
 

 

 
 
 
 
 

Årsmöte   
Datum: 6 november 

Tid: 18.30 
Plats: JKVs klubbhus på 

Framnäs 
 Möt upp och kom med idéer  

Efter mötet bjuder klubben på 
kaffe med dopp 



 

 
Ordföranden har ordet 
 
Hej seglarvänner. 
 
Nu är hösten här och det känns faktiskt som den kom redan i början på au-
gusti med regn och kyla, inte kul för de som har haft sen semester. Nåväl 
julivädret kan man ju inte klaga på, vi var ute i skärgården 22 dagar och 
hade bara en dag regn och vinden var det inget fel på heller. Jag uppskatta-
de att det blåste mellan 7 – 10 m/s ganska konstant.  Det enda som ev. 
kunde varit bättre är vattentemperaturen som i Östersjön konstant låg på 
16 grader. 
 
I månadsskiftet maj – juni genomföres ett stort projekt under ledning av 
Lasse Jönsson, vi målade nämligen klubbhuset. Jag tackar alla medlemmar 
som ställde upp och speciellt Lasse som såg till att det blev möjligt. Ett 
stort tack till Rigmor med personal som såg till att vi fick god mat i ma-
gen.  
Vi hade som vanligt när Lasse är projektledare tur med vädret och det alla 
kan väl alla hålla med om att huset blev väldigt fint, läs mer om detta läng-
re fram i bladet. 
 
Midsommarfirandet hade i år ett nytt inslag med roliga sjörövaraktiviteter 
på midsommardagen med segling, skattjakt, grillning mm för barnen. Det 
var familjerna Sundstedt och Bjerke som arrangerade aktiviteterna, myck-
en tack från oss föräldrar, läs mer längre fram i bladet. 
 
VFB AB är nu bildat och tanken var att vi från och med i år skulle ansvara 
för drift och förvaltning av alla vinteruppställningsplatser i Västerås. Av 
olika orsaker har det tyvärr inte blivit så utan Västerås Stad kommer under 
ytterligare ett år att ansvara för detta. Läs mer om vad som gäller längre 
fram i bladet. 
 
Kräftskivan med ca 50 gäster ordnades i år av Anita Nyholm och Lennart 
Hjorth blev väldigt lyckat (trots eller tack vare) att inte Pia och jag kunde 
vara med. God mat och dans till levande musik förgyllde kvällen. På dagen 
seglades familjekappen med 10 deltagande båtar och Michael Zeeck knep 
förstaplatsen. 
 



 

 

Ordförande i kappseglingskommittén sökes. 
 
Alla i en förening förstår att det krävs personer som kunnigt leder och dri-
ver verksamheten i enlighet med föreningens ändamål. SSAros stadgar §1 
säger : Sällskapets ändamål är att befordra, rigga och hantera för nöjesseg-
ling avsedda båtar samt att genom övnings-, sam- och kappseglingar, bere-
da dess medlemmar gemensamma nöjen och förströelse och väcka och un-
derhålla hågen för det uppfriskande sjölivet. 
 
Som tydligt framgår är kappsegling i dess olika former ett av ändamålen. 
Kappsegling kan bedrivas allt ifrån familjesegling, övningssegling, öppen 
kappsegling där andra klubbar inbjuds till distriktsmästerskap och SM. 
Varje nivå kräver ökade kunskaper för att kunna genomföra kappsegling-
en. 

Årets upplaga av Gubbseglingen, den 19:e i ordningen, hade 20 deltagande 
båtar och blev en mycket trevlig historia med fin och lagom mycket vind 
alla dagar. En ny krönikör, Lasse Jönsson har skrivit några ord om vårt 
äventyr, läs mer längre fram i bladet. 
 
Hemsidan har, som jag tidigare har informerat, bytt webbhotell och den 
nya adressen till hemsidan är  www.ssaros.se    
När det gäller data kan jag informera om att jag har ca 100 personer på 
min maillista. Den som vill vara med för att få snabb information, vilket ju 
kan vara bra med tanke på allt som händer med uppläggningsplatser mm, 
kan maila till mig så lägger jag in er i sändlistan. 
Tänk på, när ni svarar mig efter ett utskick, att inte klicka på ”svara alla” 
utan bara ”svara”, så kommer svaret bara till mig och inte till alla andra. 
 
Den 6 november är den dag för Årsmöte som vanligt i JKVs lokaler på 
Framnäs. Kom och var med, din röst behövs för att vi ska kunna vidareut-
veckla SSA. 
 
Seglarhälsningar 
Jan Eklund 



 

 

Familjeseglingen kräver kunskap om deltagarregistrering på plats, känna 
till LYS och göra en resultat beräkning. Dessutom lägga en distansbana, 
starta och ta i mål båtarna. Endast kappseglingsreglerna om rätt till väg 
tillämpas. 
 
Övningsseglingarna ställer lite högre krav. Starten ska ske enligt reglerna 
med både ljud och flaggsignaler. Protester kan förekomma men löses of-
tast genom samtal. 
Öppna kappseglingar förutsätter skriven inbjudan, seglingsföreskrift enligt 
de formalia som fastställts av SSF. Ta emot anmälningar, skriva ut delta-
garlistor, köpa in priser och hantera vandringspriser där sådana finns. Ge-
nomförandet på vattnet kräver startfartyg, kunnig seglingsledare som be-
härskar all formalia i startproceduren med ljud och flaggsignaler. Till sin 
hjälp behövs minst fyra till på startfartyget samt två i en banläggarbåt. 
Seglarna har rätt att lämna in protester som ska behandlas enligt regelbo-
ken. Seglarna har rätt att begära ett professionellt genomförande. 
DM och SM kräver ytterligare lite mera men de kraven kan SSAros lösa 
genom samarbete med tex. JKV. 
 
Det vore ytterst beklagligt om vårat segelsällskap, som är känt för att 
genomföra bra kappseglingar, inte kan genomföra en öppen kappsegling. 
Det måste finnas någon/några som är villiga att lära sig tävlings- och seg-
lingsledarens uppgifter samt genomföra Västeråsregattan och några öv-
ningsseglingar. 
 
Jag ställer gärna upp som instruktör med min kunskap som förbunds täv-
lings och seglingsledare samt förbundsdomare. Målet är dock att vi åter får 
flera personer som går den formella utbildningen till tävlings och seglings-
ledare. 
 
Låt oss visa att SSAros även i fortsättningen håller en hög standard inom 
kappseglingen. 
 
Hör av er till ordförande Jan Eklund eller till mig om du är intresserad av 
att bli kappseglingskommitténs ordförande eller vill ingå i och därmed för-
stärka kappseglingskommittén. 
 
Michael Zeeck 



 

 
 

Information från VFB AB till båtägare i 
Västerås om nya förutsättningar inför höstens 

upptagning och vinteruppläggning 
2008/2009 resp från hösten 2009 och framåt 

 
2008-09-9, ver1;  
 

 

1. Västerås stads anvisning av vinteruppläggningsplatser 
upphör. 
 
Västerås stad har fram tom våren 2008 förvaltat och anvisat 
erforderliga ytor för vinteruppställning av fritidsbåtar. Detta ansvar 
för att ”anvisa uppläggningsplats i mån av tillgång” var planerat att 
upphöra fr.o.m hösten 2008. Genom en överenskommelse med VFB 
AB kommer Västerås Stads ansvar att gälla ytterligare ett år dvs 
tom sommaren 2009. Detta innebär att det nuvarande 
avgiftssambandet mellan båtplats i vattnet sommartid och 
båtuppställningsplats vintertid upphör att gälla efter 2009. 
Den kommande (januari 2009 ) av Västerås Stad debiterade ”
båtplatsavgiften” kommer således att gälla ytterligare ett år. 
Genom att därefter skilja på båtplatsavgift/vatten och 
båtuppläggningsavgift/land ges möjlighet för bättre anpassning till 
båtägarnas enskilda behov. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Båtklubbarna genom VFB AB övertar 
förvaltningsansvaret och uppgiften att anvisa ytor för 
vinteruppställning fr.o.m. hösten 2009 genom 

arrendekontrakt med Västerås stad. 
 

De sex båtklubbarna i Västerås bestående av BSK Sextanten, 
Båtsällskapet Lögarängen (BSL), Segelsällskapet Aros (SSA), 

Västerås Motorbåtsklubb (VMBK), Wega och Westerås 
Segelsällaskap (WSS) har bildat ett gemensamt bolag, Västerås 
Förenade Båtklubbar, ”VFB AB” med syfte att ta över all drift och 
förvaltning av vinteruppställningsplatser på Lövudden/Johannisberg, 
Lögarängen samt i ett övergångsskede även nuvarande område inom 
Mälarparken/Kraftverks-hamnen. 
 
VFB har 2008-09-08 övernskommit med Västerås Stad om att teckna 
avtal innebärande bland annat att VFB fr. o m hösten 2009 
arrenderar mark för uppläggning av c:a 1000 båtar. Samtidigt får 
VFB rättighet att anvisa uppläggningsplats samt att ta ut avgift för 
uppläggningsytan. 
 

Minskningen av arrendeytan i Mälarparken/Kraftverkshamnen 
kommer att kompenseras successivt med nyetablering av 
uppläggningsplatser på Johannisberg. 
 
VFB övertager dessutom ansvaret för samordning av sliptagning 
(bokning av upptagning och sjösättningar, avtal med 
lyftentreprenörer etc) inom ovan nämnda områden fr.o.m hösten 
2009. 
 



 

 
 Arne Ringström 
 
Hedersmedlemmen i SS Aros Arne Ringström har avlidit.  
Arne var sällskapets ordförande 1972-74 och fick alltså på sin lott att leda  
begynnelseskedet av den expansion som började i slutet av sextiotalet och 
kulminerade på åttiotalet. 
 
Han tog bland annat initiativ till att återuppliva Ridön Runt-seglingen i nya 
former. Denna segling betydde mycket för oss som började intressera oss 
för längre race i form av Gotland Runt mm. Arne var själv aldrig med  och 
havskappseglade, men han var i flera avseenden pionjär när det gällde 
plastbåtar. Från att ha seglat en liten M 15 så inhandlade familjen Ring-
ström ett Fingalskrov, antagligen en av stans första plastbåtar som man 
inredde på Arosvarvet till övriga medlemmars förundran. 
 
Tillsammans med Holger Friman köpte Arne en av stans första två Com-
forttrettior vilket inledde IOR-båtseran i stan. Comforten ansågs på den 
tiden vara en kolossal båt, vida större och rymligare än de träbåtar som ti-
digare hade dominerat på sjön. 
 
På senare år långseglade Arne tillsammans med hustrun Lois på somrarna. 
På vintern bytte man ut båten mot en husbil och fortsatte långfärderna till 
lands. 
 
Egentligen kände jag Arne mera som bandyspelare än som seglare. När vi 
var juniorer i IFK var Arne A-lagets stora stjärna och alltså idol för små-
killarna. Han spelade förutom i IFK också i Köping och ett par säsonger i 
VSK. 
 
Sällskapet deltar i familjens sorg över Arnes alltför tidiga bortgång. 
Sm 



 

 

Västeråsregattan 2008 Resultatlista 08-06-02

Skeppare Båttyp Nr Lys Klubb Segling 1 Segling 2 Totalt
1 Fredrik Olander Dehler 29 251 1,17 WSS 3 1 4
2 Tord Bergman M 30 1 1,14 SSA 2 2 4
3 Peter Jansson H-båt 581 1,07 SSA 1 4 5
4 Anders Pettersson Smaragd 49 1,18 KöpingSK 1 8 9
5 Daniel Ekstrand M 22 20 1,07 NySS 5 5 10
6 Björn Johansson M 30 37 1,14 SSSv 6 7 13
7 Anders Berglind M 30 4 1,14 SSA 7 10 17
8 Peter Kross Elvström Must. 140 1,08 SSA 12 6 18
9 Lars Söderlund Cumulus 383 1,09 BSL 16 3 19
10 Thomas Svensson M 30 121 1,14 SSA 9 11 20
11 Mathias Björklind 11 Metre 1 1,32 WSS 8 14 22
12 Stefan Bergquist Smaragd 61 1,18 KöpingSK 11 13 24
13 Erik Zarins SK 30 226 1,20 KöpingSK 13 12 25
14 Bo Pettersson M 30 63 1,14 Sext. 10 15 25
15 Cecilia Olsson Comfort 26 164 1,07 JKV 19 (OCS) 9 28
16 Anders Grinneby Smaragd 196 1,18 SSA 14 17 31
17 Hans Pettersson M 30 19 1,14 Stockh.BK 17 16 33
18 Anders Böhlin Linjett 33 46 1,17 SSSv 15 19 (DNF) 34

Lys 1
Skeppare Båttyp Nr Lys Klubb Segling 1 Segling 2 Totalt

1 Fredrik Olander Dehler 29 251 1,17 WSS 3 2 5
2 Tord Bergman M 30 1 1,14 SSA 2 3 5
3 Anders Pettersson Smaragd 49 1,18 KöpingSK 1 5 9
4 Björn Johansson M 30 37 1,14 SSSv 6 8 14
5 Anders Berglind M 30 4 1,14 SSA 7 10 17
6 Thomas Svensson M 30 121 1,14 SSA 9 14 23
7 Mathias Björklind 11 Metre 1 1,32 WSS 8 13 21
8 Stefan Bergquist Smaragd 61 1,18 KöpingSK 11 12 23
9 Erik Zarins SK 30 226 1,20 KöpingSK 13 11 24
10 Bo Pettersson M 30 63 1,14 Sext. 10 15 25
11 Anders Grinneby Smaragd 196 1,18 SSA 14 17 31
12 Hans Pettersson M 30 19 1,14 Stockh.BK 17 16 33
13 Anders Böhlin Linjett 33 46 1,17 SSSv 15 19 (DNF) 34

Lys 2
Skeppare Båttyp Nr Lys Klubb Segling 1 Segling 2 Totalt

1 Peter Jansson H-båt 581 1,07 SSA 1 1 2
2 Daniel Ekstrand M 22 20 1,07 NySS 5 6 11
3 Peter Kross Elvström Must. 140 1,08 SSA 12 7 19
4 Lars Söderlund Cumulus 383 1,09 BSL 16 4 20
5 Cecilia Olsson Comfort 26 164 1,07 JKV 19 (OCS) 9 28



 

 

Västerås nyaste båttillbehörsbutik 
har öppnat! 

Kokillgatan 7, Bäckby 
 bredvid Sportson 
72133 Västerås 

 

Våra öppettider 
Måndag-fredag: 10-19 
Lördag-söndag: 10-17 

Telefon: 021-356633 
 

Välkommen! 
Bosse & Christer 



 

 
Målning av ett hus 

 
OK Janne jag fixar detta. På fråga från ordförande om jag ville ansvara för 
den kommande målningen av vårt klubbhus svarade jag jakande utan att 
tänka mig för, som vanligt. 
Vad hade jag svarat ja till?  
Mina kunskaper om hus-
målning kunde vara något 
bättre. 
Men nu var det bara att sät-
ta igång. Vi måste få det 
hela klart så fort som möj-
ligt, helst före midsommar, 
för sen sticker de flesta på 
semester. Självsvåldigt be-
stämde jag tidpunkten. 
Ju tidigare desto bättre. För-
sta insatsen planerades till 
helgen 23-25 maj och sedan 
följande två helger 30maj – 
1 juni och eventuellt en 
tredje kommande helg. 
Eftersom jag inte kan så 
mycket om husmålning så 
var det naturligt att fråga de 
som vet. 
Niclas Odén ute hos Runes 
Färg han kan mycket om färg. Efter hans pedagogiska genomgång av hur 
olika färger fungerar överlät jag valet till honom. Han fick förutsättningar 
över hur stor yta som skulle målas, sen var det väldigt enkelt. Färgvalet 
blev en gränd-gul Demi-Dekk för väggarna samt en vit färg i samma kvali-
té för lister och hörn. Niclas plockade dessutom ihop verktyg, skrapor, 
penslar, fasadtvätt m.m. Uppgörelsen med Niclas var att vi skulle få lämna 
tillbaka det som vi inte behövde använda. 
Utöver färg och tillbehör så måste vi ha några tvättaggregat för tvätten av 
väggarna. Detta kunde lånas av medlemmar. Lite slang och kopplingar 
fick köpas. 
Nu var allt gott och väl. Nästa fråga blev, vad skall vi stå på när vi målar? 



 

 

En del av huset är väldigt högt, nästan 9 meter. Vi måste göra jobbet säkert 
för dem som skall måla på höjden. 
Samma sak igen, det bara proffs som kan ge svar. Ut till Hyr-Lift på Tun-
bytorp och träffade en kille som heter Magnus. Gav honom förutsättning-
arna och vips visste han precis vad vi behövde. Lättbyggda byggställning-
ar samt en alldeles fantastisk skylift på larvfötter.  
Ett problem kvar, men inte så litet, hur får vi ut allt detta till Rågsäcken? 
Sen Rolle med Ridöfärjan försvann är det inte lika lätt. Kontaktade Mälar-
stadens Rederi och dom lovade att fixa detta med gamla Silvertärnan som 
då fortfarande fanns kvar i stan. Fint tänkte jag, det mesta har löst sig. Två 
timmar efter mötet med rederiet ringer chefen och säger, tyvärr vi kan inte 
åta oss uppdraget den skylift vi ska ha ut vägde för mycket. Tillbaka till 
ruta ett. 
Hur gör vi nu? Ringde till Torgny Söderberg, som har mycket kontakter 
ute på Almö-Lindö, 
 visste någon med transportmöjligheter? Har man kontakt med Torgny får 
man vara beredd på snabba ryck. Hans granne ute på ön hade alldeles nyss 
skaffat en stor flotte för att kunna transportera saker och ting mellan öarna. 
Med hjälp av Torgnys motorbåt var vi ute på ön i 30 knop och träffade 
Juha Pannanen, ägare till flotten. Det hela såg bra och vi bestämde tid och 
plats för lastning fredagen 23 maj. 
Denna fre-
dag fick vi 
allting ner-
kört till 
Tegelud-
den av 
resp. leve-
rantör färg, 
byggställ-
ningar och 
skylift. 
Vi samla-
des några 
för att skö-
ta transpor-
ten. Micha-
el Zeeck, 



 

 

Bengt Larsson, Ulf Engblom, Leif Eriksson samt undertecknad. Lite spän-
da var vi hur det skulle gå att lasta skyliften som vägde 1 700 kg, men allt 
fungerade bra. Transporten ut gick sakta men väl. 
Nästa fråga, var lastar vi av allt? Vi hade en plan som inte visades sig fun-
gera, det var för grunt inne vid strandkanten, vi kom inte in till land. Skul-
le vi våga lasta av på bryggan? 
Vi hade inget val. Bryggan höll och vi kom iland med allt. 
När skyliften skulle köras iland hände det som inte fick hända, ett utav 
banden på skyliften trillade av och vi blev stående på vägen upp till huset. 
Efter mycket svett, svordomar och kraftansträngningar fick vi på bandet 
och kunde fortsätta. Detta tog några timmar extra en fin 
fredagkväll. Gissa om hustrun var glad jag när äntligen kom hem. 
Lördagen kom med strålande väder, perfekt för jobbet som skulle göras. 
En hel del medlemmar var på plats. Vi började med byggställningarna som 
snabbt och enkelt kom på plats. Sen satte vi igång, tvättade och skrapade. 
Arbetet gick som dans. 
 
Våra fantastiska tjejer med Rigmor 
i spetsen såg till att det fanns mat 
och kaffe i rättan tid. 
Eftersom allt fungerade så bra på 
lördag var söndagen en ganska 
lättsam arbetsdag. Vi var dock 
tvungna att lasta skyliften på sön-
dag eftermiddag då denna skulle 
tillbaka på måndagmorgon. Det 
skulle kosta för mycket att ha den 
stående ute på ön en hel vecka. 
 
Helgen därpå upprepades proceduren. Lastning av skyliften fredag efter-
middag på Tegeludden, transport, avlastning ute på Rågsäcken. Och efter-
som vi inget lärt av tidigare misstag så hoppade ett band av på skyliften 
igen. Panik!  Jag lyckades få tag på folk hos Hyr-Lift som kunde tala om 
för oss hur vi skulle göra. Tänk så enkelt allting blir när man vet hur man 
skall göra. 
Eftersom vädret under den gångna veckan varit sällsynt varmt och vackert 
så hade huset torkat bra efter tvätten. För säkerhets skull kontaktade jag 
Niclas hos Runes Färg och han gav klartecken så att vi kunde fortsätta.  



 

 

Grundmåla alla trärena ytor. Eftersom färgen torkade snabbt kunde det 
stora måleriet snart sättas ingång. Vi var uppemot ett 30-tal medlemmar 
som jobbade i värmen. Vi fixade allt under lördagen och söndagen. Rig-
mor o Co stod som vanligt för den utmärkta maten. Tack för den! 
Slutklämmen blev när vi målade stuprännor och räcken svarta och trappan 
brun. Alla tog ett steg tillbaka och beundrade vad vi tillsammans åstad-
kommit.  Bättre än så kunde det inte bli. 
 
Tänk att vi kunde skrapa, tvätta, måla huset på en vecka. Dessutom äta, 
dricka och ha väldigt trevligt tillsammans. 
Vad kostade det hela?  Det fanns en budget. Pengar hade kommit in tack 
vare den extradebitering som gjordes i samband med medlemsavgiften. 
Men budgetar är till för att spräckas så också denna. Kommer Du till års-
mötet får kassören berätta mer. 
 
TACK ALLA SOM BIDROG. 
med pensel i handen 
Lars Jönsson  



 

 
Midsommar 2008 

 
 

Skattkammarön för unga Sjörövarpirater! 
 
På Midsommardagen förvandlades Rågsäcken till en ö full av små och sto-
ra pirater som ville ut på havet för 
att segla till en ö för att finna den 
stora Skatten! 
 
Familjen Sundstedt och Bjerke med 
Paula och Anki i spetsen hade ord-
nat ett gediget program för våra 
unga. Vädret var inte det bästa men 
vad gjorde det med alla trevliga in-
slag som ca 15 stora och små barn 
fick uppleva under eftermiddagen. 
 
Det började med samling i klubbhu-
set, som förvandlats till ett riktigt 
sjörövarnäste, för en genomgång av 
hur ett sjörövarskepp ( jolle) hante-
ras samt tävlingsregler. Under led-
ning av sjörövarkapten Jocke lärde 
sig alla reglerna i ett flygande fläng. 
Efter genomgången var det dags att 
styra ut sig till små sjörövare med 
lapp för ögat och andra sjörövarattribut. 

 
Efter dessa förberedelser var alla klara 
för sjörövarslag (jollekappsegling mel-
lan Björnön och Rågsäcken). Efter väl 
genomförda seglingar (tyvärr i regn) 
var det dags för skattjakten och ungarna 
for omkring på ön så jag knappt han 
fotografera.  
 



 

 

Efter alla fysiska aktiviteter 
börjar det förstås kurra i alla 
magen på alla och nästa punkt 
på programmet var lämpligt 
nog grillning av korv och ham-
burgare samt utdelning av 
Skatten till den som vunnit 
Sjörövarslaget! Alla fick pris! 
 
Jag tackar familjerna Sund-
stedt och Bjerke för ett trevligt 
och uppskattat program och 
hoppas att det blir en upprepning nästa år. 
 
PS  Mina barn Carl-Henrik och Linnea blev riktigt taggade på jollesegling 
så de har seglat varje gång vi varit ute på Rågsäcken DS 
 
Jan Eklund 



 

 
2008 års M-båts-SM sett från Kulings horisont 
 
Årets SM gick på Ekoln, vilket föranledde oss att tro på lugnare  vindar än 
förra årets stormseglingar som medförde reparationsarbeten halva vintern. 
Vi bedrog oss dock: Samtliga åtta seglingar genomfördes i vindar mellan 6 
och 10 meter. Slitsamt, men bra  för oss som har mjuk masttopp och alltså 
går bra i hårt. 
 
Vi siktade på att komma in bland de sex bästa, öppnade första dan med en 
trea och en sexa och var ganska nöjda inför den tredje seglingen. Då råka-
de vi ut för en cirkus som jag aldrig  har varit med om tidigare. Det börja-
de med att vi kom in som ledarbåt på ofri bog till kryssmärket. Vi slog runt 
märket och tyckte vi hade gott om plats. Det tyckte inte Vandy som låg 
tvåa utan han hävdade att han måste lova för att släppa in oss. När vi kom 
in i den korta halvvindskorridoren före länsen sträckte han sig bakåt för att 
rycka ut protestflaggen varvid han oavsiktligt knuffade till rorkulten och 
föll rätt ner på oss. Erik,  vår unge och eminente rorsman försökte undvika 
att gå på märket genom att lova upp bakom aktern på Vandy, varvid vi 
sorgligt nog tuschade hennes akterhack. Dessutom kom tredjebåten, fjol-
årsmästaren Snurpan, ångande och protesterade mot att vi hade tvingat 
henne ner på märket när vår akter svängde ner. (Hänger ni med?). Istället 
för att protestera mot Vandys stängning valde hon korkat nog att protestera 
bort oss som låg närmast, därvid bäddande för att missa sitt eget SM-
tecken och skänka bort det till Vandy. 
 
Vi åkte dit på båda protesterna eftersom vi inte hade lagt in nån motpro-
test. Sens moral: Kom aldrig in till kryssmärket på ofritt! Nu kommer po-
ängen: När seglingsledaren hade hört protestutfallet drog hon en suck av 
lättnad: Vi hade nämligen tjuvstartat och domarbåten hade åkt ut och kallat 
in fel båt till seglingsledarens ruelse. Hon tyckte att rättvisa hade skipats 
och jag kunde konstatera att det var första gången under min 49-åriga kar-
riär som jag hade varit med och blivit bortprotesterad tre gånger i samma 
segling. 
 
Erik var förbannad och knöt nävarna i byxfickorna. Andra dagen öppnade 
vi med en sjätteplats, men sen slog han till: Dagen avslutades med två spi-
kar och tredje dan öppnades med en andraplats. Då fick dom se vem dom 
stungit haver, tyckte Erik. Sista seglingen gick lite sämre, men totalt lycka-



 

 

des vi trots cirkusen bärga en fjärdeplats vilket vi tyckt lovade gott inför 
nästa år. Robban Engblom gick in som nia efter flera  goda insatser. 
 
Totte Bergman är pålitlig som vanligt och bärgade bronset i M 30-klassen. 
Dags för en ny spik nästa år, kanske? Uffe Engblom nafsar honom i hasor-
na: Han vann tune up:en och kom femma till slut. Thomas Svensson kom 
in på åttonde plats  och Hasse Petterson kom fjorton. 
M 30-klassen står alltså fortfarande stark i sällskapet medan M 22:orna 
måste se till att flera båtar kommer till start nästa år. Femton startande i år 
räcker inte utan vi måste komma över 20-sträcket. 
Sm 
 
PS 
På tal om kappsegling så har redaktionen fått hård kritik för att vi glömde 
rapportera om jubileumsseglingen förra året. Totte Bergman lyckades vin-
na, men han hade hård konkurrens av Sten Andersson, som visade att en 
rutinerad rorsman kan hota även en M 30 med en Vega. Nästa jubileum tar 
du dom, Sten! 

Skärgårdskryssaren 100 år. 
 
Skärgårdskryssarna är Sveriges bidrag till seglarvärlden. Den första regeln 
skapades 1908 varför 100-årsjubileet inföll i år. Skärgårdskryssarregeln är 
moder till m-båtsreglerna som är en modifiering av skärgårdskryssarkon-
ceptet. Även S 30:an, Lotusen med flera båttyper är designade med skär-
gårdskryssarregeln som förebild. Det är emellertid viktigt att konstatera att 
benämningen skärgårdskryssare endast kan användas på en båt som mäter 
in i regeln. Övriga göre sig icke besvär hur långsmala dom än är. 
 
Farsans gamla trettia Miandra hade trailats upp till Saltsjöbaden från Tysk-
land för att delta i jubileet. Därför kändes det naturligt för oss att vika en 
plats i hotellviken och vara med i festligheterna. Vädret var som vanligt 
inte på bästa humör, men fester och kappseglingar avlöpte ändå program-
enligt. 
 



 

 

Båtar hade kommit från hela världen: Tyskland, Schweiz, USA, England, 
Irland, Ungern samt till och med Sydafrika med en lånad båt var represen-
terade. Trettiorna mönstrade fyrtio deltagare vilket antagligen är ett rekord 
som kommer att  stå sig i evärdliga tider. Ungrare och tyskar demonstrera-
de fantastiskt vackra båtar och en suverän manöverskicklighet. Ungrarnas 
rundning av länsmärket var en ren skönhetsupplevelse: Fem meter före 
märket rann spinnakern ner som en orm (80 kvm!), och när masten var i 
höjd med märket låg man med skotad genua i full fart. Ändå så lyckades 
Jocke Rodebäck som tidigare på säsongen hade vunnit M 30-mästerskapet 
ta hem spelet, delvis beroende på att ungrarna fick en disk för tjuvstart. 
 
Erik Zarins, vår vän från Köping, hade för säkerhets skull anmält både sin 
trettia och sin nybyggda tjugotvåa till seglingarna, ifall inte tjugotvåan 
skulle bli klar. Det blev den, vilket var tur för den tyska besättning som 
hade kört av vägen på Autobahn och kvaddat sin fina Bijou-trettia. Trodde 
man: I första seglingen blev tyskarna påkörda i Eriks utlånade trettia och 
fick ett stort hål. Tur i oturen var dock att den påkörande var segelmakarn 
Kalle Klinga. ”Då få han hålla mig med nya segel så lagar jag båten själv” 
sa varvsägaren Erik. 
 
Storbåtarna seglade distansbana. Beatrice Aurore, världens enda 150 kvm 
skärgårdkryssare gjorde en magnifik start när hon efter att ha haft en start-
sträcka över halva Baggensfjärden (lätt överdrift) kom ångande och skar 
linjen i stort sett på skott. Om hon hade varit för tidig hade dom antagligen 
inte fått stopp förrän vid Dalarö ungefär. 
 
Museiföreningens egen A 22:a, Brittsol II, hann inte bli klar tyvärr, men vi 
har gott hopp om att kunna delta i 101-årsjubileet nästa år istället. 
Sm 
 



 

 
Lidingö och Gotland runt 2008 
 
Tre Arosseglare deltog i Lidingö Runt och placerade sig bra. 
 
Namn    Klass              Båt                  Plats 
Christer Cederblad  ORC Int          Dehler 36A   2:a 
Ola Jeppson   NF                  NF   3:a 
Andreas Wernryd  LYS 5-6          RJ85   2:a 
Helmrich Anders  ORC Int          IMX 40  14:e 

Gotland Runt återfinns tre av SSA seglarna. 

Namn    Klass              Båt                  Plats 
Johan/Charles Tillander ORC Int          Dehler 36A  2:a 
Christer Cederblad  ORC Int          Dehler 36A  7:a 
Anders Helmrich  ORC Int C     IMX 40  3:a 
 
 

Bilden föreställer far-
sans gamla Miandra, 
nu i tysk ägo. Många 
äldre minns henne! 
Mvh 
Sm  

 



 

 
Familjesegling med KM 2008 

 
Banan för årets segling med start och mål från Rågsäckens startpaviljong. 
Funktionärer var rekryterade med lite ålderspridning den yngsta snart fyll-
da fyra år. 
 
Banan var lagd med start från Rågsäcken upp för rundning av BB prick 
Hovaren vidare till vattenintagsmärke mellan Östraholmen och Björnö och 
mål vid Rågsäcken. 
Årets klubbmästare till lika fjolårets halva dito blev Michael Zeeck efter 
en väl vald start tidpunkt, ett eget race över fjärden. 
 



 

 
Gubbseglingen  4 – 7 september 2008 

 
Äntligen, säger vi gamla gubbseglare, är det dags för årets stora begiven-
het. Älgjägarna har sina två årstider, före och efter jakten. Jag tror att vi 
som seglar känner något liknande, före och efter Gubbseglingen. 
Alltnog, onsdag eftermiddag; båten fixad, maten och drycken stuvad och 
själv peppad till tänderna, nu jäklar ska dom få se. Precis när jag skall läm-
na hamnen kommer en riktig körare, tack och lov från väst, så det blir en 
liten bit försegel utanför hamnen. Kommer lätt och snabbt ut till Rågsäck-
en. Först ute, känns bra att äntligen bli etta när man seglar. Tänk vad be-
kvämt vi fått det där ute, inget skitigt ankare behövs. Tar en boj och kopp-
lar in mig på en elstolpe, toppenbra.  
Efter ett snabbt mellanmål förlorar jag medvetandet för en stund men blir 
snart väckt av flera anländande båtar. Håkan B i sin Scampi och Sune B i 
sin gamla Topi är bland de första. 
Runar K i sin nya Cumulus, vi har som bekant träffats förr. Snart är långa 
bryggan fylld med båtar. 
Går till bastun och hugger ved, det är förunderligt att vedlåren alltid är 
tom. Framåt femtiden samlas många bort i bastun för en första genom-
gång. Som vanligt löser vi de flesta stora världsfrågorna där. Erkki W, vår 
förträfflige eskaderledare, gör i ordning en riktig grillglöd för kvällens 
korvgrillning. 
Ordförande Janne E har som vanligt gammal öl att sälja. Det mesta går åt i 
alla fall. 
Några saknas på deltagarlistan denna gång, men glädjande nog finns det 
några nya unga förmågor med i år. Michael Z är en av dem, jag tror han är 
med för att se och lära allt om segling. Även Per H i sin gröna Shipman 28 
är ny, han vet inte heller vad som väntar. 
 
Torsdag 4 september 
Vaknar efter en ovanligt skvalpig natt, vin-
den har varit SV och dragit in sjö från syd. 
Sjörapporten talar om SV 8-11 m/s. Perfekt 
för oss som skall österut, närmare bestämt 
till Granskär. En sträcka på 27 Nm, Hinner 
käka frukost innan eskaderledaren bankar 
på pulpiten. Skepparmöte kl. 09:00. Erkki 
W som med gammal militärs auktoritet för-



 

 

söker oss förstå att säkerheten går före. Flytväst på, segla i farleden samt 
hålla undan för den tunga trafiken. Samt naturligtvis hjälpa varandra om 
det skulle gå snett. 
Så fort skepparmötet är avslutat är det viktigt att komma ut på fjärden för 
att känna på vinden, styrkan och riktningen. Frågan är, behövs det revas 
eller bytas till mindre försegel? 
Ingen vågar fega ur utan samtliga hissar så mycket segel som går. Det vik-
tigaste är inte att delta, det viktigaste är att segra. Eller hur var det den 
gamle Pierre de Coubertain sa?  
Alltnog, vädret och vinden blev under dagen perfekt för segling. Två start-
grupper, en startade 10:00 och den andra 10:15, vilket skulle visa sig väl-
digt  bra då nästan samtliga kom fram samtidigt. Vi kom snabbt till Hjuls-
tabron. Jöran S var snabbast av alla följd av Sten A i sin Vega. Judde i sin 
Scampi  påstod att han hittat ett alldeles eget lufttomt utrymme mellan 
Skärplingen och Björnön och blivit kvar där en halvtimme - fan tro´t. Soli-
dariska som vi är väntade vi naturligtvis in honom. Det blev lite av en sk 

långlunch för de flesta. 
Michael Z och undertecknad hade sällskap nästan 
hela vägen hemifrån. Vid målgång var vi naturligtvis 
säkra på att mållinjen skulle vara mellan Leif E:s båt 
och en röd boj som han slängt ut. Men icke, Michael 
och jag seglade parallellt med mållinjen ett tag, hur 

kul nu detta är. Vi bestämde oss för att lämna in en protest men tävlings-
ledningen bara hånskrattade åt oss. Protesten skulle nämligen vara inläm-
nad före start . 
 
Efter Hjulstabron blev det fullt drag igen. Joakim S påstod att han körde på 
något som liknade en grov kabel efter det vi passerat bron i farleden. Den-
na träffade både köl och roder, dock utan märkbara skador. Nu var det ing-
en kappsegling med tidtagning, men 
med nästan 20 båtar tillsammans kan det inte bli något annat. Vi fick en 
kalasresa ner till Granskär med sträckbog hela vägen i fin vind. Det låg ett 
par båtar lugnt förtöjda vid Granskär som vi förmodligen skrämde upp när 
vi anlände. 
 
Efter en stund är alla väl förtöjda och en liten hamnwhisky sitter inte i vä-
gen. I kväll blir det middag i det gröna. Vädret är helt ok. Eskaderledaren 
fixar vindskydd med hjälp av en presenning och grillbrasa av några stora 

Foto: Harald 



 

 

säckar grillkol. 
Som gammal scout kände man genast igen sig.  Det är förunderligt vad 
maten smakar bra ute i det fria och vid en lägereld. Jag tror att ingen sak-
nade Kolarudd och pyttipannan just denna kväll. Litet svårt att hitta tillba-
ka till båten i mörkret. Några brinnande marschaller hjälpte till. 
 
Fredag 5 september 
Skepparmöte efter lugn natt och morgon. Dagens mål är Hagskär, dock 
inte den närmaste vägen. Vår tävlingsledare Jöran S tror sig ha hittat ett 
bra spår till Hagskär. Vinden är syd till sydväst. Enligt prognosen någon-
stans mellan 8-11 m/s, perfekt Linjettväder. 
 
Återigen en riktigt kul start. Startlinjen skulle enligt uppgift vara mellan 
Lennart Hj:s båt och Leif E:s båt. Det verkade ju vara helt ok. Den stora 
överraskningen denna gång var att så fort starten var blåst stack Lennart 
iväg och eftersom han har en stark motor var det ingen som hann ifatt ho-
nom för att kunna gå på rätt sida över startlinjen. Men skit samma, det vara 
bara att göra som vanligt, skota hem och sticka iväg.  Det visade att täv-
lingsledarens vägval var helt perfekt för segling i dagens vind. Vindstyr-
kan kanske något i överkant några gånger, men Linjetten och skepparen 
tålde fullt ställ hela vägen. Det är sådana här dagar som gör män av pojkar. 
Dom som hade vindmätare hade toppar på upp till 13 m/s. Lyckades slå 
mig in på en hedrande 4:e plats.  Segrade gjorde återigen Jöran S med Ur-
ban P strax efter och Jörgen L i sin snabba B 31:a på tredje plats. Några 
gav upp i den tilltagande vinden, bl a Janne  P, men orsaken till detta var 
enligt  hans egen uppgift att han behövde motorgång för att få varmvatten 
till kvällens dusch. Joakim S bröt också, kanske var det den tidigare nämn-
da kabeln som spökade. 
Jag gjorde några privata noteringar på vägen ner till Hagskär; gamla gub-
bar i Michaels ålder skall inte springa på fördäck, det blir bara bekymmer, 
Harald L i sin RJ som alltid brukar  ligga 
långt fram verkade ha tappat stinget i år och 
till sist en uppmaning till Per H, du borde 
tvätta botten på din  Shipman, det syns så 
väl när den lutar så kraftigt. Nä skämt åsido, 
det är verkligen kul och se att även i lite hår-
dare väder alla klarar sina båtar med bravur. 
Hagskär är en verkligt fin liten hamn att 

Foto: Harald 



 

 

komma till. Alla får gott om plats även om Sten A  
lyckades hitta stenen på insidan bryggan igen. 
 
Efter den obligatoriska ” hamnaren” så gällde det att ta tag i frågesporten. 
Det får bli hälften gissningar och hälften chansningar som svar.  Lyckades 
i alla fall få ihop 11 ½ poäng till sist. 
Det är väldigt trevligt att sitta på verandan vid långbord och äta sin med-
havda matsäck. 
Dagens övningar tar snart ut sin rätt på en gammal man. Drog mig diskret 
tillbaka för en lång natt med skön sömn. 
 
Lördag 6 september 
Det är fasligt vad tiden går fort. Det är lördag och vi skall redan vända 
hemåt. Känns lite vemodigt. Men först ska vi segla. De flesta kommer till 
skepparmötet påklädda för att inte frysa. Däremot kommer två yngre gent-
lemän i kortbrallor, Janne E och dessutom i T-shirt. Urban P har lyckats 
hitta en tröja i alla fall. Hur är de skapta? 
 
Dagens övningar kommer att bestå i att segla den redan numera klassiska 

Konsum-åttan d v s att ha Bohus om styrbord, 
samt bort till Munken som vi ska ha om babord.  
Var målgången är belägen vet bara vår skapare 
och Leif E. Vinden är svag när vi startar men 
ökar något under tiden och blir till sist en fin bris. 
Tyvärr alltför svag för mig men lyckades ändå 
försvara min 4:e plats från dagen innan. Den här 
gången lyckades jag hitta mållinjen utan problem. 

Idag kom överraskande nog Jöran S inte på första plats utan Michael Z 
som gippade efter Munken och smög ner efter land och kunde åka spirat 
hela vägen in i mål som god etta. Tommy A tvåa i sin Mixer, följd av Ur-
ban P i Dehler 29 med sina svart- fläckiga segel. 
Efter målgång kom regnet. Upp med sprayhoo-
den och på med motorn och autopiloten för gång 
upp till Stallarholmen. En kort väntan för nästa 
etapp - Askholmen. Det är lika skönt varje gång 
att komma till Askholmen, denna pärla i Mäla-
ren. Här väntar en efterlängtad bastu. Efter ba-
stun dags för frågesport igen. Jag kör lika som 

Foto Harald 
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tidigare: chansa och gissa. 
Lördag kväll betyder sillmiddag med en liten OP. Långbord dukas uppe i 
det gemytliga klubbhuset. Lyckades vinna dagens frågesport, fråga mig 
icke hur. Kul att vinna någon gång. Stämningen blir snart på topp och en 
smula högljudd. Då tar Erkki, Sune B och Lennart HJ fram sina dragspel. 
Nu blir vi kulturella med allsång. Jag tror att vi är ganska duktiga. Som 
kulmen på allt står plötsligt Urban P på scen och sjunger några av sina 
klassiker. Han är faktiskt väldigt duktig som sångare och gitarrist. Du kan-
ske borde satsa på detta istället för på segling. Även Judde bidrog till det 
kulturella men jag anser att nivån var för låg både bildligt och bokstavligt 
för att nämnas vidare i detta sammanhang.  
Hittar tillbaka till båten för ännu en natt med skön sömn. 
 
Söndag 7 september 
Hemresa, vinden har vänt, vi får medvind hemåt vilket är ovanligt. Fullt ös 
bort till Strängnäs-bron, nu har Glenn D fått fart på sin motor och slipper 
vänta borta vid bron. Judde har problem, denna gången är det inget vindhål 
utan det är motorn som strejkar. Han får hjälp av Leif E med bogsering. 
Alla har bråttom hem, måhända är det trots allt hemlängtan som driver på. 
Jättefin segling över Granfjärden och nästan ända hem. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag personligen att denna gubbsegling har varit 
en av de absolut bättre. Bra väder, fina vindar men framför allt ett mycket 
trevligt umgänge. 
Funderar på om det lönar sig med någon form av doping till nästa år. Eller 
kanske köpa sig en kompis. 
 
Tack Erkki för att du ställer upp och fixar så trevligt för oss. Nästa år är 
det 20-årsjubileum, vad tänker du hitta på då?  Ska man ta med slipsen ? 
 
Vid pennan 
 
Lars J 
S/Y Magic 
 
PS. Med största hänsyn  till  de övriga medlemmar i respektive  familj har 
jag med avsikt valt att inte skriva ut hela efternamnet på de deltagare  som 
namngivits  här ovan  DS Foto Harald 



 

 



 

 
Höga kusten eskader 2009 

 
 
Inför sommaren 2009 skulle en eskader kun-
na bli aktuell bl.a. med tanke  på sommarens 
alg blomning i Östersjön, det förekommer 
inte i Bottenhavet och uppåt ännu! 
 
Vi är några som tidigare har seglat upp och 
ned efter kusten och som har lite erfarenhe-
ter från dessa seglingar. 
 
Eskadern tur och retur borde ta mellan tre 
och fyra veckor.  
Start och stopp för eskadern behöver inte 
vara Rågsäcken utan kan vara var som helst 
efter kusten. 
 
Den längsta överseglingen är Öregrundsgrepen och upp över Gävle-
bukten. Detta om Stor Jungfrun är målet. En annan väg skulle kunna 
vara att gå in mot Gävle och den inre väg som finns runt Kusön och 
upp. Upplägg av seglingsrutten måste utgå ifrån väder och vind. 
Vändpunkten skulle kunna vara Ratans skär norr om Umeå! Eller 
varför inte Ö-vik! Runt just Ö-vik finns det en fantastisk skärgård, 
Trysunda, Mjältön, Ulvöarna mm. 
 
Intresseanmälan kan lämnas till styrelsen 
Välmött 



 

 
Om starbåtar 
 
Sista numret av tidningen Segling innehåller bland annat ett par snygga 
bilder på stararna i OS. Alla båtar är byggda av GAP och alla riggar är av 
aluminium. På sextiotalet  var båtarna byggda av guldceder med spruce-
master och före det var dom byggda av mahogny, ofta med oregonpine-
däck. 
 
Det som fascinerar är att starbåten ritades redan 1911 av en kille som job-
bade på William Gardners konstruktionsbyrå i USA. Sen har klassen kon-
tinuerligt utvecklats genom åren och anses fortfarande vara den förnämsta 
av alla klasser: Om jag finge välja mellan att bli världsmästare i stare eller 
vinna Volvo Open skulle jag tveklöst välja det förstnämnda. Fråga Pelle 
Pettersson och Fredrik Lööf! Bilden föreställer en stare av den allra äldsta 
modellen med gaffelrigg eller om man så vill en guntherrigg och togs i 
somras i samband med jubileumsseglingarna. Historiens vingslag! 
 
 
 



 

 



 

 
Bryggel Rågsäcken 

 
Vi har nu färdigställt första etappen med el på vara bryggor på Rågsäcken. 
 
Ett stort tack till alla som bidragit med pengar och inte minst med arbete 
att montera stolpar och kabeldragning. 

Var kan detta vara någonstans? 
Rätt svar belönas (dock inte av de som var med) 



 

 
Varvet 
 
 
Ditt  eget  varv – Båtklubbarnas Varv på Verksgatan har nu flyttat alla 
pusselbitar är på plats och vår adress är Verksgatan/Lillåudden eller Ma-
rinan som båtkvarteret kommer att heta. 
 
Varvsflytten  är nu avklarad, även om det fortfarande finns lite justeringar 
kvar. Det är i skrivande stund för tidigt att gå ut med detaljer rörande vår 
fortsatta verksamhet men vi räknar med endast marginella förändringar. 
 
Ansökan (ej bindande) om inomhus- eller utomhusplats för vintern 08-09 
kan Du göra redan nu. Adresser finner Du i vår lilla annons härintill. An-
sökan om utomhusplats kan Du också, för närvarande, även göra på Teck-
ningslistan på anslagstavlan inne på stora varvet.                        /Bernt A. 



 

 



 

 

Välkommen in till oss i vår  
Båtvårds butik på Verksgatan 

Där kan du få hjälp med det som  
du och din båt behöver inför sommar  

säsongen 
 
 

Vi har 
 

 Vi har Hempels båtfärger  LEFant Marinline 
 NM Båtepoxi     Sjökläder från Westcoast 
 Marinplywood      Teak och mahogny 
 Båtlyft med truck 
 
 

Vi önskar en varm och trevlig sommar 
Tommy & Carina 

 
Öppettider: 

Månd, tisd, tors, fred. 12.00-18.00 
Onsd 12.00-19.00 
Lörd. 10.00-14.00 

Jour telefon: 0705-41 12 60 



 

 

Passa på och köp vår utmärkta 
bok om SSA:s historia, finns på 
Hjertmans eller hos någon i sty-
relsen 

Motorkrångel och tankrengöring 
 
Jag skulle vilja förmedla en sedelärande historia och dela ut en liten  var-
ning till alla som litar på sina dieslar i vått och torrt. 
 
I juli 2007 var vi på väg in till Stockholm för motor när vi mötte två fin-
landsfärjor och en skärgårdsbåt samtidigt utanför Fjäderholmarna. Båten 
kastades omkring som en kork och ett par minuter senare la motorn av. Vi 
fick sträcka på och segla in till Navis, där vi hade tur nog att hitta en servi-
cegubbe som för det facila priset av 3000,- tog ner ett högtrycksaggregat 
och blåste rent våra bränsleledningar. ”Det är den där jäkla miljödieseln 
som sätter igen ledningarna”, förklarade han. 
 
När vi kom hem så kontaktade vi Tobbe som konstaterade att vi borde 
lämna in båten för tankrengöring, vilket vi gjorde. 750,- kostade det vilket 
faktiskt inte är så farligt. Dessutom skaffade vi en flaska med tillsatser 
som ska blandas i bränslet med jämna mellanrum. När jag hade forskat lite 
mera så kom jag underfund med att man också ska pytsa i en liten skvätt 
tvåtaktsolja också för att smörja dieseln som är för torr numera. 
 
Alltså: Miljödieseln orsakar bakterietillväxt i tanken vilket jag inte hade 
haft en aning om tidigare. Nu tänker jag göra rent tanken åtminstone vart-
annat år och vara noga med filter o dylikt! Råd: Gör sammalunda! 
Sm 



 

 

 
VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET 

AROS 2008 
 
 
SSAros har glädjen att hälsa följande medlemmar som anslutit sig till vår 
klubb 
under 2008 varmt välkomna till vår gemenskap och vår klubbholme Råg-
säcken 
 

1. Sören Forslund (januari) 
2. Anders Grinneby (april) 
3. Lena och Lars Ludvigsson (april) 
4. Hans Elgerot (juni) 
5. Christer Gustafsson (juni) 
6. Erik och Helene Mårtén (juni) 
7. Andreas Tedbrant (juni) 
8. Gunnar Gullberg (augusti) 
9. Mathias o Lillan Sköld (augusti) 
10. Claes & Agneta Nordström (augusti) 
11. Torbjörn Aukland (augusti) 
12. Peeter Saare & Christina Ljunggren (augusti) 
13. Åsa & Carl Falk (september) 
14. Lars Sander (september) 

 
 
 
  
 

 
Varma hälsningar 
Ordf. i Segelsällskapet Aros  



 

 


