Rågsäcken
16/5-09
Säcköppning 10:00
Vårmöte 14:00

Bryggan till pontonen
Ibland så slår de till ”Gubbarna”.
Så var det dags igen, den fasta
bryggan såg ut som sjögången
hade tagit den i sitt grepp.
Fram med domkraft, borrmaskin, borr, hammare, koben, och
ett glatt humör. Fyra timmar senare och en uppbrunnen borrmaskin så ligger bryggan plan
och fin med en liten lätt lutning
ut mot pontonen.
Vi får hoppas att inte isen tar ett
nytt grepp om stolparna och sätter igång med en ny sjögång i
samband med islossningen.
PS
Det ser ut som att det gick vägen med stolparna
DS

Risröjningsdag på Rågsäcken
Här ska eldas tycker ordförande
Foto: Harald

Foto: Harald

Kort rast i röjningen med kaffe och
korv med bröd från grillen.
Ett gäng klubbmedlemmar hade en fin
friluftsdag med röjning och eldning av
ris och buskar.

Ordföranden har ordet
Hej seglarvänner
När är våren äntligen här och med den alla sysslor som skall bestyras med
innan den efterlängtade sjösättningen blir av. Jag själv har legat på båtklubbarnas varv och slitit som en tok i vinter så jag har bara några småjusteringar kvar innan sjösättning och det känns verkligen skönt. Jag har verkligen
fått mitt lystmäte vad gäller båten i vinter, om jag byter båt en gång till får
det bli en färdigbyggd dito.
Det som hänt på Rågsäcken i vinter är att vi haft en mycket effektiv avverkningsdag söndagen den 1 mars. Vi var 21 vuxna och två barn som röjde eldade
ris och grillade korv.
Förutom att Christer Cederblad och Björn Hammarsten som ställde upp med
sina motor-sågarna hade Lasse Jönsson hyrt två röjsågar som verkligen är
effektiva.
Ett varmt tack till alla som ställde upp för att snygga till Rågsäcken inför
sommarsäsongen.
Jag hoppas att alla har märkt att vi har bytt tryckeri och infogat lite färg i
Arosbladet. Jag tycker att det blev en rejäl uppryckning av bladet och hoppas att ni håller med mig.
Som vanligt är vi tacksamma om ni vill skicka in bilder, berättelser eller annat
material som vi kan publicera i bladet.
Skicka materialet till Jöran Söderberg via mail joran.soderberg@cawe.net
I detta nummer är medlemsmatrikeln redovisad, passa på att kontrollera att
dina uppgifter stämmer. Har du bytt båt, adress, telefonnummer eller har du
ofullständiga/felaktiga uppgifter får du gärna höra av dig till mig eller Mi-

chael Zeeck så ser vi till att ändringar blir gjorda.
Efter mer än ett års förhandlingar har äntligen Västerås Förenade Båtklubbar fått skriva kontrakt med Västerås Stad vilket innebär att VFB kommer
att arrendera områden i Mälarparken, Lägarängen, Lövudden och Tegeludden
för vinterförvaring av båtar.
Mer information om detta längre fram i bladet.
Vi ses på vårmötet den 16 maj då vi också öppnar Rågsäcken för årets säsong
Seglarhälsningar
Jan Eklund

Avtalet Västerås Stad –
Västerås Förenade Båtklubbar AB
Den 1 april 2009 skrevs arrendeavtal mellan VFB och Västersås
stad, vilket innebär att VFB kommer att ansvara för alla ytor
för vinterförvaring av båtar i Västerås. Avtalet gäller ej för
Lillåudden där andra arrendatorer finns.
Giltighetstiden för avtalet kommer att vara 4 år och gäller från
den 1 juli 2009 tom 30 juni 2013. Förlängning med ytterligare
tre år (tom 2016) kommer att ske efter att ytorna på
Johannisberg är färdigställda.
Omfattningen av Arrendeområdet kommer att gälla följande 4
delområden;
- Mälarparken som succesivt kommer att avvecklas efter
2012. Tidplanen är
beroende av utbyggnaden på Johannisberg.

- Lögarängen, likadan omfattning som idag.
- Lövudden, likadan omfattning som idag.
- Tegeludden, likadan omfattning som idag och enbart för de
som själv tar upp sin båt.
VFB ABs åtaganden
- Upplåter arrendeområdet för vinterförvaring av såväl
klubbanslutna båtar som icke d:o mot avgift.
- Upprättar båtuppställningsregister för dessa båtar
- Ansvarar för att sliptagning organiseras på ett effektivt och
säkert sätt inom resp. delområde.
- Tecknar avtal med entreprenörer för sliptagning mm.
- Organiserar sommarförvaring av uppställningsmaterial.
- Förvaltar och underhåller arrendeområdet ( ytor, utemiljö,
anläggningsdelar tex kranar & mastställ, VA- & ELanläggningar etc)
- Tecknar abonnemang och bekostar avgifter för VA och EL
samt viss avfallshantering (miljöbod etc)
- Betalar arrende till Västerås Stad, betalning sker 4 ggr/år.
JanEklund
2009-04-08

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

Om kappsegling i allmänhet och LYS i synnerhet.
Kappseglingsintresset minskar kontinuerligt om man jämför med rekordåren på sjuttio- åttiotalen. En orsak kan vara att de unga entusiasterna inte
är så unga längre. Tillgången på duktiga spinnakergastar är sämre samtidigt som de nya moderna båtarna kräver ganska avancerad segelföring. En
annan orsak kan vara just detta: De nya båtarna är alldeles för snabba för
de något äldre konstruktionerna.
En tredje orsak kan vara att lokalpressen numera endast skriver om ishockey oberoende av årstid. Inte ens en SM-segling tilldrar sig pressens intresse
numera.
Därför är WSS initiativ till Höstkroken desto viktigare. Det är en rolig segling lagom avpassad i längd och bana som vi bör locka så många som möjligt att delta i.
Men: LYS-talen måste stämmas av betydligt bättre för de båtar som inte
har klass- eller standardtal! Jag har en ung intresserad kompis som köpte
en X 312. Den modellen är såpass sällsynt i Sverige att den inte har nåt
standardtal. Den åsattes därför LYS-talet 1,18 vilket garanterar jumboplats
i varenda segling och i förlängningen att den unge seglingsentusiasten
tröttnar. Båten är en modernisering av X 95 och har alla de traditionella
halvtonnarmåtten:9,25 x 3,00. Djupgående 1,70, vikt 3,4 ton, segelyta 4550 kvm. Alltså i stort sett samma data som min modifierade Linjettrettiotvåa hade. Skillnaden var att jag hade 1,13 i LYS. De moderna halvtonnarna hade 1,14, vilket också X 95:an har. Den är ritad 1990 vilket innebär att
den inte har de moderna linjerna utan närmast har jämförts med exempelvis Maxi 909 (1,11), First 30 (1,11-1,13) och Arcona(1,14). Hon ska alltså
hålla jämn fart med en Smaragd (1,18) och segla ifrån en A 22:a (1,17).
En M 30 med spinnaker skulle ha samma mättal. Fullkomligt absurt, alltså! Då ska vi inte tala om Safiren som har endast 1,15 och torde vara
oslagbar.
Hur har det blivit så här, egentligen? Ingen vet och Svenska Seglarförbundet anser inte att några fel har begåtts. Enligt min mening (grundad på viss
erfarenhet, faktiskt) ska hon ha 1,15, alltså lite mer än de moderna halvtonnarna.
Någon mera som har samma erfarenhet av undermåliga bedömningar?
Skriv i så fall! Kanske vi kan slå oss ihop och övertyga hövdingarna i
Stockholm?
Sm

Zorro
Zorro är en av de legendariska ”40-båtarna” i M 22-klassen. Min gode vän
Hasse Nordvall hade länge velat byta ut sin E-låda mot en M 22:a. Det här
var omkring 1964. När jag upptäckte annonsen ”Zorro till salu” i DN så beordrade jag omedelbart Hasse att åka upp och köpa båten. Han kastade sig
upp på moppen, åkte upp till Stockholm och köpte underverket.
Till saken hörde att Olle ”Zorro”, en gammal legendarisk M 22-seglare hade
avlidit under tragiska omständigheter vilket föranledde försäljningen som
sköttes av sterbhuset. När Hasse kom hem och redogjorde för affären upptäckte jag att Olles nya Örtenställ inte fanns med. ”Dom kunde inte hitta på
det”, sa Hasse. Ett nytt segelställ var värt guld då som nu, speciellt om det var
sytt av Örtengren, dåtidens guru bland segelmakarna.
Efterforskningar sattes igång och så småningom drog sig en av Olles kompisar till minnes att Olle hade sagt nåt om att seglen förvarades på Stadsteatern,
där han var scensnickare. ”Han tyckte att det var torrt och fint där,” sa kompisen. Stadsteatern muddrades och så småningom hittades seglen inne i en
trappa som rullades ut och in under föreställningarna av ”Glada änkan”, där
Sarah Leander gjorde stor entré svepande nerför sagda trappa. Olles Örtensegel medverkade i alla föreställningar det året utan att Sarah eller nån annan
visste ett dugg.
Hasse fick sina segel och använde dom framgångsrikt i många år. Under de
senaste åren har Zorro ägts av simmarkungen Gunnar Larssons dotter, men
såldes tillbaka till Stockholm i somras. Jag hoppas att Gunnar inte försnillade
några segel!
Sm

Dags för jubileum

Premiär för

En tävling med jollebåtar, för alla
simkunniga tjejer och killar
mellan 7-15 år.
Tävlingen pågår under fyra helger
med Grand finale under

Tävlingsdagar
Söndag 31maj, söndag 7 juni, lördag
13 juni samt lördag 20 juni.
För att delta i finalen ska du ha varit
med på samtliga fyra deltävlingar.
Efter varje tävling grillar vi korv &
hamburgare!
Anmälan sker, senast den 23 maj 2009, genom att
skicka ett e-mail till: paula.sundstedt@mbox.lidnet.se.
Ange namn, ålder, telefonnummer, adress samt e

Höga kusten eskader 2009
Inför sommaren 2009 skulle en eskader kunna 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 erfarenheter 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 Gävlebukten. 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

En kort presentation av Båtklubbarnas Varv:

Varvet med Dina resurser!
Den sittande styrelsen (utan fallskärmar) är från vänster, kassören Per
Holmquist, ordföranden Bernt Abramsson och sekreteraren Ulf Åberg.

BÅTKLUBBARNAS VARV – Ditt eget varv, nu på Lillåudden. Självbyggnad, rekonditionering och underhåll. Inomhusoch utomhusplatser. Maskinell utrustning. Värme och El. Gäller
även ”utomhusliggarna”. Allt till självkostnad.
- Så säger vår gamla slogan om Båtklubbarnas Varv. Jag vill med följande
artikel/reportage belysa vår verksamhet och kanske utifrån just Ditt behov
klargöra vilka möjligheter Du har att fixa det på båten som Du behöver.
Vi vet ju alla hur svårt det är att ligga på den ordinarie vinteruppläggningsplanen och utföra något som ligger utanför vårutrustningen!
Bernt Abramsson ordf.
Fortsättning sidan 35

Eskadersegling sommaren 2007 - del 3
Här kommer fortsättningen på vår eskadersegling!
18-23. juli. Stralsund och Rügen. Eskaderns deltagare var redan under eftermiddagen den 18. inviterade till stadens borgmästare till en solenn mottagning. Tre sköna damer ur vår deleskader fick förtroendet att representera oss. På kvällen spelades en operett (en bearbetad Hoffmans äventyr i
underjorden) på en pråm, ombyggd till teater, som låg förtöjd vid kaj. Det
var en synnerligen prisvärd föreställning.
Orsaken till att Stralsund valdes till mål för eskadern är att man firar en
känd härförare och statsman från 30-åriga kriget (1618-1648) vid namn
Wallenstein. Wallenstein och Gustav II Adolf hade en hel del med varandra att göra under krigsåren. Gustaf II Adolf hade en svensk armé i
Nordtyskland och han samverkade med Wallenstein för att bl a hejda katolikernas utbredning i Tyskland. Gustaf II Adolf står t ex som byst i stadshuset i Stralsund.
Vi strosade runt i Stralsund och insöp stadens atmosfär. En förmiddag gick
vi på en stadsvandring med en mycket kunnig svensktalande guide. Hon
hade flyttat från Sverige till Stralsund 1991, efter en uppenbarelse att öppna en bokhandel i sta’n. I Stralsund pågick ett väldigt omfattande om- och
nybyggnadsarbete. Bl a hade nästan ett helt kvarter rivits, för att ge plats
för byggande av ett stort akvarie.
Vi hade bokat en rundtur på Rügen med buss och tåg. Vår guide var också
en svensk med stor kunskap om Rügen. En sällsam upplevelse var tågresan med ”Rasande Roland”; en relikt från järnvägens barndom. Tågets
maxhastighet är 30 km/tim. Vi åkte sträckan Putbus – Binz.
Binz är en känd kurort vid Östersjön. En väldigt lång brygga är ströget för
turister och badgäster.
Vi besökte också Prora: Hitlers mastodontbygge i armerad betong (4,5 km
långt och i 5 våningar), som var planerat att vara en semesteranläggning
för ca 20000 tyskar åt gången. Det är en byggnad i djupt förfall, trots viss
ansträngning att hitta en vettig användning av kolossen.
Efter den ansträngande dagen blev det en promenad till torget; och det satt
fint med ett par pilsner och en baguette som avrundning.
Vår deleskaderledare Gunnar T blev sjuk och hade troligen drabbats av

rosfeber. Men han fick medikamenter så han repade sig till hemfärden.
För att få lite omväxling så hyrde vi två bilar och tog en tur på egen hand.
(Gunnar T var under Maits vårdande hand så de var inte med.) Vårt mål
var Peenemünde, där Hitler bl a testade och tillverkade raketer. Den mest
beryktade raketen är V 2. Anläggningen var så energikrävande att den
hade eget kolkraftverk.
Runt anläggningen finns också ett friluftsmuseum/utomhusområde, där
man kan beskåda flygbomber och raketer samt även östtyska jaktplan som
var stationerade på Peenemündes flygplats. Vi kunde inte titta på den delen
på grund av att det spöregnade och blåste mer än lovligt. Dock tröstade vi
oss med en lunch på ett Gasthaus, som var officersmatsal under den period
som anläggningen användes. På återvägen passade vi på att titta på hamnen i Grefswald; den skulle bli vår nästa anhalt. Resan hem skulle starta
dagen efter.
I hamnen hade eskaderledningen arrangerat ett avslutningsparty på kvällen
sista dagen. Men vi bröt snart upp och gick till torget, där vi tittade på ett
imponerande fyrverkeri och tog en bier.
Formellt var nu Rikseskadern till Stralsund avslutad. Men den fina sammanhållningen och det goda kamratskapet i vår deleskader gjorde att vi
ville fortsätta seglingen tillsammans även tillbaka till Sverige.
23. juli. Sedvanligt skepparmöte hos Gunnar T, som hade frisknat till. Kl
08:45; vi kastar loss och ställer kosan mot Greifswald. Klaffbron, som vi
skulle passera, öppnas bara två gånger om dagen, så det var viktigt att hålla tiden. Det var viss trängsel i väntan på broöppningen. Den måttliga vinden stod på N, så det gick lätt att länsa/halvvinda syd/sydostvart i solskenet. Ute på Mittelgrund kom en tjalk seglande utan att behöva bry sig om
utprickningen.
Det gick bra för oss att segla mellan alla prickar ända fram till inloppet till
Greifswald. Gästhamnen ligger ett gott stycke uppströms i floden Ryck, så
det blev en stilla motorgång i max 4 kn. Klaffbron i Wieck öppnades efter
att vi anropat brovakten.
I Greifswald tillverkas som bekant Hansebåtarna. Vi förtöjde mitt emot
varvet och kunde beskåda premiärturen med ett antal nyproducerade båtar.
Väl förtöjda skulle vi naturligtvis uppsöka hamnkaptenen. Det var en synnerligen distingerad herre, med nödiga insgnigner: Kaptensmössa, impone-

rande skrivbord och med kontoret inrymt i ett bevakningstorn från anno
dazumal.
Dagen därpå seglade vi till Sassnitz. Det måste ha varit en händelselös dag.
Loggboken innehåller bara: Start kl 08:20 från Greifswald. 35,09 nM till
Sassnitz. Förtöjda kl 14:15. Det var besvärligt att lägga fast aktertamparna
på grund av att det är stora avstånd till pålarna. Men Peter visade sig på
”styva linan” – om man får säga så – genom att kasta lasso som den västa
lappgubbe.
Vi ligger kvar i hamnen nästa dag. Det blåser 14 m/s i land och 18 m/s
över öppet vatten. Flera båtar har gått ut men de har återvänt. Men den
mista båten – Dionysos – med Mait och Gunnar fortsatte mot Bornholm.
26. juli. I dag är etappmålet Svanecke på Bornholm. Väckning kl 4 och
avgång från Sassnitz kl 04:45. I morgonsolen var det stilla och lite motorgång. Det blev snart en fin segling med förliga vindar och sol. Vi anlöpte
Svanecke kl 17:10 efter 74,3 nM. Dionysos ligger också i hamnen. De
hade haft en mycket tuff segling. Den lilla inre hamnen var fylld med båtar, men vi fick landförtöjning efter lite trixande. Eftersom vi åter var i
Danmark, firades etappen med två danska wienerbröd och ”den lille”.
Vi lyssnade på väderprognosen som lovade risk för V kuling. Det lät inte
allt för avskräckande: Hela Bornholm läade ju! 27. juli. Avfärd från Svanecke kl 09:45 mot Allinge. Oj vad vi bedrog oss. Det blåste 18 m/s i byarna från SV och det blev grov sjö. Segelsättningen begränsade sig till lätt
revad genua och beslagen stor. Men efter en gungig seglats kunde vi förtöja i inre hamnen i Allinge kl 12:55. Det blev bara 16,4 nM.
28. juli. Etappmålet är Sandhamn (i Blekinge). Kunde höra svenskt VHFväder för första gången på länge. Prognos: SV 7-11 m/s 40%. Det verkade
lovande. Lämnade Allinge kl 06:45 och förtöjde långsides i Sandhamn
18:00 efter 69,8 nM. Länsade i 7-8 kn i solsken. Det var intensiv trafik
med fraktbåtar i Bornholmsgattet, men vi kunde segla genom utan problem. Knoppade in ganska snart efter en så lång seglats.
Eftersom Sandhamn inte är någon stor metropol så kastade vi loss (dagen
efter) med Kalmar i sikte. Vinden låg på SV 6-10 vilket gav ganska jobbig
sjö men hygglig fart. Det var dock lite mulet och regn i luften. Gunnar och

Mait skulle passa på att besöka vänner på Öland och i Kalmar skulle Håkan och Monica också lämna vårat gäng. Nu var vi bara tre båtar kvar. Så
detta får avsluta min beskrivning av Rikseskadern till Stralsund.
Tack vare att vi har haft så trevligt tillsammans, så har vi bestämt att behålla kontakten och göra flera ”eskadrar” på egen hand.
Gunnar och Ulla

El på klubbholmen?
Du som är intresserad av att kunna ansluta till de nyligen installerade elstolparna på Rågsäcken, kontakta någon i styrelsen eller se anslag i klubbhuset.
Elgruppen

Skriv mera!
Bladets läsare kanske anser att redaktörerna huserar fritt i bladet styrda av
hybris och skrivklåda. Så är det inte alls! Vi vill ha flera skribenter: Ju
mera ni skriver desto färre artiklar av oss behöver ni traggla er igenom.
Det vore väl nåt att se fram emot?
Alltså: Skriv om allt som faller er in bara det anknyter till segling. Skriv
gärna debattartiklar så vi får igång ett forum för olika åsikter. Intressanta
frågor saknas inte! Se där, nu har jag fyllt en kvarts sida i alla fall! ” Bättre
nå än assint”, sa gumman.
Sm

Tjugo år i år!

En skitviktig sak
Miljön är viktig, och inte minst insjövattnens kondition. Vettiga lösningar
på problemen måste stödjas. Det är exempelvis mycket viktigt att den nyuppsatta pelarkranen kan användas för bottentvätt till reducerat pris under
säsongen. Det var faktiskt ett av huvudargumenten när den sattes upp.
Tveksamma miljöåtgärder däremot motverkar antagligen sitt syfte. Infrastrukturministern (inte miljöministern) har aviserat att kryssningsfartyg
och fritidsbåtar ska förbjudas att tömma toatankar annat än i särskilda behållare. Jag trodde i och för sig att kryssningsfartyg och färjor redan gjorde
på det viset?
Västerås Stad har redan genomfört förbudet för de båtar som hyr båtplats
av kommunen. Förbudet torde dock endast vara begränsat till Västeråsfjärden eftersom resten av Mälaren inte faller under kommunens jurisdiktion.
När det gäller fritidsbåtsflottan så kan man spekulera lite över hur situationen antagligen ser ut och om åtgärderna blir effektiva. Det är också viktigt
att man inte utfärdar bestämmelser som inte kan följas och övervakas.
Att bygga om de båtar som har septitankar skulle enligt beräkningar kosta
cirka 1500 per båt. En överkomlig summa om åtgärden är effektiv. Det
finns inga utredningar som visar hur stora utsläppen är och hur de påverkar
den totala vattenkvaliteten, alltså måste man gissa.
En uppskattning har gjorts på västkusten som visar att de totala utsläppen
från fritidsbåtar mellan Strömstad i norr och Vrångö i söder skulle bli cirka
4 ton fosfor och 34 ton kväve. Totalt släpps cirka 4950 ton fosfor och
162100 ton kväve ut runt hela Sveriges kust.
Man kan grovgissa ungefär hur mycket som släpps ut i Mälaren med antalet toalettförsedda båtar som grund. Sammanlagt skulle man kunna uppskatta att Mälarens båtar släpper ut cirka 15 kubikmeter fekalier och urin
per år. En viss del av detta är fosfor och kväve, men huvuddelen av innehållet i tankarna är vanligt vatten. Mälaren rymmer cirka 14 miljarder kubikmeter vatten varav hälften omsätts varje år. Utsläppet skulle alltså motsvara cirka en miljarddel av det totala vatteninnehållet och omsättas med
cirka 50 % per år.
För att infrastrukturministerns förslag ska kunna genomföras krävs att alla
gästhamnar har mottagningsmöjligheter. Hamnkapaciteten måste också
höjas eftersom semesterfirarna måste gå in till gästhamnar betydligt oftare
än nu för att tömma.
Är detta vettiga miljöåtgärder? Fan trot, sa Relling.
Sm

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 INNEVARANDE 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 musikaliska 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

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
NM Båtepoxi
Marinplywood
Båtlyft med truck

LEFant Marinline
Sjökläder från Westcoast
Teak och mahogny

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

Om båtmuséet
Jag vill rekommendera alla medlemmar ett besök på vårt eminenta båtmuséum.
Det är öppet tisdagar, torsdagar och söndagar. Man kan också beställa konferenser och klubbmöten. De flesta klubbar har redan nu sina möten på
båtmuséet.
Vi håller som bäst på att renovera den A 22:a som skänktes i fjol. Den behöver en omfattande upprustning och blir inte klar förrän nästa vår. Bland
annat byter vi tre järnspant inkl bottenstockar, maststötta, förstagsinfästning och röstjärn. Dessutom kommer hon att få nya skarndäck och ny
däcksduk förutom alla renskrapningsjobb.
I höst kommer vi att ha en utställning av Gösta Lindahls marinmålningar.
Samtidigt kommer vi att visa en del modeller. Ursprungligen tänkte ställa
ut under våren, men tiden blev för knapp.
Sm

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

Kalendarium SSA 2009
19 mars
23 april
8 maj
16 maj
16 maj
19 juni
27 augusti
29 augusti
3-6 september
19 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
5 november

Styrelsemöte
Styrelsemöte
Arosbladet med kallelse till Vårmöte
Säcköppning kl. 10:00 Rågsäcken
Vårmöte kl. 14:00 Rågsäcken
Midsommarfirande
Styrelsemöte
Familjesegling , Kräftskiva
Gubbsegling 20 årsjubileum
Säckstängning
Styrelsemöte
Arosbladet med kallelse till Årsmöte
Styrelsemöte
Årsmöte

Seglingskalender för 2009
Planerade seglingar
Västeråsregattan
TSS öppna
WSS Granfjärdsrundan
SSSV Öppna inkl lagkappen
Höstkroken

Datum
30/5
13/6
15/8
22/8
26/9

Samtliga seglingar utom WSS Granfjärdsrundan ingår i VML-cup

Vi har nu gjort två säsonger sedan flytten från Mälarparken till Lillåudden.
Att flytten har gått mycket bra har vi kunnat läsa i dagstidningarna, lyssnat på radion och/eller kollat på TVn.
Första säsongen efter flytten, alltså förra vintern 07-08, hade vi inte full
beläggning, till största delen beroende på en del yttre problem som muddring och markarbeten samt den tekniska försörjningen. Byggnaderna däremot var helt klara. Invändigt gjorde de kommande hyresgästerna ett kanonjobb med bl a att måla väggarna och fönsterkarmarna, innan de blev
nerdammade av slipdamm och sågspån. Tack Per Göthenberg Bygg som
gett husen ett bra lyft och Runes Färger!
När nu de mesta kommit på plats kan vi se framåt med tillförsikt. Inomhus
i vinter har vi på stora varvet haft sju stora båtar. Meningen var att golvytan skulle täckas ytterligare med någon mindre båt, men återbudens tid är
inte förbi.
På lilla varvet (AROS-varvet) har det varit helpackat med fem båtar.
Mycket beroende på tron att båten är större än vad den egentligen är. Därav vagnar som bättre skulle passa för hö- och ristransporter.
Utomhus har vi haft 21 båtar. Även där hade vi kunnat ta emot ytterligare
ett par båtar men vissa transportproblem förekom.

Glimtar från varvet säsongen 2008 -09:
Ulrike och Michael Zeeck (SSA) inredde själva sin Comfort 30 Cinderella utanför sitt köksfönster för 34 år sedan.
Cinderella är en av varvets trogna gäster som får en ”make up” på varvet
ungefär vart tionde år och nu var det verkligen dags.
Årets huvudåtgärd var att lokalisera, torka ur och upp fukt, samt att åtgärda
någon läcka i anslutning till ruffnedgångens skjutlucka.
-Vi började direkt med att öppna en liten del av innertaket där vi också
fann problemet. Ett dräneringsrör! Torktid till jul, åtgärd och nytt distansmaterial och innerklädsel.
-Vi hade också en Jobblista i A4-format innehållande både små och stora
åtgärdsbehov. Botten, friborden, sittbrunnskorken och inte minst inredningen skulle, och har nu fått en rejäl översyn, förklarar Michael.
Jörgen Zink-Petersen (WSS) med Bacchanten Laminette, en båt från
Knud H. Reimers ritbord. Laminette tillhör en av de mer kända båtarna i

Västerås. Byggd 1964-67 hos Hagens i Romfartuna och inredd på Båtklubbarnas Varv. Jörgen, eller Zinken som han oftast kallas, har seglat på de
flesta stora vattnen. Med Laminette har han seglat en Gotland Runt, vunnit 24-timmars nio ggr, fem Göta kanalresor och fem rundningar av Hornet
(Smygehuk) på väg hem från Danmark. Den förhållandevis stora och
tunga båten, ca 6 ton, har också tuffat kanalen med en Sea Gull på 5 hk!
Båten har råkat ut för en brand vid macken i Södertälje vilket medförde att
inredningen till stora delar fick byggas en gång till. Ytterligare, två omlackeringar, fyra besök på varvet för bl a motorbyten och nu senast efter ett
åsknedslag. Jörgen som tidigare tillhört varvskommittén i många år och
dessutom varit varvets el-gubbe ser varvsnyttjandet med glädje och menar
att maskinparken varit oumbärlig. Jörgen som nu är 84 har också varvat
med tio-års perioder. Vi väntar på nästa!
Ralf Sörhannus (Wega) seglar Poem, en Scanmar 345 byggd 1997. Ralf
hade tidigare en Comfort 30 som vid millenniumskiftet fick ge vika för
Poem. Ralf har ofta fått dela sin tid mellan varvsjobb och eget båtjobb men
har trots detta hunnit med att förstärka sina bottenstockar, epoxibehandla
botten, installera värmeväxlare och en fortlöpande rekonditionering. Förutom att lösa allas el-problem i sina båtar ställer alltid Ralf upp som varvets
el-gubbe, nu efter Zinken. Katten ”Klutte ”, vår råttfångare, har blivit hans
skötebarn; en katt som varit varvet trogen i drygt tio år.
Birgitta o Roland Blomkvists (BSL) vackra Misty, en Enderlein-ritad
Mistral 33, byggd 1971, gästar varvet för andra gången. Båten har varit i
familjens ägo ca 20 år och blev också rekonditionerad på varvet säsongen
90-91, berättar Birgitta. Vi har också haft inom- och utomhusjobb vid varvet.
-Vi började segla med en liten Sheriff och mellan åren 72-89 seglade vi
Albin- Vegan Gafsan.
-Det var den forne SSA-ordföranden Arne Ringström som ”lurade” oss till
att börja segla, berättar Roland.
I vinter har det lagts stor omsorg på Misty som bl a hade en ”förarglig”
botten/kölskada som sonen Janne fick laga. Vidare har teakdäcket och
luckorna till stor del fått ny nåt. All utvändig mahogny som ruffsidor och
lister har slipats och lackats.
Ibland har det varit tungt med mina knäproblem berättar Roland men tack
vare Birgittas inhopp i januari så har det gått bra.

Gunnar Stranne (SSA) är mäkta stolt över sin VIRGO. En Bavaria 37
som han själv importerat från Slovenien 2007. Det är en tidigare version,
byggd 1995 och med mycket mahogny i den solida inredningen som här
ger mycket båt.
Gunnar lät biltransportera båten från Medelhavet till Stralsund i Tyskland
där han sjösatte och mastade på. Vidare från Stralsund, lagom lastad, en
kylslagen aprilsegling till svenska sidan tillsammans med två Aros-seglare.
Efter sommarens seglande och bekantande med båten var det dags att uppsöka Båtklubbarnas Varv. Då det nu i huvudsak gällde slipning och bottenbehandling var det en utomhusplats som gällde. Av kylan blir man vis och
en värmare installerades, också en hålltank. I Medelhavet spolas ju all sk..
direkt ut!!
Efter ytterligare en säsongs varvsvistelse, nu inne på stora varvet för
”roderjustering” (hm…klacken väster om Lillåudden) och rekonditionering, bär det i sommar av genom kanalen till Lysekil. Tänkta strandhugg är
Motala och Kristinehamn, berättar Gunnar.
Stig Laxåback (SSA) med Linjett 32:an Et Cetera kämpar med hjälp av
en del olämpliga uttryck att få vattenlinjen i skick. Vi inredde Linjetten
inne på stora varvet vintern 1981-82 och nyttjar nu varvets faciliteter genom en utomhusplats.
-Oj Oj, det är ett elände med gamla båtar, skojar GOLDIEs Agneta, medan gubben Gerhard Böhm (BSL) försöker att få tätt vid ekolodsgivaren.
Janne Eklund (SSA) ser lycklig ut i hela kroppen när han glatt utropar
”OTROLIGT!! Jag är helt klar!!” om vinterns varvsjobb.
Båten, en Compis 36, var inte helt färdigbyggd när familjen köpte den i
fjol berättar han. Janne, som tillhört en av de flitigaste i vinterns varvsgäng, har redan plockat ihop sina tillhörigheter inför sjösättningen. Vid en
vidare okulär kunde det konstateras att påståendet var sant. Faktiskt.
-Jag har i vinter jobbat ca 400-500 timmar med båten och jag är helnöjd
med resultatet. Även akterskuffarna är färdiginredda från durk till tak,
tilläger Janne.
Janne har också ett nytt el-system med ett väl installerat automatiskt batterisystem under en av akterskuffarnas breda kojer. Dessutom teak i sittbrunnen som säkert kommer att reta båtgrannarna.

Sten Cognell (WSS) t.v. seglar en Enderlein-ritad OE 36:a sjösatt 1984.
Vi har haft båten i drygt tio år och besökt varvet både inom- och utomhus
för olika nödvändigheter. Vi har bl a bytt elsystem och regulatorer. Det
senaste projektet var förutom genomgång av luckorna i huvudsak att byta
slangar, genomföringar och ventiler.
-och Steinar Larsen (WEGA) t.h. har ”gått” på de flesta av de stora vattnen. Numera är det den norska snipan Master 740 (bilden) som gäller. Steinar har tuffat med familjens snipa sedan seklet var ungt vilket tydligen
medfört erforderliga varvsvistelser som en säsong inom-, en utom-, och
ytterligare en inomhusvistelse. Förutom den så vanliga rekonditioneringen
har här bytts durkar, toa- och vattensystem och pumpar.
Steinar, som inte har egen vagn, har under vintern haft förmånen att till
självkostnad disponera Varvets lilla vagn.
Hasse Nordvall (SSA) tillhör också en av de återkommande rekonditionerarna.
Nu med en Maxi 900 byggd 1994.
Hasse, som flitig varvsgäst, totalinredde redan 1969 skrovet till en Reimers-ritad Fingal. En Maxi 84 har också stått på repertoaren. Den var också ”kalendertidsbunden” liksom familjen Zeecks Comfort till ”make-up”
vart 10:e år.
-Vi har nu seglat vår Maxi 900 en säsong och i stort sett funnit vad vi ska
åtgärda, utbyta eller komplettera. Utöver den allmänna rekonditioneringen
har vi installerat en Eberspächer-värmare och en ny kylanläggning. Toalettutrymmet har också fått sin beskärda del berättar Hasse som nöjd sitter
på toa-locket och myser. Förresten,
-Titta här, säger Hasse och lyfter på en kojbotten. Monica har redan börjat
plocka in prylar under kojerna.
John Abramsson (SSA) med Fröken tillhör också den flitigare skaran, nu
med en Fingal från 60-talet. John har totalrenoverat sin Fingal som när han
köpte den för några år sedan var mycket eftersatt i skötsel. Nu kan vi inte
tala om rekonditionering längre utan här gäller i stort sett ombyggnad, vilket många gånger är ett större och besvärligare jobb än att bygga nytt. John
har också med mycket gott resultat, under midsommarhelgen för två år
sedan, med pensel och roller lackat om överbyggnad, sittbrunn och luckor.
Ett arbete som under ”total lågperiod”, med tanke på vådlighet och damm

från övriga hyresgäster och maskiner kan utföras inom varvets lokaler.
John har också totalrenoverat och installerat en MD7:a istället för den
gamla bensinluktande Färe-Götan

Efterfrågan på platser, både inomhus och utomhus, är stor varför det
gäller att i god tid söka plats.
Upplysningar om varvet kan Du få på 021-12 09 19 eller 070-680 08 55.
Ansökan om inomhusplats gör Du lättast på e-mail:
bernt_abramsson@hotmail.com
Utomhus: Teckningslista på varvsdörrens insida (eller ev. mail).
.
Michael o Ulrike

Hans Nordvall

Gunnar Stranne

Agneta Böhm

Stig Laxåback
Zinken
Roland o Birgitta

Ralf Sörhannus

Michael o Ulrike

Sten o Steinar

Jan Eklund

John Abramsson

