriver flera samhällsnyttiga
verksamheter: Kappsegling,

juniorverksamhet, rekreation på
klubbholme och bevarande av det
mobila kulturarvet. För att
förtydliga den sista punkten föreslår
styrelsen att vi kompletterar
stadgarnas ändamålsparagraf med
ytterligare ett moment: Sällskapet
ska verka för att bevara och vårda
äldre seglande fritidsbåtar.
Enligt våra stadgar skulle
valberedningen under många år
bestå av en person. Eftersom den
utvidgades till två personer så
anpassades stadgarna efter några år
till detta. Varvid valberedningen
utökades till tre personer. För att
undvika årliga stadgeförändringar
föreslår Styrelsen en klurig
gummiparagraf:
Sällskapets valberedning består av
en sammankallande samt en eller
flera ordinarie ledamöter.

Bosse

* ingenjör Sven Ejdestam 1963



Hamnhörnan
Härligt höstjobb hägrar.

Den 21 september (0900) är det
äntligen dags att börja
hamnplanslivet med lite hackor,
skrapor och spikar. På
förberedande upptagning (som är
obligatorisk för vinterliggare) ska
vi förutom det vanliga städjobbet
och småjobben räta upp
mastskjulet så att det matchar den
extremt stabila och plana bryggan
framför verkstaden.
Efter en halv dags ystert
bankande och hackande startar
sedan årets mest rafflande
kappsegling, ”Paketseglingen”
runt Fjäderholmarna, som vanligt
med springande start från
vändskivan och efterföljande
ärtsoppa.
Eftersom det är 2 veckor till
sjösättning kan ni med lugn och
ro behålla masten på till efter
paketseglingen och hänga på!
Kolla gärna kappseglinsinfo för
att uppdatera er på all ära och
berömmelse som följer av denna
segling.
Den 5 och 6 oktober är det sedan
upptagning.
För er som känner er ringrostiga

kring vad som ska göras titta gärna
i hamnpärmen som finns på
hemsidan.
Vi börjar med upprop 09.00 men
dessförinnan bjuds det på sedvanlig
frukost.
Jag räknar med att ni som brukar
ha speciella uppgifter kan hjälpa till
även i år, om inte hör av er.
Välkomna!

Jacob, er hamnfogde



Årets Gäddiseskader går nog till
historien som den kortaste i
eskaderns historia!
Vi samlades som vanligt på Härsö,
söndagen före vecka 29, den 14 juli
var det i år. Lars Nordlund med
Lyst och jag med Ninni hade
visserligen tjuvstartat eskadern
redan efter lunch på söndagen nere
i Brunnsviken på Ornö där vi legat
några dagar och byggt färdigt en
bastu och pysslat med båtarna men
det är ju en helt annan sak...
När vi anlände till Härsö togs vi
emot av Maggan med Sofie, Inger
med Vindhäxan, Hasse och Gurkan
med Deidre (SSKF-gubbar),
Christian med LeMona (VBK-
kompis). Under eftermiddagen och
kvällen anslöt också Fergells med
Rödnäbba och Erik med Gun. Det
blev en trevlig kväll på bryggan
med
mycket snack och skratt!
Måndag morgon var det
skepparmöte klockan 9 och
förutom väderprognoserna så fick
dagens mål bestämmas av var jag
kunde plocka upp Lena under
tisdagen. Efter en del

parlamenterande så beslutade vi oss
för Munkholmen, öster om Björnö,
hela 5,5 Nm från Härsö.
Båtarna gav sig iväg en efter en,
många ville fram innan det väntade
ovädret bröt loss. Vid ett-tiden
kastade ovädret sig över oss, några
var redan på plats, andra anslöt
under piskande regn och västliga
kulingbyar. Hasse hade lämnat av
Gurkan i Tyresö för han tyckte det

Världshistoriens
kortaste eskader?

Lite regn får en eskader tåla.

kring vad som ska göras titta gärna
i hamnpärmen som finns på
hemsidan.
Vi börjar med upprop 09.00 men
dessförinnan bjuds det på sedvanlig
frukost.
Jag räknar med att ni som brukar
ha speciella uppgifter kan hjälpa till
även i år, om inte hör av er.
Välkomna!

Jacob, er hamnfogde



var för obekvämt och kallt att
segla!.
Vi satt och kurade i våra båtar och
framåt middagstid började
sällskapet dragga så vi valde att
förhala till norra sidan viken där det
var lä, men längre till toan! Lugnet
lägrade sig när vi kom över dit där
en liten Ballerina låg och hjälpte
oss
in till berget. Tack Axel och
Beatrice på Belitz!
Kvällen blev bara bättre och nu
kunde vi umgås ute i sittbrunnarna
utan att bli blöta.
Eskaderrådet sammanträdde tisdag
morgon klockan 9 och nu beslutade
vi oss för att korsa den stora
Nämdöfjärden till
Grönskärsfjärden, ett svindlande
avstånd på cirka sju Nm.
Som dagen innan gav sigeskadern
iväg mest en-och-en men jag tror att
åtminstonde tre jakter seglade inom
synhåll från varandra.
Jag hämtade Lena vid Eknäs brygga
så vi kom sist fram och fick ligga
utanför en undervattenssten och
använda de andra båtarna som
landgång.
Nu kändes det som om sommaren
var på väg tillbaks med lagom lätta
vindar och värmande sol. Vi njöt av
kvällen på berget.
Nytt skepparmöte på
onsdagsmorgonen då vi beslutade

att detta var ett utmärkt ställe för
sillunch! Erik fick i uppdrag att
undersöka huruvida det gick att
stjäla Skärgårdsstiftelsens bänkbord
för cirka tio
personer som stod i stiftelsens
informationsbod så vi kunde inta
sillarna under något så när
anständiga former. Efter en
långpromenad för några av oss
redovisade Erik på sitt
oefterhärmliga sätt hur bordet
kunde beslagstagas och
transporteras till önskad bergknalle
för vår måltid.
Även en avvecklingsplan fick ingå i

Eskaderledaren pustar ut.



projektplanen men de var av
praktiska skäl planlagd till
morgondagen. Alltså gick vi
sammfälligtlös på bordet i
informationsboden och förflyttade
detsamma ut i friheten och därefter
vidtog vårt knytkalas som varade
större delen av eftermiddagen.
Under kvällen fick vi larm från
Lilla Skratten att en av bryggorna
hade lossnat från sina fästen och låg
i vinkel mot vad den skulle. Detta
var en parameter som vi tog med
oss in i torsdagens skepparmöte.
Även denna kväll tillbringades på
klipporna i solnedgången, eller var
det i dimman som redan drev in...

Torsdagsmorgon och alla anslöt

glatt till skepparmötet vi ”vårt”
bord där vi saluterade dagens
jubilar: Maggan! Lite skumpa fick
vi allihop till livs.

Kvällen blev bara bättre
och nu kunde vi umgås
ute i sittbrunnarna utan

att bli blöta.

Två båtar skulle ansluta till SYS
eskader, några skulle till Sandhamn
och någon söderut så vi blev tre
som seglade till Skratten för att
hjälpa till med bryggorna men det

är en helt annan historia!
Därefter avvecklade vi bordet till
ursprungsplatsen.
Tack för i år allihop, vi flyttade ju
på oss hela 12-13 Nm :-)

Tf Eskaderledare
Tor



Kallelse till medlemsmöte hösten 2019

Tid: Torsdagen den 12 september kl 19:00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Det här mötet ägnas åt att diskutera klubbens verksamheter, främst
hamnen. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och uttrycka
åsikter!
Dagordning:
Mötets öppnande
Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och
att räkna avgivna röster
Fastställande av dagordning
Förslag till stadgeändringar, se nedan
Diskussion om klubbens verksamheter
Rapporter och skrivelser
Övriga frågor
Avslutning
Välkomna!

Stadgeändringar
Detta blir första omröstningen för två stadgeändringar.

För att tydligare visa att SSG är en allmännyttig förening föreslår
styrelsen ett tillägg i Ändamålsparagrafen:
§1 mom.3 Sällskapet ska verka för att bevara och vårda äldre seglande
fritidsbåtar.

Styrelsen föreslår att det stadgeenliga antalet ledamöter i
Valberedningen anpassas till verkligheten:
§13 mom.8 Sällskapets valberedning består av en sammankallande samt
en eller flera ordinarie ledamöter. Valberedningen åligger: ...

Välkomna!



Berätta lite kort om dig själv!
– Jag arbetar som
träbåtbyggare/renoverare/reparatör.
För närvarande med Thomas
Larsson och Jonas Lorensson på
Yachtsnickeriet. Tidigare har jag
arbetat på bla Oxelösunds Båtvarv,
Djurövarvet och Stockholms
Båtsnickeri. På somrarna seglar jag
mycket som skeppare på Sk150
Beatrice Aurore och försöker även
hinna med segling tillsammans med

familjen med vår egen Sk95:a

Irmelin.
Är uppväxt på en 10mR som heter
Moana. Min far, Åke Cyrus, ägde
den tillsammans med min morbror,
Rune Matsson.
Jag var 15 år när Moana såldes och
köpte kort därpå min första egna
båt, en Sjögren-ritad Sk15 från
1925. Efter det har jag haft många
olika träsegelbåtar, Sk15, 22:or,
30:a, 55:a, 75:a, 95:a, M25,

Gäddisprofilen:

Bobby Cyrus

Mannen med konstant vind i seglen



Tumlare, Folkbåt mm. Har jobbat
som charterskeppare på 12mR New
Sweden ett par säsonger på 90-talet.
Är även initiativtagare till det stora
projektet med letandet, återförandet
och renoverandet av 12mR Princess
Svanevit.
Hur/när kom du in i Gäddis?
Varför?
– Min första kontakt med Gäddis
var när far köpte den Becker-ritade
5,5:an Melanie, (5,5 S-43 ex Gerd
Lillian II) 1983 på just Gäddis.
Jag hjälpte far med båten och sedan
även att flytta täckställningen med
pallmaterial från Gäddis till Tyresö-
Strand. Det var mycket spännande

vid sjösättningen på Gäddis med de
flottade rännorna och ”Båten mot
Vaxholm/båten mot Stockholm”.

Min morbror Rune köpte samtidigt
en M30:a (Sensa) från Södertälje
och behövde någonstans att ha den
och det blev Gäddis...
Med min morbror och Janne
Fransson så seglade jag bland annat

en Boo fyr segling och hade väldigt
trevligt ute på Lilla Skratten efter
seglingen.
Ditt bästa seglarminne?
– Ojojoj, det är så många... Alla
minnen jag har från seglingar med
Moana är bra.
När vi var först av alla båtar in i

17,8 knop med skönheten Beatrice Aurore...

Det var mycket
spännande vid

sjösättningen på
Gäddis...



Sandhamn på Gotland Runt med
dels Britt-Marie och senare med
Beatrice Aurore, när vi seglade 17,8
knop med Beatrice Aurore, när jag
seglade Hobie Cat på Priest Lake i
norra Washington på gränsen mot
Kanada, seglarlägren på Rastaholm,
när jag som trettonåring seglade
med Kryssarklubbens skolskepp
Leader till Luleå, när vi kryssade
med New Sweden uppför
Mysingen, när jag som 15-åring
seglade min Sk15 ensam, när jag
som 10-åring seglade med Ingemar
Bergqvist på hans M25 Smaragd på

Mysingen i över 10 m/sek, när vi
kom in med Irmelin i Arkösund i
13,6 knop, Danmarksseglingen med
Irmelin och alla seglingar med
familj och barn.
Ditt värsta (pinsammaste?)
seglarminne? Om du har något.
– Jag har brutit master, gått omkull
med jollar, gått hårt på grund,
kolliderat med andra
båtar/bryggor/land, varit nära att
drunkna, seglat av andras master
med egen båt, tappat köl, sjunkit,
varit millimetrar från att kollidera
med Kungens motorbåt i Sandhamn

En prinsessa kommer hem - på inititiv av Bobby. 12mR Princess Svanevit.



och Kronprinsessan Victoria fick
hjälpa till och bära av...
Vad är bra med Gäddis?
– Sammanhållningen och det
vänliga välkomnande sättet, Lilla
Skratten... Det är en så levande
klubb, med klubbholme, fint varv
och fina kappseglingar. Det ger
klubben karaktär.
Och livet i övrigt?
– Familjeliv, segling, skidåkning
och att vara ute i vildmarken.
Vad ogillar du mest? Också rent
allmänt eller speciellt.
– Snarstuckna, lättkränkta och
ogina människor.
Några framtida planer?
– Fortsätta segla och ha ett aktivt
uteliv.

Med vacker rorkult. Nedan 12mR
Princess Svanevit.



Under sommaren 2019 har vi lagt ut
och förankrat tre bryggor på Lilla
Skratten, pengar till projektet har vi
tagit från klubbfonden. I
skrivande stund uppgår kostnaden
till ca 68.000:- men kommer att öka
något innan alla kostnader bokförts.

För hamnens del är det ekonomiska
utfallet hittills ett stort överskott,
återstår att se om Jacob har några
projekt på gång till hösten, om inte
så kommer hamnfonden att fortsätta
växa.
Juniorverksamhetens kostnader för
lägerveckan är fortfarande inte

sammanställda så det är lite tidigt
att sia om utfallet men en
kvalificerad
gissning är ett överskott som kan
fonderas.
När det gäller klubbens övriga
verksamheter, och det är en hel
del
som ryms bakom de orden, ser
det ut som om kostnaderna
kommer att
bli högre än budgeterat, hur
mycket högre går ännu inte att
säga.

Kassören kommenterar kassan...
Finns många bryggor att fixa.



Hamnavgifter, skåp 119.307,68
S-platsuth 17.600,00
Avgifter 133.750,00
Försäljning 631,00
Räntor 0,00
Extra uttax. 0,00
Övrigt 3.273,00
Juniorverk. 115.542,00
Klubbmästaren 300,00
Kappseglingar 0,00
GR segling 750,00
GR middag pub etc 1. 170,00
Seniorverksamhet 0,00

Summa intäkter: 392.323,68

Hamnfond: 210.126,91
Klubbfond:
74.429,92
Pg-konto 214.506,98

Hamn, drift −12 630,30
Hamn, investeringar −2 723,00
Hamn, el 0,00
Hamn, vatten 0,00
Hamn, sophämt −1 137,00
Hamn, försäkring −13 200,00
Hamn, arrende −11 595,00
Hamn, telefon −1 410,00
Holme, drift −2 728,15
Holme, investering −68 041,00
Holme, försäkring −5 607,00
Holme, arrende −18 954,00
Kappseglingar −5 692,70
GR segling
−920,00
GR middag pub etc −833,50
Klubbmästeriet −17 139,08
Juniorverk.
−2 619,20
Gäddviket
−15 774,75
Hemsidan −1 595,00
Seniorverksamhet 0,00
Tjejverksamhet 0,00
Föreningsavgifter −18 081,00
Övr. klubbkostn −32 613,00
Omkostnadsers 0,00

Summa kostnader: −233 293,68

IN UT

...och så här ser det ut:



Missa inte årets tjejträff!
Hoppas ni alla haft en härlig sommar men vi vill påminna er om att
hösten trots
allt närmar sig och att vi ser fram emot att träffa er…..
Vad det blir? Ja det är i skrivande stund en öppen fråga. Kom gärna med
förslag.
Meddela oss också gärna din mailadress så vi kan nå dig.

Hälsningar & väl mött!
Gun Nilsson (gun1nilsson@tele2.se) – 070-441 91 94
Pia Barkstedt (pia@barkstedt.se) – 072 - 250 56 57
Yvonne Fergell (yvonne.fergell@teknord.se) - 073 - 825 48 48

PS! Vad det blir kommer på hemsidan.

Angående eskadern:

Vissa kom

fram till Trosa!

Inbjudan till stängarhelg
Medlemmarna i SSG inbjudes till
stängarhelgar 14-15 september.
Deltagarna bjudes på lunch, så
väl lördag som söndag.
Middag sker i egen regi i

klubbhuset.
Anmälan till Stene på 070-22 92
622 för de som vill ha lunch.
Välkomna!



Inbjudan till Paketseglingen

MIssa inte denna tävling som genomförs i överensstämmelse med
reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med
appendix S.
Reglerna för SRS-systemet 2019 gäller. Dessutom tillämpas GRS-
systemet, dvs SSG,s eget handikappsystem så att de som förra året kom
1:a, 2:a och 3:a på seglingen får höjt SRS-tal och de som kom 3:a, 2:a och
3:a från slutet får sänkt SRS-tal.
ANMÄLANskallvaraSSGtillhandasenastonsdag18september.
Anmälan via anmälningslista i klubbhuset, via mail
kappsegling@gaddviken.se el. per tfn 0764-13 62 20, alt 08-50 22 84 58,
kl 18:00-20:00.
Anmälan ska innehålla uppgifter om båttyp, segelnummer, ansvarig
skeppare.
Anmälningsavgiften är 130:- och kommer att läggas till medlemsavgiften.
TIDSPROGRAM
Lördag 21 september efter förberednade torrsättning samling kl 13
13:15-13:30 Registrering och utlämnande av seglingsföreskrifter.

13:30 Skepparmöte
14:00 Start landkampen
ca 15 Start seglingen, en kappsegling är planerad.
PRISER
Priserna (värde ca 70-80 kr) tar deltagarna själva med sig (ett pris /jakt).
ÖVRIGT
Efter seglingarna blir det fest i klubbhuset med prisutdelning, ärtsoppa
med tillbehör och raj-raj. Klubben bjuder.
VÄLKOMNA
För ytterligare upplysningar kontakta:
Jan Jäberg 0764-13 62 20 alt 08-50 22 84 58 efter kl 18
Mats Byström 070-515 53 36

Klubbhamnen, Svindersviken
Lördag den 21 september

En kappsegling med jaktstart för sällskapets jakter



Torsdag den 31 oktober
mellan kl 13 -16 det är då årets
seniorträff går av stapeln.
Det bjuds på ...
Filmtajm specialvisning av
”Gäddis the Movie”, filmen
som gav filmskaparen Nils
Fergell 5 välfyllda spinnakrar
(av 5 möjliga) i tidningen
Gäddviket.

Garanterat många
igenkänningstecken inte minst
för oss med några år på
nacken i SSG.
I pausen landgång, öl,
kaffe/the

Övrigt umgås, minnas, trivas
under vimpel vitt med grönt.
Hjärtligt välkomna!

Vi träffas (som förra året) i
”lokal” centralt på
Södermalm, närmare
bestämt i Johnne och Marias
bostadsrättsförening,
Swedenborgsgatan 23, 1⁄2
trappa ner (hiss finns).
Du når lokalen via
Pendeltåg: Södra stn östra
(snett över gatan).

T-bana till Mariatorget alt
till Medborgarplatsen.
Buss 66, 55 eller 57 till hpl
Södra stn.
OSA till Johnne (08-720 40
03) eller till Gun (070 44 19
19 4).
Ser fram emot att ses den
31:a oktober hälsar Johnne o
Gun.

Bästa gädddisseniorer,

här kommer inbjudan till årets
träff. Välkomna!



Blixtar och (d)under på lägret
En framtidsspaning efter årets
seglarläger är att minst en unge
kommer att vilja bli metrolog för att
försöka förstå hur en så liten ö
kunde ha så många olika väder
samtidigt.
Och minst en ledare kommer att
utbilda sig till barnpsykolog för att
försöka förstå hur så små och blöta
barn kan vara så skrattande glada
trots att skornas balla mönster helt
skjölts bort i stigarnas floder och
trots att sovsäcken aldrig blir riktigt
torr.
Vidare är jag övertygad om att det
innan nästa vecka 27 är barnen som

påminner föräldrarna om att få
sina kläder märkta, om barnen
inte gör det själva.
En överhörd ordväxling under
torksträcket löd, på't ungefär ur
minnet:
- Min regnjacka är borta!
- Ja, du hade en tuff när du kom,
är det inte den här?
- Jag vet inte, den var ny!

Högarna av torkade, vikta kläder
utan namnlappar växte, molnen
tornade upp sig och skingrades i
en oförutsägbar dans och ingen
unge som var med bör längre bli

Årets läger blev en succé - igen. Trots vädret.



rädd när himlen mullrar eller blixtar
syns i horisonten.
Förhoppningsvis minns de också att
det då ibland är klokast att stanna i
land, att avbryta och lägga till, att
invänta bättre väder.
Problemet i år var att det bättre
vädret aldrig riktigt kom.

Hade jag själv varit ute och
semesterseglat hade jag
förmodligen lämnat båten på Möja
och tagit min blöta packning hem
på waxholmarn redan på onsdagen,
men det alternativet finns inte under
lägret och tur är väl det.
Klubbhuset fungerande lika mycket

Ingen rädder för vädret här...



Eftertraktad guldfender.

som kök för mer än femtio, som
torkrum med brasan tänd näst intill
ständigt.
Vid ett tillfälle noterade jag att
däcket på ett av våra vackra
votivskepp var blankt av kondens -
husets fönsterrutor var immiga mest
hela tiden. Att planera kommande
seglingspass var som att navigera
med en atlas, väderprognoserna
kändes ställda med kalejdioskop
och känslan av att befinna sig i en
snö-glob har aldrig varit så påtaglig.
Ingen vet om eftermiddagen blir
som planerad eller om solen
kommer att visa sig imorgon
heller...

"Sjömanaskap, heder och glädje i behåll."



Stene och hans bror Björn har blick för vad som händer och bör ske på
holmen -även under lägret.

Mitt i allt det här står unga och
äldre förebilder;
sommarlovsfirare,
semestertagare, pensionärer och
de som tackat nej till sommarjobb
för att få uppleva ännu en vecka i
paradiset och kämpar.
Kämpar på för att barnen inte ska
bli rädda på vattnet, för vattnet.
Kämpar för att visa att man kan
ha glatt humör även när stormen
tjuter och viner. Följebåtarnas
tidigare mer kravlösa (om än
viktiga!) tillvaro som coach-båtar
byttes mot ett avancerat ansvars-
system båtarna emellan och i det

vågade vi låta de ungar som vågade
känna på varierade väder att ge sig
ut.
Alla barn fick segla och lärde sig
förmodligen mer än någonsin som
seglare i år, även om tiden på
vattnet var knappare.
Vidare framtidsspaning efter i år är
att igen unge eller ledare kommer
att lämna ett tält eller en båt utan att
stänga dragkedjor och luckor även
om solen strålande skiner.

Efter en oerhörd och imponerade
insats av samtliga ledare kan
Gäddis vara stolta över att vi som



Segla och äta
bör man...

... annars dör man!

klubb med små medel, men stora

gemensamma krafter, klarar att
hantera även det oförutsedda med
både sjömanaskap, heder och glädje
i behåll.

Förhoppningsvis får vi behålla alla
frivilliga krafter även nästa år och
förhoppningsvis ser underbara
ungar redan fram emot nästa läger,
som dessutom blir det 25:e i rad

som skratten fylls av små seglare,

stora hjärtan och viktiga förebilder.
Om barnen eller ledarna lärde sig
mest i år vet jag inte, men jag vet
att vi alla lärde oss att vi
tillsammans klarar ännu mer än vi
tror och högre än så kan vi inte
sikta.
Ingen nämnd, för ingen som var
med glömmer just detta år. Årets
seglarläger var det bästa någonsin. I
år igen.

Gabriel Dahlbäck

Klubbhuset fungerande lika mycket som kök som torkrum...



Året började i mitten av april. Vi
var fyra som åkte ut – Ove Ehn,
Berra Z, Göran S och jag, Stene –
för att reka lite införde nya
bryggorna.
Vi lade fram två förslag, styreslen
beslutade att vi skulle genomföra
det billigaste och minst
arbetskrävande.

Under öppningshelgen deltog runt
tolv personer. Sedvanliga jobb
utfördes, städning av klubbhus,
startpaviljong, bastu och toaletter.
Badstegar monterades och de bojar
vi kunde hitta lades ut. Tråkigt nog
har vi förlorat ett antal bojstenar.
Vi påbörjade arbetet med att lägga
ut betongbryggorna mot öster, vi
använde så kallade bryggankare
istället för stora stenar så därför
behövde vi inte anlita någon firma
med kranbåt.
Nästa evenemang var Boo Fyr-
Skratten, som Janne rapporterat om.

Under midsommar var det fint
väder och många deltog.
Närmare femton båtar lade till och
på fredagen majades stången,

strömmingen stektes, det dansades
och lektes.
Middagen avnjöts i klubbhuset.
På lördagen blev det sen sill-lunch,
middag i klubbhuset och bastu.
På söndagen var de hemresedag för
de flesta, men några stannade till

Stenes rapport från holmen
- en delvist rostig historia

Gun hälsar välkommen.



måndagen.
Under hela helgen och veckan efter
fortskred arbetet med bryggorna.
De fodrades med
avbärarbrädor,förtöjningspålar och
ringar monterades. Vattentanken
vid klubbhuset höjdes upp en meter
och slang monterades under
förrådet för att få vatten till
diskplatsen.

Under lägerveckan lades brygga
nummer två åt syd ut, spänger
mellan bryggorna tillverkades. Vid
diskplatsen byggdes ett trädäck och
en utslagsvask för diskvattnet.

Kätting på upphällning...



Allt snickeriarbete utfördes av
Björn och Jens, med mig som
hantlangare.
I mitten på juli fick jag besked av

Så fint blev trädäcket vid diskplatsen!

Barsstedts att brygga nummer två
mot syd hade slitit sig loss. Jag
ringde till Tor Hedvall och Lena
Karlsson som lovade att komma
från eskadern och häjlpa till. Även
E Persson och en båt till slöt upp

och Barksteds stannade kvar.
Vi konstaterade att tre kättingar
var avslitna, kanske någon större
båt legat där.
Det enda vi kunde göra var att
lägga in bryggan på sin
vinterplats.
Kättingarna var mycket
upprostade. Troligt är att
förtöjningarna till brygga 1 är
lika dåliga.
Det är alltså näst intill omöjligt
att bedöma grejernas tillstånd
med häjlp av dykare.
Hur vi ska gå vidare med det här

Tre kättingar var
avslitna. Och mycket

upprostade.



får vi dra vid nästa styrelse- och
medlemsmöte.
Jag vil passa på att vädja til
medlemmarna att sluta upp på
stängarhelgen i mitten på
september.

Ju fler vi är desto fortare går det
och desto trevligare blir det på
kvällen.

Stene, tillfällig öfogde

Här pågår ett viktigt bryggprojekt.
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