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Glenn Damberg 
 
Vår seglarkamrat Glenn Damberg förolyckades i en isjaktsolycka alldeles efter nyår. Han var 
ute tillsammans med några kamrater på den fina isen och hade oturen att styra ner i en vak 
där isen var osäker söder om Östra holmen. En kamrat gjorde heroiska försök att rädda ho-
nom, men för sent. 
 
Glenn var känd som en tusenkonstnär. Förutom isjakten hade han en liten fin mahognybåt av 
folkbåtstyp som han hade rustat upp och dessutom hade han påbörjat en upprustning av M 30 
47, Holger Frimans gamla båt. Modellbåtar var ett annat av hans projekt. Han hade också 
gjort i ordning en neptunkryssare till sonen. 
 
Glenn var försynt och alltid tillmötesgåen-
de när man behövde hjälp med svetsning 
eller något annat som krävde teknisk kun-
skap. Vid våra SM-seglingar ställde han 
upp och hjälpte till med alla sorters sysslor 
som den lojala klubbmedlem han var. Ing-
enting var omöjligt vilket han visade även 
på gubbseglingarna då han alltid tog motig-
heterna med gott humör. 
 
Inte bara hans familj utan även vi klubb-
kamrater kommer att sakna honom. 
 
Sm 

Höga kusten eskader 2009? 



 

 
Ordföranden har ordet 
 
Hej seglarvänner. 
 
I år har styrelsen fått tre nya ledamöter som presenteras längre fram i tidningen, foto 
på de nya ledamöterna kommer att  presenteras på vår hemsida www.ssaros.se 
 
Hur ser förändringarna ut? 
Vi har fått en ny sekreterare som heter Catharina Ekman och som ersätter Liisa 
Lönn. Jag hälsar  Catharina välkommen och tackar Liisa för ett bra arbete under de 
år hon varit sekreterare. 
Vi  har också fått en ansvarig för juniorverksamheten. Jag säger äntligen och tackar 
Paula Sundstedt för att hon ställer upp. Läs mer om Paula i separat artikel. 
En annan viktig post som är tillsatt är ordförande för kappseglingsverksamheten. 
Bengt Arnryd har återigen axlat detta viktiga uppdrag. Bengt behöver självklart hjälp 
i sitt arbete och jag hoppas att han också får detta. Bengt har skrivit några ord längre 
fram i tidningen. 
 
Det känns jättebra att valberedningen har lyckats så bra i sitt arbete med att få en 
fulltalig styrelse för verksamhetsåret 08/09. 
 
Som vanligt har vi bifogat inbetalningskortet för medlemsavgiften till årets första 
Arosblad. Tänk på att betala in avgiften i tid, den är de enda inkomster vi har medan 
utgifterna är många. Under senare år har vi i styrelsen noterat en allt sämre betal-
ningsdiciplin och många betalar sin medlemsavgift först efter flera påminnelser och 
då 6 till 7 månader försent. 
Jag har noterat att BSL har samma problem och de kommer därför att införa en för-
seningsavgift. Vi får väl avvakta och se vad detta ger för resultat.  
 
Det är också mycket viktig för styrelsen att vi har en riktigt uppdaterad medlemsma-
trikel! 
Har ni flyttat, bytt båt eller telefonnummer glöm inte att notera detta på inbetalnings-
kortet eller meddela Michael eller mig via mail så att ni får rätt uppgifter i matrikeln 
som publiceras  i nästa Arosblad. 
 
Michaels mailadress är michael.zeeck@swipnet.se 
Jag har bytt mailadress till jan.eklund@servicehalsan-vasteras.se  
De som vill vara med på maillistan för att få snabb information mailar till mig på 
ovanstående adress. 
 
Vad gäller Västerås Förenade båtklubbar och vårt arrendekontrakt med Västerås 
Stad så är det i skrivandes stund ännu ej klart trots envetna påstötningar, möten med 



 

 

och löften från Lars Ljung. Det är enl. mig en förhalningsteknik utan dess like och 
något som jag aldrig tidigare varit med om. 
 
Jag vill, fast kontraktet inte är klart, ändå passa på att slå ett slag för vinterförvaring-
en på Lövudden som har blivit mycket välordnad. För er som har egen vagn är Löv-
udden ett mycket bra alternativ mot att ligga bland all bråte på den dammande Kraft-
verksplanen. Ta en tur ut och titta. 
 
Nu är det äntligen vinter med is och gnistrande snö och vi tänkte att söndagen den 1 
mars skulle vara en perfekt dag för lite slyröjning på Rågsäcken. 
 
Vi träffas kl 10.00 för stärkande friluftsverksamhet och gemenskap. Klubben bjuder 
på grillad korv och något gott att dricka. Stora och små är välkomna. 
 
Seglarhälsningar 
Jan Eklund 

Den trubbiga ändan på en båt kallas akter. Den andra ändan, fören, är vassa-
re. Kan man inte skilja ändarna åt får man vänta tills båten sätter igång. 
Har man trots detta problem kan man med fördel vända sig till styrelsen. El-
ler undertecknad signatur. 
 
LJ 

Bryggel Rågsäcken 
 
Nu är det klart med el på våra bryggor nedanför klubbhuset och efter långa 
bryggan. 
Nyckel och instruktioner finns att kvittera ut hos Jöran Söderberg. 
Mail: joran.soderberg@cawe.net 

Passa på och köp vår utmärkta bok om 
SSA:s historia, finns på Hjertmans el-
ler hos någon i styrelsen 



 

 

 
 
Protokoll från SS Aros årsmöte 2008-11-06 på Framnäs i JKV:s lokaler 
 
Närvarande : 36 medlemmar inklusive styrelsen 
 
Mötets öppnande 

Ordföranden Jan Eklund hälsade alla välkomna. 
 

Mötets behörighet 
Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 
 

Fastställande av dagordning 
Den utlämnade dagordningen godkändes med några justering. 
 

Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Jöran Söderberg, vilken tackade för förtroendet och 
övertog klubban. 
 

Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Håkan Billgren och Jörgen Lundberg. 
 

Vårmötesprotokollet 
Protokollet från vårmötet 2007-05-17 godkändes och lades till handlingarna. 
 

Verksamhetsberättelse för 2007/2008 
Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren och godkändes efter en justering un-
der punkten hedersmedlemmar. 
 

Bokslut för 2007/2008 
Bokslutet för verksamhetsåret 2007-10-01 – 2008-09-30 presenterades av kassören, 
Bilaga 1. Ekonomin är god. Bokslutet godkändes och lades till handlingarna. 
 

Revisionsberättelse för 2007/2008 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Gunnar Parcrans. 
Revisionsberättelsen godkändes. 
 

 



 

 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

Val av funktionärer 
Ordförande 2 år omval Jan Eklund 
Sekreterare 2 år Catharina Ekman 
Styrelseledamot 2 år omval Joakim Sundstedt 
Ordförande kappseglingskommittén 1* år Bengt Arnryd 
Ledamot av kappseglingskommittén  2 år omval Torgny Söderberg 
Ledamot av kappseglingskommittén  2 år omval Anders Jacobsson 
Revisor  2 år omval Carina Wiksten 
Ledamot i varvskommittén  2 år omval Leif Eriksson 
Ledamot i valberedningen  2 år omval Sten Elander 
Ledamot i arbetskommitén 2 år  Per-Anders Gelin 
Juniorledare 2 år Paula Sundstedt 
Båtrådet 1 år  omval Hans Nordvall 
Utbildningsansvarig 2 år omval Michael Zeeck 

*fyllnadsval 
 
Firmatecknare för SSA 

Enligt SSA stagdar §9 är sällskapets firmatecknare ordförande och kassör var för sig. 
Ordförande är Jan Eklund omvald och Michael Zeeck vald 2007 på 2 år. 
 

Båtrådet - information från Västerås Förenade Båtklubbar (VFB) 
Jan Eklund informerade om VFB. VFB har ännu inte skrivit på arrendeavtalet med kom-
munen. 100 båtar har under hösten har tagits upp på Lövudden. VFB kommer att hjälpa 
till att köra över vagnar till Lövudden. Kommunen kommer att höja båtplatsavgifterna 
med 30 %. 2010 kommer vi att få en differentierad avgift 
 

Varvet – Bernt Abramsson rapporterar 
Jan Eklund berättade att varvet är fullt och inga större hyreshöjningar har gjorts.  

 
Arosbladet och hemsidan 

Flera skribenter önskas till Arosbladet. Allt material kan skickas till Jöran Söderberg och 
Bosse Stenström. David Gissler rapporterade om hemsidan. Vi har bytt webbhotell och i 
samband med bytet så slutade bildgalleriet att fungera. Bildgalleriet fungera idag och 
snart kommer medlemmar att själva kunna lägga in bilder på hemsidan. Besöksstatistik 
under året har varit från 500 upptill 1000 besökare per månad. 

Rågsäcken 
Huset är målat och det är bara fönstermålning kvar. En möjlighet är att vi planerar in en 



 

 

arbetshelg i vår då vi kittar och målar fönster. Det har varit en dykare och besiktat pon-
tonens kättingar och två av kättingarna behöver bytas. Röjning behövs på Rågsäcken 
och blir det is i vinter så kommer en arbetshelg att planeras in. 
Städning av klubbhuset har inte varit till medlemmarnas belåtenhet efter uthyrning. Sty-
relsen fick i uppdrag att se över hyreskontraktet för uthyrning av klubbhuset. Ett förslag 
var att vid uthyrning skall det finnas en festvärd från SSA ute på Rågsäcken. 
Ett stort tack utbringades till alla som hjälpt till vid målningen av klubbhuset.  
 

Budget för 2008/2009 
Kassören presenterade en budget för 2008/2009. Bilaga 2 
En budget som balanserar med oförändrade årsavgifter. Budgeten skall kompletteras 
med 5000 kr för ungdomsverksamhet. 
Årsmötet beslöt att anta den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2008-2009. 
 

Beslut om medlemsavgifter 2008-2009 
Årsmötet beslöt om oförändrade medlemsavgifter på 500 kr för familjer boende på sam-
ma adress och 200 kr för pensionärer. 
 

Motioner 
2 motioner hade kommit in från Peter Kross. 
Gratis deltagaravgift för Arosseglare på våra egna regattor och att pensionärsavgift skul-
le avskaffas. Båda motionerna avslogs av årsmötet efter rösträkning. 
Jan Eklund lämnade att förslag att Lars Jönsson skall väljas till hedersmedlem. Årsmö-
tet beviljade förslaget. 
Bosse Stenström lämnade att förslag att Hans och Monika Nordvall skall väljas till he-
dersmedlemmar. Årsmötet beviljade förslaget. 
 

Nya medlemmar under året – Jan Eklund rapporterar 
Jan Eklund läste upp alla som blivit nya medlemmar under året, totalt 14 stycken. 

 
Övriga frågor 

Ett förslag togs upp om att det skall byggas bryggdäck mellan ponton och långbryggan. 
 

Mötets avslutande 
Mötesordföranden Jöran Söderberg önskade den nya styrelsen lycka till och överlämna-
de klubban till SSA:s ordförande Jan Eklund. 

 
Därefter serverades kaffe och bullar. 

 
Vid protokollet: Justeras: 
Liisa Lönn Håkan Billgren Jörgen Lundberg 
Sekreterare 



 

 



 

 

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

Det finns  enligt uppgift två slags bottnar. En där ankaret inte 
fäster och en där det fastnar för gott. 
Saxat ur Båtnytt 

Film om ostindiefararen Götheborg 
Den 23 februari visas en film om ostindiefararen på Elektra. Före filmen 
kommer vi från museet att berätta lite om mälarsjöfart och om museiverk-
samheten. Vi kommer också att informera om att  vi tänker försöka få ihop 
tavlor till en utställning med Gösta Lindahls marinmålningar senare i vår. 
Rekommenderas! 



 

 

 
 
 
Styrelsen för Segelsällskapet Aros avger härmed följande verksamhetsberät-

telse för 2008. 
Gällande perioden 2007-10-01 - 2008-09-30 

 
Styrelsen: Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under 

året. 
 
Ekonomin: Västerås Förenade Båtklubbar (VFB) bildade aktiebolag 

och SSA gick in med 25 000 kr som var 1/6 av aktieka-
pitalet. 
Ekonomin redovisas enligt separat bokslut. 

Medlemsantal: Medlemsavgift har varit 500 kr för familj inklusive junio-
rer boende på samma adress och 200 kr för pensionärer. 
Antalet medlemmar är fördelade enligt nedan. 
 
Seniorer 141 
Pensionärer 63 
Hedersmedlemmar 12 
Totalt 216 personer 

 
Hedersmedlemmar: I klubben finns följande hedersmedlemmar: 

Ulla Carlsson Holger Friman Per-Erik 
Hedlund 
Ann-Mari Karlsson Nils-Erik Karlsson
 Birgit Lysell 
Kjell Nyman Bernt Abramsson
 Michael Zeeck 
Ulrike Zeeck Ingegerd Söderberg
 Erkki Woltter 

 
Båtklubbarnas varv:  Såväl stora som lilla varvet har även i år haft god 

 



 

 
beläggning och är för närvarande fullbelagda. Varvschef har 
som tidigare varit Bernt Abramsson. 

 
Rågsäcken: Klubbhuset har målats om. El har dragits ut till långbryggan 

och betongbryggan. 
 
 
Kappsegling: Övningseglingar har arrangerats vår och höst på tisdagar, vi 

svarade för fyra dom. 
SSA var ansvarig i samarbetet JKV, BSL och WSS för Väs-
teråsregattan med DM den 31/5 med 18 startande båtar. 
Familjesegling med KM gick av stapeln den 23/8 med 10 
startande båtar. 
Gubbseglingen genomfördes 4-7/9 med 20 båtar. 

Juniorsektionen: Ingen juniorverksamhet har förekommit p.g.a. brist på leda-
re. 

 
Arosbladet: Klubbtidningen har i år utkommit med 3 nummer. Upplagan 

är för närvarande ca 230 ex. Mera material från medlemmar-
na är som vanligt välkommet. 

 
Hemsida: SSA:s hemsida www.ssaros.se ger fortlöpande information 

om sällskapets aktiviteter 
 
Nöjesaktiviteter: Säsongen inleddes med Säcköppning den 17 maj. 

Vårmötet genomfördes på Rågsäcken den 17 maj med 19 
medlemmar inkl. styrelse. 
Midsommar firades på sedvanligt sätt den 21 juni. 
Den 23 augusti genomfördes familjeseglingen KM med ef-
terföljande kräftskiva. 
Säckstängningen genomfördes den 2 oktober. 

 
 
För visat förtroende under det gångna verksamhetsåret vill styrelsen framföra  
sitt tack. 
Västerås i november 2008. 
 
Jan Eklund Michael Zeeck  Liisa Lönn 
 
David Gissler Lennart Hjort  
 
Lena Axén Söderberg  Joakim Sundstedt 



 

 



 

 

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 



 

 

Gösta Lindahl – marinmålare 
 
När jag skrev historieboken lyckades jag inte spåra mannen bakom de vackra 
marinmålningar vi har på Rågsäcken. En anledning kan ha varit att jag hade fel 
uppgift om förnamnet. När vi hade jubileum och bjöd in våra äldre medlemmar 
kom jag att prata med Harry Lindahl som i  förbi gående nämnde att hans pappa 
hade gjort några målningar i klubbhuset. 
 
Pappan hette Gösta Lindahl (eg Gustaf Adolf) men signerade alltid G. Lindahl. 
Han föddes 1900 och dog 1986. I sin ungdom gick han till sjöss i de stora segel-
fartygen som timmerman. Han gick också i konvoj under första världskriget men 
överlevde vilket inte alla gjorde. 
I början av 30-talet gick han i land och återvände till sin födelsestad Västerås där 
han bildade familj. 
 
En dag i januari bjöd jag in mig till Harry och Elisif. Systern Kerstin var också 
med. Jag mötte en nästan ofattbar skatt av målningar. Cutty Sark, Flying Cloud, 
Abraham Rydberg, Golden Gate: Alla hängde de där som direkt utsnittade ur 
verkligheten. Lindahls storhet byggde på tre grundvalar: En närmast fotografisk 
skärpa i återgivandet av skeppen och riggarna samt en överlägsen förmåga att 
måla himmel och hav som gör att man förnimmer frasandet om bogarna och må-
sarnas skri. Han ger färgerna en friskhet som få andra klarar av. Många marinmå-
lare är bra på att avbilda skeppen men mindre bra på att måla upp fonden. Lin-
dahl behärskar alla enskildheter. ”När jag målar seglar jag igen”, brukade han 
säga. 
 
Han målade gärna upp pannåer med enbart bakgrunden, oftast i form av ett skum-
mande hav med mycket vitt på vågtopparna. Måsar i förgrunden gav liv åt bilden. 
Sen målade han in det fartyg han ville avbilda. Målningarna i klubbhuset av den 
tremastade fullriggaren Vinga och briggen Gerda är typiska för Lindahls manér. 
Dukarna är i flesta fall generöst tilltagna: ”Vinga” är kvadratisk och nästan en 
kvadratmeter stor. 
 
Han gjorde minst hundra målningar, men tog aldrig betalt utan skänkte bort det 
mesta till släkt och vänner. Under de sista åren fick han ett erkännande då både 
Sjöhistoriska museet och Sjöfartsmuseet i Göteborg köpte in ett par dukar. Dess-
utom har ett av hans skepp hamnat som etikett på ett öl från Slottskällans brygge-
ri som hette ”India Pale Ale”. Numera lär etiketten vara Spendrupsägd. 
 
Under våren har vi fått löfte om att låna ihop en del målningar för att ställa ut på 
fritidsbåtsmuséet. Det kommer att bli en manifestation i efterhand av en konstnär 
som antagligen inte själv var medveten om sin ovanliga talang, men som kan an-



 

 

ses vara en av landets förnämsta skildrare av de stora segelfartygen. Se nedan! 
 
Sm 



 

 

Hej! 
 
Det är jag som är klubbens nya juniorledare. För 
tillfället är jag nog mest känd som ”Sjörövar Pau-
la”- ”Rågsäckens största skräck”, efter fjolårets 
premiär av ”Det stora sjöslaget”. Dagen blev jät-
telyckad i min besättnings och mina ögon, då ett 
tjugotal pirater i alla åldrar anslöt sig till både 
skattjakten och ”Sjörövarslaget”. Under dagen 
fick piraterna färglägga jollar, lära sig vad jollens 
alla delar heter, fixa egna sjörövarlappar till ögat 
och klippa ut egna döskalle-scarves! Runt ön 
hade vi gjort en aktivitetsslinga där de bl.a. kunde ”gå plankan”, ”blöta ned 

en pirat” och ”kasta kanonkula på flas-
kor”. Vi hade tur med vädret ända tills vi 
skulle genomföra ”det stora sjöravarsla-
get”, när piraterna skulle tävla med klub-
bens jollar. Familjer och vänner hade 
samlats nere vid betongbryggan för att 
heja fram sina pirater, men när så himlen 
öppnade sig skingrade sig skaran lika fort 
som kanonkulorna vinade fram i ovädret. 

Regnet vräkte ner! Men stolt såg 
jag på hur våra pirater trotsade väd-
rets makter och kämpade in i det 
sista! De kämpade verkligen för 
”Pirat och Fosterö”! Det var riktigt 
roligt att se deras kämparglöd! Da-
gen avslutades med hamburgare 
och läsk och naturligtvis med ut-
delning av den stora skatten! 
Mina pirat-kollegor Anki, Arild, 
Joakim och jag var mycket nöjda med dagen och vi tror och hoppas att en 
och annan pirat tyckte att dagen var minnesvärd. 
 
Under hösten har frågan kommit upp om jag vill bli juniorledare i klubben. 
Då jag tycker det är roligt att planera och arrangera olika evenemang så 



 

 
har jag tackat ja till detta. Planerna inför 2009 års upplaga är redan i full 
gång och tankar finns på något annat… Vad det blir och om det går att 
genomföra beror lite på engagemanget från oss alla. Information kommer 
att komma framöver! 
 
Annat att känna till om mig: Jag är gift med Joakim och vi har barnen 
Wictor, Isac och Oliwer. Vi har en segelbåt, Scampi som heter Monga-
barra, vilket betyder ”Duva” på aboriginernas språk ( det är många som 
undrar nämligen…). Båten har vi haft sedan 2001 och JAG tycker den är 
alldeles lagom för vår familj! Hon har som längst tagit oss till Åland och 
som mest tagit oss genom (ca) 110 slussar på Göta Kanal. 
Förutom segling är jag intresserad av fotografering och att läsa böcker 
och inredningstidningar!  
 
Skepp & Hoj! 
Paula Sundstedt   

Risröjarhelg på Rågsäcken 
Söndagen den 1 mars 10:00 



 

 

 

UPPROP 
 

SEGELSELLSKAPET AROS UPPMANAR HÄRMED SINA 
MANLIGA MEDLEMMAR ATT MANGRANT ANMÄLA SIG 
TILL DEN NU 20-ÅRS JUBILERANDE GUBBSEGLINGEN 
SOM GÅR AF STAPELN DEN 3 TILL 6 SEPTEMBER INNE-
VARANDE ÅR. 
 
Reglerna för denna segling äro enkla: 
 
1. Lämplig farkost för säker segling samt utrustad för långfärd. 
2. Seglings- och nafvigeringskunnig skeppare.  
3. Endast skepparen äger närfvaro ombord. Ingen så kallad  

barlast äger rätt att ombordfvara. 
4. Inga fruntimmer tillåtes närfvara 
5. För resan lämplig färdkost samt därtill lämpliga drycker 

skall medföras. 
6.  Då resan sträcker sig öfver flera dygn, skall även lämplig 

klädsel medföras. 
 
Under denna resa kommer tid  finnas för trefvligt umgänge. 
Möjlighet att deltaga i olika intressanta frågesporter. Äfven så kommer mu-
sikaliska begifvenheter att äga rum. Spelmän med dragharmonika samt 
stränginstrument kommer äfven att uppträda. Därtill kommer det finnas 
möjligheter till allsång. 
Anmäl snarast Ditt intresse till nedanstående eskaderledare. 
 
Eskaderledare samt tillika  
hedersmedlemmen och  
f d ASEA-anställde 
Erkki Woltter 
 
Telefonnummer Västerås 416027.  
Ej namnanrop, numret kopplas automatiskt 
 
 



 

 



 

 

Pontus om segling 
 
Mitt största intresse är segling. Både familjesegling/cruising och kappsegling/
racing. Hur jag och många andra seglare fungerar ska jag skriva om idag. Ge-
nom åren har jag lärt mig att jag har en viss årsrytm när det gäller mitt intres-
se. 
 
Våren fylls av vårutrustning (de perioder då jag ägt en egen båt), en mycket 
lustfylld period med kaffe i termos och putsning och uppsnofsning av ögon-
stenen. Lukten av båtvax för plastbåtsägarna eller ännu bättre, doften av Epi-
fanes fernissa som stryks ut över en träyta med en dyr pensel med en person-
ligt utarbetad teknik. Varma stunder i vårsolen och stelfrusna fingrar med 
färgrester på som inte går att få bort. 
 
Sen kommer försommaren med sjösättning och påmastning. Här gäller det att 
få allt på plats, bära ner sängkläder, torrvaror och sjökläder. Första turen i den 
kalla försommarkvällen efter en arbetsdag. Lite korrigeringar i hur masten 
och riggen ställs in, ovanan som finns där varje år när man lägger till och ut 
från båtplatsen. Lyckan när båten skjuter fart i vårbrisen och lutar omkull. De 
kalla kvällarna och nätterna med vårt magiska nordiska ljus. 
 
Sommaren, tiden som vi ställer alla drömmar till. Regattor som ligger innan 
semestrarna börjar på allvar, vattentemperaturerna som sakta stiger. Första 
dagarna med regn ute i båten. Stekta köttbullar och pastakastruller som ska 
handdiskas. Fortfarande lustfyllt men en viss vardag i vårt seglingsuniversum. 
Semestern, som om man har tur kommer med sol och lata dagar. Förundran 
när man är ute i skärgården och ser flera meter genom det klara vattnet, fis-
kar, tång letar efter ankaret på bottnen med ögonen från jollen. Magiska dagar 
med medvind genom skärgården.  Blå, blå himmel och lycka. 
 
Sen sommaren, rutinen är på allvar tillbaka. Trygghet i blåsväder och i alla 
hamnar. Insikten om att säsongen är på upphällningen blandas med fantastis-
ka varma kvällar med tidiga solnedgångar. Kappseglingarna kommer igång 
igen. Hårdare medelvindar med mindre variationer. Båten börjar bli lite sliten 
på ytan efter säsongens slitage. Planerna för torrsäsongen börjar ta form. Om 
jag bara bytte ut det seglet, monterade in den prylen osv. Mättnad blandat 
med sorg över sommaren 77, 86 eller 05…. Summering och höstkvällar. 
 
Sen, upptagning, avmastning, täckning och alla andra plikter. Dom som man 



 

 

inte har hunnit med eller prioriterat ner. Stugor, släkt, andra föreningar. Båten 
sover under sitt täcke och seglaren börjar drömma. Titta i tidningar, nya och 
gamla i bokhyllan. Funderar över resmål, linjeritningar på båtar. Deplace-
ment, vattenlinjelängd, Valdemars segelled, livflottar, minnen – framför allt 
minnen från den gångna sommaren. Minnen från alla somrar som ryms i seg-
larens huvud. Allt fogas samman till en seglares världsbild- den som inte kan 
läras ut eller förklaras för andra. Den man har och lever i. Här är vi nu, i min-
nenas och drömmarnas årstid. Den sträcker sig från oktober till februari. Här 
skapas planer och samlas lust och kraft. Jag är rätt säker på att inte bara jag 
leder av samma årscykel. 
 
Pontus Nordvall 

Eskadersegling sommaren 2007 - del 2 
Av olika skäl, så hann jag inte med att skriva fortsättningen på vår eskader-
segling under sommaren. Och dessutom var ju senaste Arosbladet ganska 
tjockt ändå. 
Här kommer dock fortsättningen! 
 
9. juli. Dagens etappmål var Kalmar. M & G startade kl 10:30 med ett rev i 
storen och fock. (V 7-11 40 %.) Vi stannade i hamn och åt lunch innan vi kas-
tade loss ca kl 11:30. Det blev en bra segling: 20,2 nM på 3 tim. Det fanns en 
tjänlig bryggplats nedanför restaurangen – vid sidan om de övriga deltagarna 
i eskadern. Vinden mojnade och molnen skingrades under dagen. 
 
10. juli. Avgång mot Kristianopel kl 09:40. Kalmarsund är långt och ganska 
enahanda, så hälften kunde vara nog. Seglingen var inte mycket att hurra för: 
V 3-7 m/s. Inne i hamnen är det massor av båtar – många seglare från Tysk-
land, Danmark och England men mest svenskar. Kvällen avslutades med ett 
besök i kyrkan där det bjöds på kvällsmusik.  
 
Seglingen till Karlskrona 11. juli bjöd inte på några sensationer. Vinden låg 
på S till SV 6-10 m/s. Så det blev några krysslag innan vi nådde Torhamns 
udde. Läns/slör in mot Karlskrona gick lätt. Vi fick naturligtvis hålla undan 
för turbåtarna, som går mellan skärgårdsöarna. VHF-väder kl 16:30: Fm (12. 
juli) SV 7-11 40%, Em V 7-11 40%. Regnskurar. Ulla var mycket emot att gå 
till Hanö vid rådande prognos! Men hon böjde sig för majoriteten, som lova-
de att det skulle gå bra. 



 

 

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 



 

 

 
12. juli. Väderprognosen stämde med ”råge”, vindinstrumentet visade oftare 
11 än 7 m/s! Avgång från Karlskrona mot Hanö kl 10:40 via Hasslöbron och 
ut på öppet vatten. I rådande vindriktning så gick sjön ganska grov hela dagen 
och regnet piskade i ansiktet som nålar. Beräknad distans till Hanö 26 nM. 
Det blev mycket kryssande och stampande i vågorna. Tillryggalagd distans 
vid ankomsten blev 44,8 nM; nästan dubbelt så långt som beräknad distans. 
Vi var trötta och ”urblåsta” när vi kom fram till hamnen kl 17:50. Summa ca 
7 timmar seglad tid med en medelfart på 6,4 kn.  (Jag är besviken på båten – 
den tar inte lika bra höjd på kryssen som Hoppetosse. Det är frustrerande.) 
När vi väl förtöjt blev vi inbjudna till Hedvig och Peter i Arconan för en 
”varva ner” drink. Vi blev tvungna att förtöja utanpå en ”pinfärsk” Nauticat – 
den luktade nytt! Ägaren var uppe på däck och flyttade fendrarna var 15:e 
minut. Till slut insåg han att vi inte avsiktligt skulle skava på hans 
”skötebarn”. Av med skor när vi passerade deras däck och gå försiktigt högt 
på tå! 
Peter är en god underhållare. Han spelade gitarr under kvällen, och sjöng 
både Olrog och Taube mycket medryckande. ”Vissa deltagare” kunde till och 
med följa med i sångerna. Så kvällen avslutades väldigt trevligt. 
Natten blev jobbig. Det gungade och skakade ordentligt inne i hamnbassäng-
en. 
 
Fredagen den 13. Vinden hade mojnat en hel del, så det blev blandad motor-
gång och segling till Simrishamn. Start kl 08:40 och förtöjning kl 15:30. Inte 
mycket att säga om den dagen – trots datumet. 
 
14. juli. Liggedag i Simrishamn. Vädret var hyggligt, så det blev en stadspro-
menad och lite bunkring. Jag hade lovat att skicka en underhandsrapport till 
VLT om vår seglats, så det klarade jag av under dagen. Skepparmötet inför 
den fortsatta seglingen (framför allt ”skuttet” över till Tyskland) avhölls i Vit-
esse. Efter visst resonemang bestämde vi att segla till Ystad (den ursprungliga 
planen var Abbekås) och därifrån ta sikte på Hiddensee. 
 
15. juli söndag. Natten har varit lugn. Har sovit ifatt den sömn som förlorades 
på Hanö. Snälla vindar väntas: V 5-9 m/s och inget regn! Segling från kl 
09:10 till 15:30 och tillryggalagd distans 41 nM till Ystad. 
 
16. juli. I dag purrades besättningen i ottan! Avgång från Ystad kl 04:30. 
Vind: O 3-7 m/s. Det blev blandad segling och motorgång. Avgången för mo-



 

 

tor var lugn och fridfull men vinden tilltog under dagens lopp, så det blev en 
skön seglats under eftermiddagen. Det var ganska tät trafik med fraktare i 
Bornholmsgattet; men vi störde ingen av dem. Under överseglingen hade vi 
regelbunden kontakt mellan båtarna, så att ingen skulle hamna i nöd utan att 
bli observerad. Inseglingen i Hiddensee är speciell. Det gäller att ligga rätt i 
den muddrade rännan, annars står man fast i leran ganska snart. Vattendjupet 
vid sidan av den muddrade rännan (solltiefe 2,5 m) varierar från 0,3 till 2,5 m. 
Vårt mål för dagen var Vitte. När vi kom dit var hamnen redan ”ockuperad” 
av en annan deleskader, som inte skulle ligga där! Det ordnade upp sig, som 
man säger. Vi förtöjde längs (utanpå) de stolpar, som övriga båtar låg emel-
lan, under första natten. Dagen därpå lämnade många båtar hamnen, så att vi 
också kunde lägga oss mellan stolparna. Arconan sticker ca 2,10 och det inne-
bar att hon stod med kölen i leran – vilket skulle medföra bekymmer vid av-
färden. 
 
17. juli. Samtliga båtar i vår deleskader kunde få plats mellan stolparna. Da-
gen förflöt med ”stadsvandring” och en längre cykeltur till fyren Dornbusch. 
Solen gassade och backarna var branta, så svetten lackade. Men vi kom fram i 
alla fall. Återresan var desto smidigare: Bara att rulla nerför och bromsa samt 
väja för andra turister på väg till fyren. Kvällen förflöt med umgänge mellan 
besättningarna. 
 
18. juli. I dag skall hela rikseskadern samlas i Stralsund. Vi fick hjälpa Arco-
nan att komma loss från ”lerfängelset”. Det hjälpte inte med handwinch och 
back i maskin. Hedvig jobbade som den värsta ”winchgorilla”, men det var 
lönlöst! Först när Peter fick ett drag i en stolpe på motsatta sidan av gästham-
nen och drog med elwinchen, så lossade Arconan motvilligt ur gyttjan. Vi 
kastade loss kl 07:00 med planerad ankomst till Prohner Wiek (som ligger N 
Stralsund) kl 12:00. Distansen var beskedliga 19 nM. 
Det slumpade sig så, att Gunnar och Mait ledde hela raden av båtar. Det var 
en imponerande syn att se hela rikseskadern, med flaggning över topp, kom-
ma i ”gåsmarsch” efter vår lilla deleskader. När alla båtar var samlade gick vi 
för motor i tre led in mot gästhamnen i Stralsund. Vi blev mottagna med 
trumpetfanfar och flygande fanor. Hela gästhamnen och närliggande kanaler 
fylldes av eskaderbåtar.  
 
Fortsättning följer i nästa Arosblad. 



 

 

Hej klubbkamrater! 
 
Kappseglingsfunktionär, seglingsledare och ordförande i kappseglingskom-
mittèn, nej, inte igen, jag har nog gjort mitt, men…det är trots allt segling jag 
tycker om, så jag kan väl ta det uppdraget ett tag till, tänkte jag när Sten ring-
de mig och frågade mig om jag ville ta jobbet, inför årsmötet 2008. Trots allt 
är man ju inte ensam…vi har en kappseglingskommittè, ur vilken man kan 
plocka funktionärer inför tävlingarna. Det finns förstås alltid plats för flera, 
som kan och vill vara med och hjälpa till vid våra och andras kappseglingar, 
så du som tror att du skulle vilja prova på att vara med på startfartyget, mål-
fartyget eller bojläggningsbåten, eller någon annan funktion vid en kappseg-
ling, hör av dig till mig eller Jan Eklund, eller någon annan av funktionärerna 
eller styrelsemedlemmarna, så får vi tala om saken. Det är faktiskt kul, när 
vädret är bra och allt går som det skall, fast ibland är inte allt perfekt och det 
har ändå varit kul. 
Kom med och prova på och bedöm själv! 
Jag har mitt jobb som lärare i Västerås, där jag också har min Mamba 31, 
Martinique, i Mälarparken. Det blir några luncher ombord under båtsäsongen, 
även om jag inte hinner segla så mycket som jag skulle vilja, eftersom arbetet 
tar rätt mycket tid och jag bor 90 kilometer norr om Västerås, i en by som he-
ter Holm, utanför Tärnsjö.  
Nedan visas de preliminära tiderna för kappseglingar i VML-cupen, 2009. 
Det saknades folk från flera klubbar på VML:s höstmöte den 15/10, så det är 
risk för att det blir ändring och ev stor(mig)a diskussioner på VML:s vårmöte 
den 14/3-09 i Strängnäs, men så här föreslogs det tills vidare (kraftig text och 
understrykning): 
 
SSA  Västeråsregattan - 30/5 (krockar med Östersjömaran 2009, så det kan-
ske förskjuts till nationaldagen 6/6, men kan ev. kombineras med ett DM) 
TSS öppna          - 13/6   
WSS Granfjärdsrundan 15/8 (med knytis kräftskiva, ingår ej i VML cup) 
SSSv öppna samt lagkapp -29/8 (ändras nog till 22/8) 
WSS Höstkroken -5/9 (ändras nog till 26/9) 
 
Till detta kommer övningsseglingar, enligt senare besked. 
Ni ställer väl upp och tränar inför sommarens alla kappseglingar. 
Ni vet väl att de flesta tävlingarna sker utan att de andra medtävlarna vet om 
det!   Man vill helst vinna över alla andra som är ute och seglar, fast så 
omärkligt som möjligt.  



 

 

Kursprogrammet våren 2009 
 
Som den minnesgode  läsaren säkert kommer ihåg ordnades det kurser för 
endast  manliga medlemmar våren 2004.  Kurserna var ett samarbete mellan 
Folkhögskolan och SS Aros. Den blev väldigt populär. Nu kommer kurs en-
bart för kvinnliga medlemmar. 
 
Kurs nr 1 
Att lära sig hoppa i land på Din mans  kommando. 
Bildspel och praktiska övningar. 
 
Kurs nr 2 
Fortsättningskurs: Att lära sig hoppa i land och ta ett s.k. mellansteg. 
Gymnaster deltar som instruktörer. Praktik. 
 
Kurs nr 3 
Konsten att göra två saker samtidigt.  T ex:  Att älska och att ha huvudvärk . 
Leg. psykiater deltar. Rollspel. 
 
Kurs nr 4 
Bekämpa Din städhysteri. Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete. 
Grupparbete och studiebesök. 
 
Kurs nr 5 
Lär Dig skota hem stora genuan. 
Träning på gym samt övningar med hantlar. 
 
Kurs nr 6 
Konsten att inte lägga sig i hur Din man kör bil. 
Mental träning samt instruktionsfilm. 

Tänk då på följande: 
 
”Att inte träna, är detsamma som att öva på att förlora”. 
 
Med seglarhälsningar/Bengt 
 
 



 

 

Motorkrångel och tankrengöring 
 
Jag skulle vilja förmedla en sedelärande historia och dela ut en liten  varning 
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 finlands-
färjor 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 servicegubbe 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 led-
ningarna”, 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 blan-
das 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 vartannat år 
och vara noga med filter o dylikt! Råd: Gör sammalunda! 
Sm 

 
Kurs nr 7 
Att lära sig förstå varför Din man hatar shopping 
Övningsexempel i butik tillsammans med utbildad personal. Diabilder. 
 
Ovanstående kurser är av högsta kvalité  och utformade på ett pedagogiskt 
och för kvinnor lättfattligt sätt.  Du kommer att på behagligt sätt kunna fort-
sätta göra Din man nöjd. Anmäl Dig snarast då kurserna snabbt kommer att 
bli fulltecknade. 
Glöm att ange Ditt namn när Du anmäler Dig. 
 
Med vänliga kurshälsningar 
Lars Jönsson 



 

 



 

 
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. 



 

 



 

 
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 



 

 

Kalendarium SSA 2009  
 
19 mars  Styrelsemöte 
23 april Styrelsemöte 
8 maj Arosbladet med kallelse till Vårmöte 
16 maj  Säcköppning kl. 10:00 
16 maj  Vårmöte kl. 14:00 
19 juni Midsommarfirande 
27 augusti Styrelsemöte 
- Familjesegling , Kräftskiva 
3-6 september Gubbsegling 20 årsjubileum 
- Säckstängning 
- Styrelsemöte 
- Arosbladet med kallelse till Årsmöte 
- Styrelsemöte 
- Årsmöte 
 
På grund av att datum för årets seglingar ännu inte är spikade har vi valt vänta 
med att bestämma datum för våra höstaktiviteter,  detta för att inte krocka 
med seglingsaktiviteter. 
 
 
 
 
Seglingskalender för 2009 
 
Eftersom det endast finns preliminära datum för årets seglingar redovisas da-
tum för seglingarna i nästa nummer som kommer ut i maj. 
Reglerna för årets övningsseglingar kommer också i nästa nummer. 
 
Planerade seglingar  Preliminära datum 
Västeråsregattan  30/5 
TSS öppna  13/6 
SSSv öppna samt lagkappen  29/8 
Höstkroken  26/9 


