Årsmöte
Datum: 5 november
Tid: 18.30
Plats: JKVs klubbhus på
Framnäs
Möt upp och kom med idéer

(Nytt elektroniskt låssystem i klubbhuset, nyckel kan bytes mot kodbricka på
årsmötet)

Efter mötet bjuder klubben på
kaffe med dopp

Midsommar på Rågsäcken anno 2009
Full aktivitet med dans runt stången, demonstration och provtur
med sjöräddningen.
Ett stort tack till sjörövar familjen Sundstedt

Ordföranden har ordet
Hej seglarvänner.
Nu är hösten här efter en minst sagt varierande sommar. Vi hade i alla fall
tur med vädret, med endast en dag regn under en tre veckors seglats, andra
har efter vad jag hört haft betydligt sämre. Nåväl sensommaren har i alla
fall varit otroligt fin och varm.
Som alla nu vet har VFB AB tecknat arrendekontrakt med Västerås Stad,
vilket innebär att VFB ansvarar för förvaltning av alla ytor inom Mälarparken/Kraftverksplan, Lögarängen och Lövudden och Tegeludden för vinterförvaring, upptagning och sjösättning av båtar. VFB har ansvaret för organisation och avtal med entreprenör om sliptagning för alla båtar som
läggs upp inom områdena.
Vissa båtägare har framfört klagomål på att det är rörigt speciellt på Kraftverksplanen och andra tycker att det ska vara tillåtet att lyfta med egen utsedd entreprenör (den som man alltid lyft med). Missnöjesyttringarna har
framförts speciellt Claes-Göran (Clarre) Westman och till personal som
tagit emot bokningar i Sjömagasinet på Lögarängen.
Kom ihåg att det är första säsongen båtklubbarna ansvarar för allt i egen
regi, att VFB är nybildat och att rutiner, skyltning, information mm på
grund av tidsbrist kanske inte helt är på plats. Jag tycker att man bör ha lite
överseende med detta och tänka på att VBF är vi båtägare och inget privat
aktiebolag med vinstintressen. Idén med VFB är ju att vi själva ska ha kontroll på kostnaderna för att de inte ska skena iväg utan att vi kan göra något
åt det. Bra information finns på VFB:s hemsida www.vfbab.se
Många av oss har dock tyckt att det har fungerat bra och tycker också att
möjligheten att boka och betala via det webbaserade boknings- och betalsystemet är toppen. Ca 65 % har utnyttjat denna tjänst i stället för att stå i
kö nere vid Sjömagasinet.
Jag personligen är imponerad av det arbete som lagts ner inom VFB av alla
duktiga, envisa och frivilliga personer och är tacksam att jag fått vara med
i den långa och krångliga process som lett fram till att vi båtägare själva

styr över en viktig del av båt ägandet.
Vad har hänt på Rågsäcken i sommar?
Midsommarafton den 19 juni bjöd på en liten regnskur mitt på dagen i övrigt blev det en fin dag med dans runt stången, lekar och dragkamp. Det
nya inslaget från förra året med roliga sjörövaraktiviteter på midsommardagen med segling, skattjakt, grillning mm för barnen anordnades
återigen av Paula och Jocke Sundstedt var mycket lyckat. I år genomfördes
seglingen utan spöregn till barnens förtjusning.
Kräftskivan den 29 augusti hade 56 gäster och ordnades i år av Anita /
Lennart och Pia / Janne blev en väldigt trevlig tillställning trots att musiken
kom från CD-skivor i stället för orkester.
På dagen kördes Familjekappen med 12 deltagande båtar i mycket bra
vind, segern gick till Bosse och Eva Stenström.
Gubbseglingen hade i år 20 årsjubileum med 31 deltagande båtar och regattamiddag på Rågsäcken. Jag tackar Anita, Rigmor och Monika för trevligt arrangemang på lördagskvällen samt Erkki för årets Gubbsegling. Läs
mer om Gubbseglingen längre fram i bladet.
Årets Säckstängningen med ärtsoppa och Punsch genomfördes i ett fantastiskt höstväder den 19 sep. Trots det fina vädret var vi inte många i år, säker beroende på Kulturnatten som anordnats i Västerås.
David Gissler har monterat nytt elektroniskt låssystem på klubbhuset, han
skriver om detta längre fram i bladet. Den som har nyckel måste byta denna mot en ”bricka” som man i fortsättningen måste använda för att komma
in.
Jag önskar er alla en fin höst och hoppas att vi ses på årsmötet den 5 november
Seglarhälsningar
Jan Eklund
Hemsida: http://www.ssaros.se/
Postgiro: 846 39-4

Om Västerås Förenade Båtklubbar
För en tid sedan läste jag en ovanligt korkad insändare i Länstidningen.
Skribenten ondgjorde sig över att den nya regin hade infört en policy att
båtar utan vagnar skulle stå nära slipen och vagnförsedda båtar skulle dras
längre bort. Har man det minsta begrepp om logistik så inser man faktiskt
att det är betydligt enklare att transportera båtar med vagnar än båtar utan
som måste köras hängande i kranen.
Dessutom ondgjorde sig skribenten över avgifterna. I övergångsskedet är
som bekant båtplats- och landavgifterna delade. VFB har alltså ingenting
med båtplatsavgifterna att göra, i varje fall inte ännu. Att klubblösa
båtägare betalar lite mer är ganska självklart. Dom ska givetvis inte stängas
ute, men klubbmedlemmarna har faktiskt rätt till viss kompensation för
ideellt arbete av olika slag som de klubblösa inte behöver befatta sig med.
Tilläggas kan att arrenden uttryckligen är undantagna lagen om offentlig
upphandling. Kommunen har alltså rätt att ge arrende till lämpligaste intressent.
Jag gjorde i min utredning som ligger till grund för organisationen en
beräkning av hur kostnaderna för landplatser fördelade sig på olika arrendatorer. 2005 visade en rundringning att de klubbdrivna upptagningsplatserna hade klart lägsta avgifter, givetvis beroende på att det inte fanns
vinstmotiv med i bilden. De kommunalt drivna intog ett mellanläge, sannolikt ofta till viss del subventionerade. Privata upptagningsplatser låg i en
helt annan och mycket högre prisklass. På västkusten fanns exempel då
hela hamnområden hade sålts ut av kommuner till privata intressenter, som
krävde stora summor i insats och höga årsavgifter.
Tidningen ”Praktiskt båtägande” gjorde en genomgång år 2008 av både
båtplatser och vinteruppläggningar. Med förbehåll för att siffrorna inte till
alla delar är jämförbara så bekräftas mina tidigare siffror: Kostnader för
vinteruppläggning var i klubbdrivna anläggningar i genomsnitt 2600, i
kommunala anläggningar 3000 och i privata marinor 7500. För båtplatser
var siffrorna för klubbar i snitt 2500, för kommuner 3000 och för privata
hamnar 5100 + i vissa fall insatser av olika storlek. Variationer uppåt och
neråt förekommer beroende på båtstorlek.
Vad säger då detta? Jo: stöd VFB i alla lägen, var solidariska med organisationen och gnäll inte om inte allt funkar perfekt i första omgången! Kom
ihåg att styrelsen består av era egna klubbordföranden, vilket innebär att ni
själva är tillförsäkrade om ett reellt inflytande.
Sm

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

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET
AROS 2009
SSAros har glädjen att hälsa följande medlemmar som anslutit sig till vår
klubb
under 2009 varmt välkomna till vår gemenskap och vår klubbholme Rågsäcken
1. Torkel & Birgitta Dahlén (mars)
2. Mikael Hjelm och Helena Segervall (april)
3. Hugo, Rosa och Anthoni Martinez (maj)
4. Tadeusz & Iwona Sobolewski (maj)
5. Marcus & Ida Pettersson (maj)
6. Berndt & Yvonne Holmqvist (juni)
7. Kjell Nordström (juni)
8. Anders, Yasmin, Max och Amanda Helmersson (augusti)
9. Anders Persson (augusti)
10. Erik Ridman (augusti)
11. Jan Molin (augusti)
12. Lasse & Marie Pettersson (september)
13. Bengt Genell (september)
14. Joakim Almqvist (september)
15. Gustafsson Ingrid & Christer (september)
16. Henrik Gustavsson (september)
17. Pia Unga & Mats Svarc (september)
18. Bo Dufwa (september)
19. Lars-Gunnar Söderkvist (september)
Varma hälsningar

Ordf. i Segelsällskapet Aros

Norrlands-segling
Några funderingar i sittbrunn under en långsegling.

Att segla norrut det är att ha vatten till höger och land till vänster.
Glöm klockan, ta tid med almanackan. Ha inte bråttom.
Ha alltid tankarna fulla. Det gäller vatten och bränsle.
Ha god ordning på Din båt.
Planera Dina etapper, det är långt mellan hamnar ibland.
Det är mycket vatten, ändå ser man bara ytan.
Ibland mötte man en båt.
Så fina och trevliga hamnar hittar Du ingen annanstans.
Så trevliga människor hittar Du ingen annanstans.
Lägg hamnavgiften i lådan på bryggan.
Se till och ha trevligt sällskap, det hade jag.
Missa inte Kråkskär och Skatan.
Jag kanske gör om det igen.
Om Du inte gjort resan – prova själv.

Han som funderade och deltog i Norrlandseskadern
Lars Jönsson S/Y Magic

SSAros framgångar på SM och lagkappsegling.
SM i Express är ett av de tuffaste kappseglingar som förekommer i Sverige. Det är som ett getingbo. Stenhård konkurrens. Många båtar som deltar.
Genomgående duktiga seglare. Att vinna ett sådant SM är en prestation. Vi
gratulerar Anders Carlsson till segern.
Tord Bergman gjorde också bra ifrån sig när han vann SM för M30. Vi
gratulerar.
Oskar Bergman som seglar M22 hade chans på samma framgång som pappa Totte. Inför sista seglingen låg Oskar etta. Den slutliga bronsplatsen
gratulerar vi till.
SSAros seglare vann Västra Mälarens lagkappsegling. För SSAros seglade:
Christer Ovrén
BB10plac. 2
Tord Bergman
M30 plac. 5
Ulf Engblom
M30 plac. 6
Ola Jeppsson
NF plac. 12
Summa poäng
25
På andra plats kom SSSv med 31 poäng.
Michael Z.

Om moderna båtar och deras kölar.
Förra hösten hade jag tillfälle att besöka båtmässan i Hamburg och i somras kunde jag beskåda båtbeståndet i de danska hamnarna. En sak som slog
mig var att det numera måste vara förbjudet att gå på grund. De moderna
kölarna som ofta är cigarrformade är som gjorda för att tryckas upp i
skrovet vid en grundstötning. De numera vanliga 40-50-fotarna går knappast genom Rågsäckssundet utan att riskera att gå på. Anledningen till
denna drastiska utveckling måste väl vara att de flesta nya båtar numera är
konstruerade och tillverkade på kontinenten och avsedda at t seglas till
havs där inga grynnor finns. Hur många nya båtägare inspekterar kölinfästningar och sätter djupgående i relation till de vatten man tänker segla i,
månntro?
Sm

Gubbseglingen - 20 år
Denna unika segling har nu firat sitt 20-årsjubileum, precis lika trevlig som den
alltid har varit.
” Kollektiv ensamsegling ” smaka på denna ordlek, den säger allt om innehållet.
Hela 31 båtar deltog vilket är nytt deltagarekord. Denna typ av eskadersegling
med en gubbe i varje båt har inte sin motsvarighet någon annans stans i seglarvärlden åtminstone inte i Sverige. Att vi dessutom har alldeles förba…..t trevligt
under dessa fyra dagar gör det hela ännu bättre.
Som vanligt samlades vi under onsdag eftermiddag och kväll för uppvärmning
med bastu, korvgrillning, en och annan öl, historieberättande, skrönor och allt
annat skryt som är så vanligt inom seglarkretsar. En mäktig syn att se 31 st båtar
liggande på rad vid långa bryggan. Det var bara Michael Z som vi saknade, tyvärr.
Mycket glädjande och uppfriskande var att så många nya ansikten fanns med.
Dom gamla kan man faktiskt utantill vid det här laget. Kjell B Hallberg-Rassy 26,
Benny E Comfort, Hasse L Maxi 999, Per F Maxi 95, Bengt A Mamba 31, Sten E
Maxi 33, Peter M Regina 35 samt Torkel D, numera även kallad Torgil, med sin
Sunvind 26. Några nygamla uvar dök glädjande nog också upp, Leffe J med
Mamba 311 samt Stefan N i sin Rival 22.
För att vara i god form inför torsdagen blev det tidig kojning för undertecknad.
Torsdag morgon. Väckning som vanligt av Erkki, man kan inte undgå att vakna
av hans knackningar på pulpiten. Jag hade under gångna veckan haft många kontakter med SVT/Tvärsnytt där jag hade tipsat om vår unika segling och hade halvt
om halvt blivit lovad att de skulle komma ut och göra ett reportage från Rågsäcken. Men eftersom vår segling inte var av intresse från deras sida och dessutom
inte gjordes i Örebro-trakten så ringde dom återbud klockan halv nio på torsdag
morgon. Jag blev väldigt besviken. Nog om detta.
Påfallande många var uppe och skiftade försegel på torsdag morgon, speciellt
Scampi gänget. Vinden låg på syd så vi skulle få en kryss start ute vid bojen som
låg oroväckande nära land. Själv var jag nöjd med mitt segelval, att dessutom få
en kryss i början av seglingen, passade både båten och skepparen.
Skepparmöte med Erkki. Genomgång av dagens rutt. Målet för dagen var Granskär en sträcka på c:a 27 Nm. Idag slapp vi Janne P:s ibland alltför knepiga frågor.
Vi fick alltså en kryss start med kort startlinje. Frågan var, skulle man våga göra
en sk ”grosshandlarstart, eller skulle man bli utträngd utanför bojen? Saken ordnades lätt som plätt, jag fick häng på Urban P och vi både kom loss runt bojen
utan störande inslag från andra båtar och fick fri vind. Eftersom Linjetten går som
bäst på kryss blev det på det hela en väldigt fin segling hela vägen mot målet.
Leif E och Lennart H hade som vanligt gömt sig i vassen, men denna gång gick

det att komma i mål utan svårigheter, på rätt sida bojen. Hade en duell med Hasse
L i hans Maxi 999. Lyckades klämma mig före honom strax innan mållinjen. Du
lär Dig fort hur man seglar Hasse…
Efter målgång blir det järngenua fram till Hjulstabron. Lite mat och därefter mera
motor till Granskär. Som vanligt på Granskär lyckades vi skrämma upp några besättningar i sina båtar som trott att det skulle bli en lugn kväll i viken, men där
tog dom fel. Nåja, vi uppförde oss nog ganska väl hela kvällen trots allt.
En härlig grillkväll under pressening som skyddade mot ett lätt regn. Lyckades
med hjälp av Tommy A snubbla hem i mörkret för en natts välbehövling sömn.
Det skulle bli blåsigt på fredagen.
Mycket riktigt, på fredag morgon stod en frisk till hård sydvind som skulle blåsa
oss rätt i näsan. Dom som hade något att byta med skiftade till små fockar. Själv
valde jag att satsa på en inrullad genua något som jag senare skulle få ångra. Det
blåste faktiskt så mycket att det beslutades att de som ville, skulle gå med motor
via Rökaström direkt till Askholmen vilket var dagens mål. Vi som valde att segla fick en riktig omgång. Ner och runda Tegelgrund det var väl OK , men sen…
Vinden var som sagt sydlig vilket betydde kryss. Det är sällan jag upplevt så pass
grov sjö inne i Mälaren som nu. Att ligga och kryssa med en inrullad genua som
inte står särskilt bra är ingen höjdare. Hade sällskap med Jöran S och Sten E. Att
Jöran skulle sticka iväg det var väntat men att Stens båt gick så bra det förvånade
åtminstone mig.
Urban P följde oss också en bit ner till Tegelgrund men valde klokt nog att vända.
Han hade valt att segla med för mycket segel uppe. Klokt beslut Ubbe !
Hade problem med snörplinan i akterliket på genuan vilket gjorde att det fladdrade alldeles för mycket. Hur gör man, att krypa fram på fördäck var inget som tilltalade en gammal man, men till sist, med fara för livet, lyckades jag krångla mig
fram och dra åt snörplinan i akterliket. Bara för att efter en kort stund få göra
om samma manöver igen, svettig ,blöt och förbannad.
Denna tuffa segling avslutades med en fin sträckbog ner mot Leif E och det hägrande målet. Någon hade mätt upp till 17 m/s när det var som värst. Mälarvattnet
kan vara nog så tufft ibland.
Vi alla nio som hade seglat, väntade in siste båt i mål, så att vi alla kunde följas åt
upp till Askholmen. Denna dag var det extra skönt att få komma i hamn även om
det var ovanligt skvalpigt i hamnen beroende på vindriktningen. Man kunde känna sig nöjd med dagen då både båt och besättningen klarat av besvärligheterna.
Kvällen blev som den brukar bli på Askholmen, toppenfin. Härlig stämning, god
mat, allsång, historieberättande. Dessutom många soloartister, varav en del försöker sjunga på finsk dialekt. Tyvärr lyckades vi inte få höra Juddes solosång
denna kväll. Nåja, en lång dags färd mot natt, det tär på en gammal man att vara
uppe sent på kvällarna, dessutom flera stycken på rad, så framåt tio-tiden var det
dags att söka natthärbärge.

Lördagsmorgonen visade upp sin bästa sida, sol och en fin vind från syd, inte alls
lika stark som dagen innan. Skulle det gå att sträcka upp genom långa Strängnästarmen ?
Det skulle bli gemensam start, dvs” tuta och kör”, alla på en gång. Dagens segling
blev en av säsongens bästa och roligaste. Seglade långt ner mot styrbordlandet i lä
av de flesta båtar och fick en fin vind med fina lyft hela tiden som gav bra fart.
Dessutom sol och värme, vad kan man mer begära en septemberdag.
Nu skulle vi hem till Rågsäcken för den högtidliga 20-årsmiddagen i klubbhuset.
Men först den sedvanliga bastun där dagens segling avgjordes. Samling till middagen kl 19.00.
Alla hade inte hittat slipsen, men några hade dammat av smokingen. Ni var jättestiliga Judde och Lennart H. Själv hade jag hittat skepparkavajen, seglarskorna
och Seabagobyxorna, dessutom röd slips vilket skulle vara istället för protestflaggan.
Jösses flickor vilket bord Ni dukat upp, så snyggt och fint, det hade hedrat vilken
finkrog som helst. En helt fantastisk trerättersmiddag med räksoppa, älgstek samt
efterrätt. Anita N påstod att Lennart hade tjuv… fel , förlåt… skjutit älgen alldeles själv. Denna kväll blev de många uppskattande tackens tal, speciellt naturligtvis till Erkki som under alla år lagt ner mycket energi för att få oss Aros medlemmar att ha något att se fram mot varje höst.
Ett helt gäng med dragspel och gitarrer drog igång allsång så att väggar och tak
skakade till i det gamla klubbhuset. Att det fanns så många duktiga musiker i
klubben kände undertecknad inte till. Toppenbra! Några spelar bättre än seglar.
Naturligtvis ska de unga tjejerna, Anita N, Anita E, Rigmor S samt Monica N
ha allt beröm och tack som finns, för den fantastiska middagen som serverades.
Att dom dessutom dammat av gamla serveringskläder från förr var som man säger, skitkul. Tack tjejer!
Och ett jättestort TACK !!! till Erkki som orkat hålla igång oss i alla dessa 20 år.
Orkar Du 20 till?
Meningen var, att det skulle seglas även på söndagen, men det var det ingen som
skulle. Dagen efter kvällen före hade krävt sina offer. Dom flesta segade sig hem
med motor, trötta men lyckliga över att fått vara med om Gubbseglingen när den
är som bäst.
Nästa år ska det firas 21-årsjubileum.
Vid pennan och rodret på S/Y Magic
Lars Jönsson.
PS Glöm inte att av-anmäla Dig nästa år om Du får förhinder. DS

Höga kusten eskader 2009
Åtta båtbesättningar anmälde intresse för 2009 års eskader, sju kom till
gemensam avgång från Öregrund. Den åttonde båten fick tyvärr tekniska
fel redan i Enköping. Tur i oturen att det hände där och inte på någon av de
längre sträckorna upp efter kusten, delar fanns inte att tillgå i Sverige.
Blixt och dunder
I hemma hamn på Rågsäcken första
natten inte mycket sömn.
Dimma
På Stor Jungfrun rullade dimman in
och stannade några dagar, men vi
plottade oss i konvoj upp till Hölick,
det är inte allt för mycket tung trafik.
Mellanfjärden fick ett besök som inte
var planerat då dimman låg tät.
Sol och sjöbris
I Härnösand öppnade sig himlen, inte då med regn utan solen flödade och
kusten visade sig så magnifik som den är. För fulla ställ upp till Häggvik
där några som tjuvstartat fick tvätta däck i en mycket lokal åskskur.
Stiltje och motorgång
Mellanfjärden - Härnösand disigt och vindstilla. Trysunda - Lustholmen
inte en pust.
Plattläns i frisk vind
Från Änskärsskaten i svag morgon bris och avslutning med en 10-12 m SO
plattläns. Inte världen bästa för att angöra en hamn med inlopp mot just
SO. Den riktningen var vanligt återkommande under resan.
Kuling/storm
I ett skvalpigt Öregrund med vind från N upp till 20 m. O vind i Grisslehamns östra hamn, inte så bra när det friskar i runt 12 m. Bron hindrade
passage för några höga master.

Hamnar
Öregrund, Grisslehamn, Eckerö (m färja!), Ängskärsskaten, Granskär, Axmarsbruk, Stor Jungfrun, Hölick, Kråkskär, Mellanfjärden, Hudiksvall (m
buss!), Lill Luban, Skatan, Ortviken, Kattskär, Härnösand, Lustholmen,
Bönhamn, Mjältön,
Tollarviken, TrysunJag kom först upp !
da, Norrfällsviken
plus hamnarna mellan Rågsäcken och
Öregrund t.o.r.
Grottor och berg
Djupdykning i naturliga grottor på
Hornslandet. Bergsklättring på Mjältön
och i Häggvik.

Rast och vila på väg upp 234 meter slingrande stigar

Mat
Fisk, fisk men inte jäst för alla. Strömming
och Sik från kusten, ja även då importerad
från Canada till oss turister kommande från
sjö och land!
Bastu
Erbjuds i de flesta hamnar med kommunal
ved, även då mixad till glädje för en del.

Strömming Axmars Bruk

Lill Lubban

Kapellet på Kråkskär

Kapell
Alla dessa vackra små kapell
från tiden för det omfattande
strömmingsfisket som bedrevs under lång tid.

PO Fryköf
har även tagit
fram en
mycket trevlig liten trycksak med bilder och texter
från vår segling.

Alla samlade på Stor Jungfrun

Varvet
Ditt eget varv – Båtklubbarnas Varv på Verksgatan har nu flyttat alla
pusselbitar är på plats och vår adress är Verksgatan/Lillåudden eller Marinan 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 20102011 kan Du göra redan nu. Adresser finner Du i vår lilla annons härintill.
Ansökan om utomhusplats kan Du också, för närvarande, även göra på
Teckningslistan på anslagstavlan inne på stora varvet
/Bernt A.

Årets M-båts-SM sett från Kulings horisont
Utös hamn består av ett sund mellan öarna. Tratteffekten gör att det varje
morron blåste friskt i sundet vilket väckte våra förhoppningar om hårdvindskör som skulle gynna oss. Varje dag försvann vinden likafullt ett par
hundra meter ut på fjärden och ersattes av en ganska laber sjöbris.
En som hade vässat sig ordentligt i år var Totte. Han syntes tidigt på våren
gnoende som ett skållat troll ute på Västeråsfjärden i alla väder. Noggranna
förberedelser och en högklassig besättning bestående av den gamle Mbåtseglaren Uffe Andersson från Örebro och Mikael Sääf, skicklig nepparseglare från Uppsala gjorde susen. Tre spikar, en tvåa, tre treor och en
borträknad femteplats i sista seglingen (då skepparn hade drabbats av en
svårartad halsinfektion) gav en överlägsen seger. Att notera var att den äldsta träbåten vann och den nyaste plastbåten som sjösattes veckan före SM
kom tvåa! Jämbördigheten mellan trä och plast och mellan trä- och aluminiummaster är avgörande för klassens framtid. Uffe och Anita kom in på en
säker femteplats i det 26 båtar starka startfältet och Tomas Svensson kom
på trettonde plats. Alla Arosbåtar på övre halvan!
Sonen Oskar ville inte vara sämre. Han ledde före sista dagen men
lyckades inte riktigt pricka in sjunde seglingen. En åttonde plats i sjunde
seglingen fick strykas vilket innebar att han blev tvungen att räkna den
inledande sjuan. Trea av 22 båtar var dock starkt. Oskar är ingen träningsnarkoman som far sin men har talangen och var dessutom försedd med en
förstklassig besättning: Eric Pettersson och den tidigare svenska mästaren
Stefan Hultgren. Till allmän förtjusning vann Erik Persson som har tjänat
klassen troget i många år. Själva var vi jämna med alla seglingar mellan
sjätte och åttonde plats. Sämre än förra året men skärpning utlovas till
2010 då SM-seglingarna går i Trosa. Robban Engblom med besättning som
fick styra på egen hand första dan kom på sextonde plats.
Sm

Kurs i kappsegling
Anders Carlsson, årets SM-vinnare i Expressklassen är faktiskt medlem i
Aros. Vinner man en klass av den kalibern har man säkert en hel del att
lära ut till klubbmedlemmarna. Anders har erbjudit sig att ordna en kurs i
vinter. Det är en möjlighet som vi inte ska missa, tycker jag. Om ni tycker
att idén är bra, anmäl i så fall intresse till Jocke Sundstedt på mail
joakim.sundstedt@se.abb.com. Gör det nu!!!

Om tjejsegling
M 30-flickorna börjar så smått att underminera den manliga maktpositionen! I höstens M30-kör på Västeråsfjärden var en båt helt bekvinnad
och på Höstkroken hade Anita Egbert slängt ut gubben och tagit in Annikorna från Tottes och Bosse Sundins båtar. En tiondeplats bland 26 båtar
i det hårda vädret bevisar att flickor är väl så begåvade när det gäller
segling som grabbarna. I M22-klassen fick vi dessutom stryk av två tjejbåtar på SM.
Vad vill jag ha sagt med detta? Jo: Gubbseglingen är en förträfflig uppfinning. Skulle inte kvinnorna kunna ha nåt liknande? Eftersom många tjejer
trots allt fortfarande är lite orutinerade genom att gubbarna står i vägen för
rorkulten kanske man inte skulle ha kravet att det ska vara en person i
varje båt utan ett gäng kunde gå ihop i varje båt. Tillfällen skulle ges till
självständigt handhavande av båtar och ostörda diskussioner om respektive
gubbes fördelar och nackdelar.Det här skrev jag för att samla poäng som
feminist i Göran Perssons efterföljd. Man måste ju följa med sin tid!
Sm

Karin Friman
Jag mötte Karin första gången när vi var ett ungt grabbgäng som skulle
segla Gotland Runt med Holgers nya Comfort. Det var omkring 1971 vill
jag minnas. Karin blev som en morsa för oss. Hon lagade mat och höll ordning på ynglingarna som gärna hängde i barerna på Sandhamn. Holgers båt
var ny och vi skruvade frenetiskt på beslag hela vägen upp till Sandhamn.
Det sista Holger absolut skulle ha monterat var flaggbeslaget. Jag låg och
skruvade under däck medan Karin stekte köttbullar. En och annan tappades
och snappades snabbt upp av montören. Under tiden diskuterade vi konstens villkor i det västerländska samhället och andra för resten av besättningen obegripliga ämnen.
Karin var den klassiska seglarhustrun som troget följde sin man inte bara
runt kappseglingsbanorna utan även på långa semesterseglingar som ofta
gick till Holgers hemort Helsingfors.
Dessutom var hon en av stans mest erkända konstnärer, bland annat specialiserad på sjömotiv av olika slag. En vacker tavla av hennes hand utgör
vandringspriset på KM och familjeseglingen. Av en märklig tillfällighet
blev den fulltecknad ungefär samtidigt som Karin gick bort. Vi har kommit
överens om att den ska hängas i klubbhuset som ett minne av seglaren och
konstnären Karin Friman.
Sm

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

Segling i olika vatten
I år har vi verkligen varierat vårt seglande: En vecka runt Själland, två
veckor i skärgården och Mälaren, en vecka i Kroatien och en helg på västkusten. Utan att göra några värderingar kan det vara intressant att jämföra
de olika förhållandena.
De danska hamnarna är ofta mysiga med trevliga restauranger och pittoreska hus. Alla försöker segla på den danska sidan av Öresund av den enkla
orsaken att de flesta oväder kommer från sydväst vilket också återpeglas i
hamnförhållandena. Svenska hamnar är ofta vindpinade och besvärliga att
ta sig in i medan de danska är skyddade. När man kommer ner på södra
sidan av Själland är vattnen ganska svårnavigerade; grunda och vindlande
mellan sandbankarna. När man har besökt ett antal hamnar konstaterar man
att mysigheten blir lite enahanda, faktiskt. Naturhamnar finns inte i Danmark.
Den svenska ostkusten är unik på så sätt att man kan hitta naturhamnar
överallt utan hamnavgifter och relativt glest befolkade även mitt i juli.
Vädret kan förstås vara besvärligt, men faktum är att de flesta atlantlågryck
regnar av sig över fastlandet. Ofta syns svarta molnväggar över land, men
dom kommer sällan ut över skärgården. Numera finns det en hel del trevliga krogar i skärgården också. Ett växande problem är de jättelika strykjärnsliknande motorbåtarna vars skeppare ofta inte har det minsta hum om
sjövägsregler. Platserna i gästhamnarna börjar också på att bli för smala. I
Trosa hittade vi lediga bojar men inte en millimeters utrymme vid bryggan.
Mälaren är fortfarande välgörande glesbefolkad och i mindre grad invaderad av strykjärnen, förutom på Granskär där det alltid är fullt. Snusket
runt dass och soprum är tyvärr ganska utbrett numera. Skärpning, båtfolk
och de soptömmande mälarkommunerna!
Kroatien, då? Enligt turistbroschyrerna skulle vindarna blåsa med tre-fyra
meter på förmiddagen, öka till fem-sex på eftermiddagen och bedarra på
kvällen. Möjligen skulle man kunna förvänta sig en eller annan lättare
regnskur. Ankarvikarna skulle ha kristallklart vatten perfekta för snorkling
och bad.
Antagligen var vi nere i senaste laget i mitten av september. Vindarna var
ofta hårda, ett par dagar upp mot femton meter vilket gjorde att min syn på
rullstoror fick revideras: Det var både bekvämt och nödvändigt att rulla ut
och in segel vartefter byarna kom och gick.Vi hade ett par riktigt spektakulära åskväder också. En natt vid boj fick vi lägga ut en extra bojtamp

trots att vi låg i en åtminstone delvis skyddad vik. Fyra timmars åska med
stenhårda byar och häpnadsväckande blixtar!
Hela den kroatiska kusten är en enda stor turistindustri med gigantiska
marinor. I samtliga ankarvikar låg bojar utlagda som gjorde att man slapp
vara rädd för att dragga. Kostnad: 150-400 kronor per natt. Inkomsten gick
dock till naturskyddet vilket gjorde att vi inte knorrade när gummibåten
kom och tog betalt. Den krotatiska skärgården påminner lite om västkusten. Öarna är karga och svårtillgängliga men mycket vackra. Grund finns
inte. Första morronen låg vi som läbåt nedanför trettiofem andra bojliggare. Septitankar fanns inte på charterbåtarna. Eftersom de flesta människor gör sina behov på mornarna inställde åtminstone jag som är en
smula pjåskig mitt morronbad. Privatbåtar förekom inte i de vatten vi seglade i varje fall. Charterbåtarna är väl rustade och ändamålsenliga. Vi
hade en Oceanis 393 med alla bekvämligheter.
Västkusten i september är angenäm att segla på. Vattnet är varmare än
hemma på hösten (kallare på våren), och hamnarna är glesbefolkade. Med
lite tur kan man få tag på både fisk och skaldjur i de små fiskehamnarna.
Naturhamnar finns men är ofta väderosäkra för ett trygghetsfreak som jag
som helst ska ha lä från alla håll. På sommarn är emellertid situationen en
helt annan. Goda vänner till oss seglar inte i hemmavattnen i juli. Dom anser att norrmännen har översvämmat bohuskusten med jättebåtar och partajande. Jag kan inte verifiera iakttagelserna eftersom jag inte har seglat i juli
på västkusten sen 1974.
Alla vatten har alltså sina för- och nackdelar. Det ska bli intressant att läsa
om norrlandseskadern på annan plats i detta nummer!
Sm

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

Stölden

.

Att stjäla är som bekant straffbart. Men att stjäla idéer och få inspiration
från andra är väl helt OK. På hemväg med den norrländska eskadern var vi
några stycken som stannade på Flaten, Norrtälje Segelsällskaps klubbholme NV Gräddö. Vi som gick iland på bryggan föll pladask.
Där står bänkar på bryggan som var så fina och välgjorda. Sådana måste vi
ha på Rågsäcken ! Våra gamla fula har gjort sitt.
Fram med papper, penna, tumstock samt kamera. Vi mätte, fotograferade
och ritade. Nu skulle vi hem och sätta igång, skaffa pengar och virke samt
en plats i vinter att snickra i.
Allt har löst sig, arbetet kommer igång i vinter, till våren skall de nya bänkarna finnas på plats. Dom gamla kommer att brinna i bastun.
Vi som föll
Thomas, Anna-Maria och Max
Rigmor och Jöran
samt Lars J

En bild säger mer...

Drömmar inför kommande vintern

Mot Svartklubben

