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Ordföranden har ordet 
 
Hej seglarvänner. 
 
Nu är våren äntligen här efter en vinter som
varmaste på 100 år. De flesta har väl sjösa
säker kommit i sjön tidigare än vanligt i år
 I år har jag haft det dubbelt så ”kul” efters
nya och sedan vår gamla, fullt sjå med and
 
Vi har inte kunnat göra någon vinterröjnin
isläget som jag skrev i förra bladet, men vi
klubbhuset i stället. 
Läs mer om detta i separat notis längre fra
 
Hemsidan har bytt webbhotell och flytten 
David har tagit fram en instruktion som lig
lägga in egna bilder i bildgalleriet. 
Den nya adressen till hemsidan är  www.s
 
I det här numret finns medlemsmatrikeln s
båten. Kontrollera Era uppgifter i matrikel
kontakta mig eller Michael Zeeck så rättar



 

som går till historien som en av de 
ösatt vid det här laget och många har 
i år. 

ftersom jag har rustat två båtar, dels vår 
andra ord.  

ning på Rågsäcken på grund av det dåliga 
n vi får samla krafterna för målning av 

fram i tidningen. 

ten har gått bra utan några större problem. 
m ligger på hemsidan om hur du gör för att 

w.ssaros.se    

ln som kan vara bra att ha liggande i 
ikeln, är det något som inte stämmer, 

ättar vi till detta till nästa matrikel.



 

båten. Kontrollera Era uppgifter i matrikel
kontakta mig eller Michael Zeeck så rättar
 
Den som ännu inte betalt medlemsavgiften
Den som av någon anledning inte längre v
betalt, vänligen kontakta mig så vi kan avf
 
Vad gäller VFB rullar processen på med o
håller på att bilda ett aktiebolag som komm
vinterförvaring på samtliga uppläggningso
artikel längre fram i bladet.  
 
Den som är intresserad av Bo Stenströms r
driftsformer för båtuppläggningsplatser” s
Västerås Stad hittar den på hemsidan. 
  
Vi ses på Mälaren och Rågsäcken för ännu
hoppas, lite bättre väder än förra säsongen
 
Väl mött på Säcköppning och vårmöte den
 
Seglarhälsningar 
Jan Eklund 



 

ikeln, är det något som inte stämmer,
ättar vi till detta till nästa matrikel. 

ften ber jag vänligen betala in densamma. 
re vill vara med i klubben och därför inte 
avföra Er ur vår medlemsmatrikel. 

ed oförminskad styrka och båtklubbarna 
ommer att ta över driften av 
ngsområden i Västerås. Läs mer i separat 

ms rapport ”Utredning om framtida 
r” som genomförts på uppdrag av 

ännu en underbar sommar , med som jag 
gen. 

den 17 maj  



 

Påskbast
 

Det är mycket trevligt att v
läggning även under andra ti
 
Ni som var där märkte säker
med ved när ni kom, fotogen
ni eldade upp tillhör förövrig
Samma trevliga syn mötte in
vedlår och uppeldad fotogen
ersätta när man väl är ute p
 
Lämna vedlåren välfylld till



 

stu 2008 
t vi kan nyttja vår fina an-
 tider än sommaren. 

kert att vedlåren var fylld 
gen i dunk och värmare, som 
vrigt inte klubben. 
e inte nästa bastugäng, tom 
gen, det senare lite svår att 
e på ön. 

till nästa bastugäng 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ordförande i kappseglingskom
 

Alla i en förening förstår att det kräv
och driver verksamheten i enlighet m
ros stadgar §1 säger : Sällskapets än
hantera för nöjessegling avsedda båt
- och kappseglingar, bereda dess me
och förströelse och väcka och underh
sjölivet. 
 
Som tydligt framgår är kappsegling 
målen Kappsegling kan bedrivas all



 

kommittén sökes. 

krävs personer som kunnigt leder 
et med föreningens ändamål. SSA-
ändamål är att befordra, rigga och 
båtar samt att genom övnings-, sam
medlemmar gemensamma nöjen 
derhålla hågen för det uppfriskande 

ng i dess olika former ett av ända-
allt ifrån familjesegling övnings-



 

Som tydligt framgår är kappsegling 
målen. Kappsegling kan bedrivas all
segling, öppen kappsegling där andr
mästerskap och SM. Varje nivå kräv
genomföra kappseglingen. 
 
Familjeseglingen kräver kunskap om
känna till LYS och göra en resultat b
stansbana, starta och ta i mål båtarna
om rätt till väg tillämpas. 
 
Övningsseglingarna ställer lite högre
lerna med både ljud och flaggsignale
löses oftast genom samtal. 
 
Öppna kappseglingar förutsätter skri
enligt de formalia som fastställts av 
va ut deltagarlistor, köpa in priser oc
dana finns. Genomförandet på vattne
lingsledare som behärskar all formal



 

ng i dess olika former ett av ända
 allt ifrån familjesegling, övnings-
ndra klubbar inbjuds till distrikts-
räver ökade kunskaper för att kunna 

om deltagarregistrering på plats, 
at beräkning. Dessutom lägga en di-
arna. Endast kappseglingsreglerna 

ögre krav. Starten ska ske enligt reg-
naler. Protester kan förekomma men 

skriven inbjudan, seglingsföreskrift 
av SSF. Ta emot anmälningar, skri-
r och hantera vandringspriser där så-
ttnet kräver startfartyg, kunnig seg-
malia i startproceduren med ljud och 



 

flaggsignaler. Till sin hjälp behövs m
samt två i en banläggarbåt. Seglarna 
som ska behandlas enligt regelboken
professionellt genomförande. 
 
DM och SM kräver ytterligare lite m
lösa genom samarbete med tex. JKV
 
Det vore ytterst beklagligt om vårat 
genomföra bra kappseglingar, inte ka
ling. Det måste finnas någon/några s
- och seglingsledarens uppgifter sam
och några övningsseglingar. 
 
Jag ställer gärna upp som instruktör 
tävlings och seglingsledare samt förb
vi åter får flera personer som går den
lings och seglingsledare. 
 
Låt i tt SSA ä i f t ät



 

vs minst fyra till på startfartyget 
rna har rätt att lämna in protester 
ken. Seglarna har rätt att begära ett 

e mera men de kraven kan SSAros 
KV. 

rat segelsällskap, som är känt för att 
e kan genomföra en öppen kappseg-
ra som är villiga att lära sig tävlings
samt genomföra Västeråsregattan 

tör med min kunskap som förbunds 
förbundsdomare. Målet är dock att 
den formella utbildningen till täv-

t ätt i håll hö t d d



 

Låt oss visa att SSAros även i fortsät
inom kappseglingen. 
 
Hör av er till ordförande Jan Eklund 
rad av att bli kappseglingskommittén
därmed förstärka kappseglingskomm
 
Michael Zeeck 

Klubbmästerskap och Kr
 
OBSERVERA ATT VI ÄNDRAT DATUM FÖR
EN OLYCKLIG KROCK MED SVEARNAS Ö
 
NYTT DATUM FÖR KRÄFTSKIVAN OCH
HELG TIDIGARE, DEN 23 AUGUSTI 
 
Jan Eklund 
Ordf SSA 



 

tsättningen håller en hög standard 

und eller till mig om du är intresse-
tténs ordförande eller vill ingå i och 
mmittén. 

Kräftskiva 
FÖR DESSA EVENEMANG PÅ GRUND AV 

AS ÖPPNA OCH LAGKAPPEN. 

CH KLUBBMÄSTERSKAP BLIR EN 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Information om VFB 
 
Vid VFB-möte den 14 april beslutades att VFB s
SSA, BSL, BK Wega, BSK Sextanten samt VMB
uppställnings-platser på Tegeludden, Lögarängen
övergångsskede även Gamla Kraftverksplanen 
 
Fullt utbyggt med ca 1400 platser på Lövudden/J
Sveriges största båtuppläggningsplaster. 
 
Rollerna i bolaget kommer att bli följande; 
Johnny Meijer, BSL, styrelseordförande Claes-G
Anders Hallgren WSS, ledamot  Jan Ekl
Thomas Eldeen BSK Sextanten, ledamot Stefan F
Björn Blomqvist BK Wega, ledamot  L
 
Varje klubb går in med med 25 kkr var och äger 
färdigt lagerbolag och namnet kommer att bli VF
VFB kommer också att starta upp en hemsida dä
torr- resp. sjösättning, transport samt plats för vin
 
På grund av att processen har gått så snabbt (ett ö
ra vad styrelsen har gjort och varför vi inte har h
ga beslut. Jag har också fått frågor om detta från 
 



 

FB ska bilda ett aktiebolag bestående av WSS, 
VMBK. Aktiebolaget tar över all drift av vinter-
ngen samt Lövudden/Johannisberg och i ett 
en 

den/Johannisberg kommer detta att bli en av 

e; 
aes-Göran Westman, VD 
n Eklund SSA, ledamot 
fan Frankgard VMBK, ledamot 

Lennart Andrén, revisor 

äger 1/6 av bolaget. VFB beslutade att köpa ett 
li VFB Västerås Förenade Båtklubbar AB. 
a där man i framtiden kommer att kunna boka 

ör vinterförvaring. 

(ett önskemål från Västerås Stad) vill jag förkla-
har haft något extra medlemsmöte för detta vikti-
från ett antal medlemmar. 



 

ga beslut. Jag har också fått frågor om detta från 
 
Det som vi endast haft tid med är att informera m
finns information på hemsidan www.ssaros.se, v
som har e-post adress. (Det är bra att ansluta sig 
upp till diskussion på vårmötet den 17 maj, där n
 
Segelsällskapet Aros styrelse beslutade vid styre
som delägare i VFB AB. Orsaken till beslutet är 
för ett så viktigt bolag som VFB kommer att bli 
 
Enligt stagarna har styrelsen ett förtroendeuppdr
ansvariga för att rätt belslut tas. Om vi tar felakti
mer revisorerna att påpeka detta och  styrelsen få
lut. 
 
Det behövs således (enl stadgarna) inget extra år
gäller så viktiga beslut som detta.  Hade vi haft m
tra medlemsmöte. 
 
Jan Eklund 
Ordf SSA 



 

från ett antal medlemmar. 

era medlemmarna på olika sätt. För SSAros del 
se, vidare har jag skickat ut info via mail till de 
sig till maillistan.) Frågan kommer också att tas 

där ni alla kan ställa frågor. 

tyrelsemöte den 13 mars att klubben går med 
et är att styrelsen anser att SSA inte kan stå utan-

bli för båtlivet i Västerås 

ppdrag att agera för klubbens  bästa och vi är 
laktiga  beslut som är negativa för klubben kom-
en får då ta konsekvensen av ev. felaktiga best-

ra årsmöte, även om det vore önskvärt när det 
aft mer tid så hade vi naturligtvis ordnat ett ex-



 

Varvet 
 
 
Ditt  eget  varv – Båtklubbarnas V
flyttat alla pusselbitar är på plats oc
tan/Lillåudden eller Marinan som
 
Varvsflytten  är nu avklarad, även o
steringar kvar. Det är i skrivande stu
taljer rörande vår fortsatta verksamh
marginella förändringar. 
 
Ansökan (ej bindande) om inomhus
08-09 kan Du göra redan nu. Adres
härintill. Ansökan om utomhusplats
även göra på Teckningslistan på ans
/Bernt A. 



 

as Varv på Verksgatan har nu 
 och vår adress är Verksga-
om båtkvarteret kommer att heta. 

n om det fortfarande finns lite ju-
e stund för tidigt att gå ut med de-
amhet men vi räknar med endast 

hus- eller utomhusplats för vintern 
resser finner Du i vår lilla annons 
lats kan Du också, för närvarande, 
anslagstavlan inne på stora varvet.                        



 



 



 



 



 

Efterlysning 
 
Vi skulle behöva nya vinschar till A 22:an! Är det nå
ma till humana priser så är vi tacksamma. Alla försla
021 80 39 12 eller 073 951 6493. 



 

et någon som har bytt och har gamla vinschar hem-
örslag beaktas! Ring i så fall Bosse Stenström, tel 



 

Kategori                 Båtlängd ”L ” 

A          (utan mast)            Alla               
A+        (med  mast)          Alla                

B         (utan mast)     Längre än 8,0 m
B+      (med  mast)    Längre än 8,0 m

C        (utan mast)       Upp till 8,0 m    
C+     (med  mast)      Upp till 8,0 m     

         Segelbåt 
Kategori A, B eller C

         Sege
Kategori A

SLIPTAGNING

               200

SMT AB



 

L ”        Båtvikt ”G”         Kostnad

            Över 6,0 ton              1000 SEK
            Över 6,0 ton              1200 SEK

,0 m      Upp till  6,0 ton           800 SEK
0 m       Upp till  6,0 ton        1000 SEK

m         Upp till 6,0 ton             600 SEK
m         Upp till  6,0 ton            800 SEK

Segelbåt 
ori A+, B+ eller C+

         Motorbåt 
Kategori A, B eller C

NGSAVGIFTER

008

SMT AB



 

Passa på och köp vår utmärkta bok
om SSA:s historia, finns på Hjert-
mans eller hos någon i styrelsen 

L = Båtlängd 

L= Mast
större ä



 

bok 
ert-
n 

Mastlängd 
rre än båtlängd

L = Båtlängd 



 

Lite snack som utfyllnad 
 
Fortfarande lider vi brist på insänt materia
sidan med lite utfyllnadssnack inför somm
 
Omslagsbilden föreställer ordföranden oc
att han leder klassen, men i själva verket l
efter honom är nästa startande klass. Men
tips om hur han ska få upp farten på sin ny
 
Vinden brukar ofta stocka sig längst bak i
luftkudde bildas som hindrar framfarten. D
och är ett välkänt fenomen bland framför 
ur akterskeppet genom att segla med akter
passerar snabbare. På moderna båtar har n
öppen bakåt. Botemedlet för Jan-E:s del s
fen och på så sätt öppna för luftströmmen
 
Motsatt effekt kan man få på undanvinden
hooden uppfälld så leder man in luften i ru
framdrivning på plattläns. 



 

terial. Därför får jag försöka fylla sista 
ommaren. 

n och hans förra båt. Han försöker påskina 
ket ligger han sist och båtarna som syns 
Men hygglig som jag är kan jag ge några 

n nya båt: 

ak i sittbrunn på kryssen. Det gör att en 
en. Det kallas för ”stockningseffekten” 
för allt M-båtsseglarna. Dom brukar lufta 
kterluckan öppen vilket gör att luften 
ar ni säkert sett hur man har sittbrunnen 
el skulle alltså vara att såga bort akterruf-

men. 

nden: Om man är noga med att ha  spray-
n i ruffen där den stockas och ger en extra 



 

g p p
 
Ett annat fenomen som man kan använda 
strömmarna uppåt och in i storseglet. Dett
svart. Luften träffar däcket, värms upp och
avsevärd fartökning i framför allt lättväde
 
Ovanstående trimtips kan man med fördel
som WSS planerar till hösten: Den kallas 
det har berättats mig att gå till så att man s
kappseglar till Rasta, har trevligt i Rasta p
lar hem igen på söndan. Det låter kul tyck
hinna öppna Hjulstabron varje gång en ka
blemet överlåter jag dock till arrangörerna
 
Trevlig sommar! 
hälsar 
Sm 



 

nda till sin fördel är att försöka rikta luft-
Detta görs bäst genom att måla däcket 
p och riktas upp mot seglet vilket ger en 
väder. 

rdel använda exempelvis på den segling 
las Höstkroken och kommer enligt vad 

man startar på lördagen i Västerås, distans-
ta på lördagkvällen och distanskappseg-
ycker jag. Frågan är bara hur dom ska 

n kappseglande båt ska passera. Det pro-
erna. 



 



 



 



 



 

Välkommen in
Båtvårds butik p

Där kan du få hjäl
du och din båt behöver 

en
 
 



 

in till oss i vår  
k på Verksgatan 
jälp med det som  

er inför sommar säsong-
en 



 

 

Vi ha
 

 Vi har Hempels båtfärger   
 NM Båtepoxi      
 Marinplywood      
 Båtlyft med truck 
 
 

Vi önskar en varm o
Tommy &

 
 
 

Öppett
Månd, tisd, tors, fr

Onsd 12.0
Lörd. 10.0

Jour telefon: 07



 

i har 
 
 LEFant Marinline 
 Sjökläder från Westcoast 
 Teak och mahogny 

och trevlig sommar 
& Carina 

ettider: 
s, fred. 12.00-18.00 
2.00-19.00 
0.00-14.00 
: 0705-41 12 60 



 

Eskadersegling so
elle

färden från Västerås till A
Gunnar Parcrans och

 
Idén till en segling till Stralsund fick jag 2
från resan på Europas kanaler 2004-2005.
heter Hanö. Där var vi inne och komplette
fick jag syn på att de hade tyska sjökort öv
en omgång Combipack (papperssjökort oc
 
Så upptäckte jag, i På kryss och till rors, a
gera en rikseskader till Stralsund. Det pas
Och det var i sista momangen. Vi fick delt
plats.  
 
Vi valde att segla med i en deleskader som
den 29 juni från Kolnäsviken på Ornö. Es
ner. Grundidén var att segla 12 – 36 nM/d
en del förhandsinformation om planerings
derträff hemma hos familjen Tidner. Efter
nackor så bestämdes att vi skulle träffas d



 

g sommaren 2007 
eller 
ll Askersund via Stralsund 

och Ulla Strandberg 

ag 2005, när vi var i Lübeck, på hemväg 
005. I Lübeck finns en skeppshandel som 
letterade något till båten och samtidigt 
rt över Rügenområdet. Där inhandlades 
rt och CD-skiva) över de vattnen. 

rs, att SXK Västkustkretsen skulle arran-
passade oss precis, så vi anmälde oss: 
deltaga – men inte så många flera fick 

som hette Omväxling. Den skulle starta 
 Eskaderledare var Gunnar och Mait Tid-

M/dag, vilket passade oss perfekt. Vi fick 
ingsläget samt en inbjudan till en eska-
fter viss ensning av deltagarnas alma-
as den 23 maj kl 18:00 Det blev:



 

derträff hemma hos familjen Tidner. Efter
nackor så bestämdes att vi skulle träffas d

Gunnar och Mait Tidner i Birdie 32:an
Jan och Åsa Simonsson i Comfortina 3
Håkan och Monica Welander i Maxi 99
Vi i Dufour 36:an à Plaisir. 

Det femte paret – Peter och Hedvig Ander
vara med. Det blev en mycket lyckad mid
kände sig som gamla bekanta när middage
middagen bestämdes nytt startdatum och -
ken på Ägnö. 
 
För att vara i Napoleonviken vid avtalad t
ken redan 25 juni. Då tog vi adjö av vår b
vattnen. Ankomst till Hagskär 26 juni och
och Jöran Söderberg (i C’est si Bonne) sk
eftermiddagen, och Rigmor bjöd sedan på
Gunnar bidrog med mousserande vin. Väd
regn, men vinden hade lagt sig. Först vid 
mot Idskär. Det är en liten holme som ligg
kan rekommenderas och är väl värd ett be
många gånger under årens lopp och bara t



 

fter viss ensning av deltagarnas alma-
as den 23 maj kl 18:00. Det blev: 
2:an Dionysos 
na 35:an Vitesse 
xi 999:an Babiolle 

nder i Arcona 400:an Encore – kunde inte 
middag. Personkemin stämde och alla 
dagen var slut och alla reste hem. Under 
och -plats: Det blev 29 juni i Napoleonvi-

ad tidpunkt, så startade vi från Mälarpar-
år båtplats och seglade ut mot de vida 
och där låg vi och väntade på att Rigmor 
) skulle ansluta. De anlände under 
n på färska jordgubbar och grädde och 
Vädret var ”sommarlikt” = regn och 
vid 17-tiden kastade vi loss och stävade 
ligger omedelbart N om ön Kanan. Den 
t besök. Vi har legat förtöjda där ganska 

ara träffat på andra båtar ett par gånger. 



 

 
Påföljande dag kastade vi loss ganska tidi
öppna; bara att glida in! Tro det eller ej, m
första gången under alla år som det inte bl
dan, skildes vi från Rigmor och Jöran. De
vänta på Gotland runtseglare. Vi fortsatte 
mar med krigisk bakgrund. Ut på Baggen
tar och formligen hällde ut massor av regn
Napoleonviken. Ankring och förtöjning va
fick hjälp av ett par holländare i en ketch.
 
Nu är det den 29 juni och del eskadern ska
stilla och bara gottat oss. Vid 15-tiden kom
förtöjt, fick de kaffe och nybakad sockerk
kom även Hedvig och Peter i sin Arcona 4
och Mait i maj, så det blev presentation oc
Jan och Åsa kom troligen senare. 
 
Seglingen från Napoleonviken till Kolnäs
duggregn och mycket kryssande. Distanse
tade M & G, H & P samt J & Å. Omedelb
ca; så nu var alla samlade. Vi tog miste på



 

tidigt. I Hammarbyslussen stod portarna 
ej, men Danviksbron stod öppen!! Det var 
te blev någon väntan. Väl ute på saltsjösi-
De skulle lägga sig i Wasahamnen och 

atte mot Danmark och Sverige: Två hol-
gensfjärden öppnade sig himmelens por-
regn. Sura, på flera sätt, anlände vi till 
g var ”botten” – om uttrycket tillåtes? Vi 
tch. 

n skall samlas. Under dagen har vi legat 
kom Mait och Gunnar till viken. När de 

kerkaka med vispgrädde. Vid 17-tiden 
na 400. De var ju inte med hos Gunnar 
n och gemytlig samvaro under kvällen. 

näsviken bjöd naturligtvis på regn/
ansen var beskedliga 20 nM. I viken vän-
delbart före oss förtöjde Håkan och Moni-
e på vägen vid Dalarö, så det blev 3 nM 



 

ca; så nu var alla samlade. Vi tog miste på
extra. Men den som inte har förstånd att å
kvällen samlades samtliga tio deltagare på
andet med ”bubbelvatten”. Gunnar T häls
dern 2007 och meddelade det senaste ang
 
1 juli. Väderrapporten är ingen uppbyggli
(VHF-vädret 08:30 Fm N->SV 3-7, Em S
2-6.) Regn och dis och ingen vind - motor
näshamn. Väl framme bunkrade vi diesel 
tankarna. Ullas son Robert och hans båda 
på i båten under eftermiddagen. Lugn natt
 
På förmiddagen lämnades Nynäshamn me
och seglingen en lisa för själen – laber ost
Jovisst ja! Kapten höll på att skrämma hjä
(Ulla) genom att gena på fel sida om en rö
Nåväl, det var inte nog med det. Kvällens
som ligger Ö om Stendörren. Som framgå
naturhamnar så finns det TVÅ undervatten
rade att båda stenarna verkligen ligger på 
Granat beskriver att det finns ”förtöjnings



 

e på vägen vid Dalarö, så det blev 3 nM 
att åka vilse, den får inte se så mycket. På 
e på Encores stora däck och firade fören-

hälsade alla välkomna till Stralsundseska-
angående vår vidare färd. 

gglig läsning: 
m SV->SO 2-6, Kv SO->N 3-7, Na N->O 
otorgång! Målet för dagens etapp är Ny-
sel och fyllde vatten i båda färskvatten-
åda ”gutter” från Norge kom och hälsade 
natt. 

n med kurs mot Stendörren. Vackert väder 
r ostlig vind. Färden tog 6 timmar. 

hjärtat upp i halsgropen på besättningen 
n röd prick i båtsportleden genom Öja. 
ens ankringsplats var Vasskroksholmarna 
mgår i Granats eminenta beskrivning av 
attensstenar i inloppet. Kapten kontrolle-
på rätt plats genom att ”hoppa” på båda! 
ngsmöjligheter för en eller ett par båtar”. 



 

Eskaderns alla fem båtar förtöjde dock be
V i Vasskroksholmarna.  
 
 Etappen till Bäckmansviken i Arkösund b
-13 90 %). Det blev dock problem med fö
vinden och trångt om platser i den smala h
plats med stäven mot vinden, så natten ble
mojnat till nästan stiltje. 
 
4. juli och Ulla har namnsdag. Vilken blam
och bjuda på namnsdagskaffe. Gårdagens 
torgång i regn och dis eller dimma. Kejsar
sätt. Dagens etappmål blev Flatvarp. Det ä
jas bara av ett fåtal orts fiskare, så det finn
dock svärta ner skrov sidorna. Kvällen för
bjöds på kaffe med tillbehör. Alla njöt i fu
 
Nu har vädret slagit om igen – regn och b
etappmål bestämdes till Gomåttet vid Älö
Storkläppen skedde något remarkabelt: á P
fullt storsegel och lite inrullad genua – En
det talar vi tyst om.)  



 

k behändigt inne i den lilla viken norr om 

nd bjöd på mycket bra segling (O->NO 9
d förtöjning på grund av den hårda sid-
ala hamnen. Vi lyckades dock hitta en 
n blev lugn. På morgonen hade vinden 

blamage; Kapten glömde att gratulera 
ens fantastiska segling har bytts mot mo-

ejsaren saluterades naturligtvis på övligt 
Det är en påver fiskehamn, men den nytt-
finns alltid plats. De gamla bildäcken kan 

n fördrevs hos H & P i ENCORE där det 
i fulla drag. 

ch blåst (NO->O 8-12 80%). Dagens 
Älö – en sträcka på ca 38 nM. Strax före 
t: á Plaisir seglade om Encore! (Vi hade 
– Encore gick för enbart storsegel. Men 



 

det talar vi tyst om.)  
I den friska vinden länsade vi sydvart med
N om Idö, i höjd med Västervik, gjorde vi
rester av åtta travare föll som ”plastregn” 
vik för att köpa nya travare. Det blev en d
glet vid bryggan innan vi fortsatte färden –
tor.  
Vid Go måttet väntade de övriga i vår del 
blev förvånade över att vi anlände med fu
(Ulla) var trött efter seglingen i hård vind 
 
Fredagen bjöd på toppen  fin segling: Varm
Plaisir förtöjde i Påskallavik kl 16:10 efte
alla besättningar samlades på gästgiveriet 
trevligt. Jöran – som vi senast såg i Stockh
middag. C’est si Bonne låg i Norrtälje och
Åland. 
 
Natten blev ganska orolig, med vindpress 
ningom. I dag (lördag) är färdmålet Borgh
Efter ca 10 nM tappade kapten tålamodet 
holm.  



 

med god fart och i ganska grov havssjö. 
de vi en gipp. Den gippen blev så hård, att 
gn” på däcket. In till Royal Sails i Väster-
en dyr gipp: 900:-. Vi reparerade storse-
den – ömsom under segel ömsom för mo-

del eskader när vi anlände ca kl 18. De 
d fullt fungerande storsegel. Redaren 
ind och gropig sjö. 

Varmt och skönt (N->NO 7-11 40%). á 
efter 26,7 nM. Dagen avslutades med att 
riet för en gemensam middag – mycket 
ockholm – hade ringt när vi njöt vår 
och väntade på lämplig vind för turen till 

ress från sidan. Blåsten avtog dock små-
orgholm. Dåligt med vind = slösegling. 
det och det blev motorgång till Borg-



 

 
Det blev en ”liggedag” Borgholm på grun
inte minst beroende på att det blåste friskt
liten kvällssupé tillsammans med Å & J o
 
Fortsättning följer i nästa Arosblad. 



 

grund av att vi låg lite före tidplanen och 
iskt (V 9-13 90%). Vi passade på att ta en 
J och H & P på restaurant Strand. 



 

Passa på och köp vår utmärkta bok
om SSA:s historia, finns på Hjert-
mans eller hos någon i styrelsen 



 

bok 
ert-
n 



 
Kalendarium SSA 2008  
 

27 februari  Arosbladet 
13 mars  Styrelsemöte 
10 april Styrelsemöte 
9 maj Arosbladet med kallel
17 maj  Säcköppning kl. 10:00
17 maj  Vårmöte kl. 14:00 
21 juni Midsommarfirande 
28 augusti Styrelsemöte 
23 augusti Familjesegling , Kräft
4-7 september Gubbsegling Datumet 
27 september Säckstängning 
2 oktober Styrelsemöte 
16 oktober Arosbladet med kallel
30 oktober Styrelsemöte 
6 november Årsmöte 
 
Seglingskalender för 2008 
 

24/5 Sundbyholmsregattan



 

llelse till Vårmöte 
0:00 

 

räftskiva 
met är bestämt av Erkki 

llelse till Årsmöte 



 

24/5 Sundbyholmsregattan   
Arrangeras av Svearna. Möjligen komme
gen att ske helgen innan 
 
31/5 alt 7/6Västeråsregattan 
14/6 TSS öppna 
16/8 WSS- Granfjärdsrundan 
30/8 Svearnas öppna  
30/8 Lagkappen  Observera! Samma da
 
Ovanstående seglingar ingår i Mä
 
Höstkroken (ny segling i stället för 24 tim
 
6-7 september 
Arrangeras av WSS. Tävlingsform och r

der våren 



 

mmer samordning med Sundbyholmsda-

a dag som Svearnas, reservdag 31/8 

Mälar Cupen 

4 timmars som i år går i graven)   

h ramar ej klara, WSS återkommer un-


