Rågsäcken
22/5-10
Säcköppning 10:00
Vårmöte 14:00

Luftigt värre!
Kan vi ha det så här?
Lucka på rymmen

Vem tog luckorna?
Tvätta och måla!

Köksluckorna återfunna, nu nylackade och på väg ut till
Rågsäcken igen. Tack ”Judde”
Nu saknas tvättare och penselförare till vägg och tak

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 färdigställt det som jag inte hann med förra vintern. Jag
kan inte påstå att jag jobbat lika hårt som de andra inne på varvet utan det
har varit lugnt och behagligt med en kopp kaffe i ena handen och putstrasan i den andra. Allt är nu klart till sjösättningen, men jag får nog vänta till
en bit in i maj innan jag kommer ut eftersom jag ligger längst in och de
andra är inte klara på långa vägar.
Vi har inte kunnat göra någon vinterröjning på Rågsäcken i vinter på grund
av den myckna snön och alla stöp i isen som uppstod under februari/mars.
Men vi tog rejält förra året och det ser bra ut ändå.
Som jag skrev i förra bladet har ett gäng ”gubbar” under vintern byggt 10
mycket rejäla och fina kombinationsbänkar/bord. Vi ska också köpa parasoll till de nya bänkarna så att man kan få både sol- och regnskydd när man
sitter och äter sin nygrillade oxfilé.
Samma gäng har efter bänkprojektet tagit sig an vårt kök och nu är alla
skåpluckor och lådfronter lackade, jag tackar vår eminente lackspecialist
PA ”Judde” Gelin för detta. Mattan ska också bytas ut när det blir lite varmare och det ska Roine Rosengren hjälpa oss med.
I det här numret finns medlemsmatrikeln som kan vara bra att ha liggande i
båten. Kontrollera Era uppgifter i matrikeln, är det något som inte stämmer, kontakta mig eller Michael Zeeck så rättar vi till detta till nästa matrikel.
Den som ännu inte betalt medlemsavgiften ber jag vänligen betala in densamma. Den som av någon anledning inte längre vill vara med i klubben

och därför inte betalt, vänligen kontakta mig så vi kan avföra Er ur vår medlemsmatrikel. Min mailadress är jan.eklund@servicehalsan-vasteras.se och
mitt telefonnummer är 021-14 16 89 (hem) eller mobil 070-207 09 16 (dagtid)
En glädjande trend som jag sett är att tillströmningen av nya medlemmar har
ökat under de senaste år och bara i år har 9 st familjer/personer redan gått med i
klubben och förra året var denna siffra 21. Se längre fram i bladet vilka nya
medlemmar vi fått i klubben i år.
Vad gäller VFB så har sjösättningsprocessen rullat igång och man kan som förra året enkelt och bekvämt boka och betala via nätet. Gå in på www.vfbab.se
där hittar du all information du behöver.
Nytt för i år är att alla som har en körbar vagn får en reducerad lyftavgift med
200 kr . Detta för att snabba upp transporten av båtarna och därmed effektivisera processen så att vi kan lyfta fler båtar per timme.
Man kan även göra traditionell bokning i kupan (före detta VMBKs kupa) som
ligger vid Kraftverks-planen intill sjösättningsplanen. Bokningskupan är öppen
kl 15 – 18 under alla vardagar då man sjösätter på kraftverksplanen, se schemat
på hemsidan. Bokningen avser alla båtar på Kraftverksplanen, Lögarängen och
Lövudden
Vi ses på Mälaren och Rågsäcken för ännu en underbar sommar, med som jag
hoppas, lite bättre väder än förra säsongen.
Väl mött på Säcköppning och vårmöte den 22 maj
Seglarhälsningar
Jan Eklund

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET AROS 2010
SSAros har glädjen att hälsa följande medlemmar som anslutit sig till vår
klubb
under vintern och våren 2010 varmt välkomna till vår gemenskap och vår
klubbholme Rågsäcken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sven-Olof Carlsson (januari)
Fredrik & Ingrid Johansson (februari)
Thorsten Hagberg (februari)
Sven-Olov Veijalainen (februari)
Göran Linno (februari)
Torbjörn Axblom (februari)
Leif & Ann-Christine Kleregård (mars)
Arne & Eva Trangärd (april)
Stefan & Eva Fors (april)

Varma hälsningar

Ordf. i Segelsällskapet Aros

Skitdebatten. Igen
Till min förvåning fick jag faktiskt in ett inlägg i debatten i VLT trots
att det i sak vände sig emot tidningens artiklar som ju var ägnade att
sätta igång det sedvanliga förvalsdrevet mot båtägarna. Artikeln var
ganska återhållsam eftersom jag inte ville att båtägarna skulle framstå
som de miljöbovar som politikerna älskar att insinuera fram.
Men egentligen är jag ganska förbannad. Alla partipolitiker oavsett om
de tillhör alliansen eller de rödgröna tycks tro att det är ett säkert sätt att
skaffa sig friska röster genom att trycka till båtägarna så snart det är
förval. Förra gången hade vi bottenfärgerna: Förbudet hetsades igenom
trots att det varken fanns bottentvättar eller ersättningsfärger. Detsamma är förhållandet nu: Inga tömningsstationer, inga övervakningsmöjligheter. Resultatet blir givetvis att båtägarna skiter (obs: ordvitsen) i
förbudet och tömmer som vanligt.
Ett litet axplock från olika mer eller mindre auktoritiva håll kan jag underhålla er med: Åklagaren Karlmark hävdade att det redan nu är förbjudet att tömma toan i sjön med stöd av den lagtext som säger att föroreningen ska vara ”av icke ringa betydelse”. Våra 1,4 promilles utsläpp skulle alltså vara av stor betydelse. Resonemanget förstärktes i
TV-nyheterna där reportern påannonserade inslaget med anmärkningen
att ”nu ska regeringen ta krafttag mot algerna i Östersjön genom att
toatömningen från fritidsbåtarna förbjuds.” Därefter framträdde vår välinformerade miljöminister och meddelade i förbigående att även färjor
och kryssningsfartyg så småningom skulle komma att omfattas av restriktioner. Sug på det: Hur många fritidsbåtsutsläpp går det på ett enda
färjeutsläpp??? Det vore nånting för Karlmark att bita i! Jag trodde i
min enfald att färjorna hade haft sugmöjligheter i många år!
OK, nu har jag varit elak en stund. Givetvis måste vi ta vårt ansvar för
miljön, men jag vägrar att bli offer för enfaldiga kontraproduktiva miljönissars felriktade ambitioner att värva röster genom att hetsa mot båtfolket som sannolikt är betydligt mera miljömedvetna än folk i allmänhet trots att vi åker omkring i våra lyxiga M 30:or, folkor, IF:ar och Vegor.
Sm

Fritidsbåtarna och latrintömningen
Innan det sedvanliga drevet mot båtägarna tar fart på allvar kan det kanske vara på sin plats att klarlägga en del grundläggande fakta om hanteringen av båttoaletter och septitankar.
Före plastbåtsrevolutionen i början av sjuttiotalet förekom toaletter endast i de största båtarna. När plastbåtstillverkningen tog fart och många
båtar blev stora nog att rymma fasta toaletter konstaterades att det var
ohållbart att tömma toaletterna direkt ut i vattnet i hamnarna varför praktiskt taget alla båtar i våra farvatten installerade septitankar för att kunna
tömma avfallet till sjöss. För närvarande har cirka 50 000 båtar fast installerad toalett. Av dessa har ungefär 10 000, huvudsakligen nyare båtar, suganordning för landtömning. Cirka 10 % av det totala fritidsbåtbeståndet är berört av en eventuell lagstiftning om utsläpp.
En avgörande fråga blir givetvis: Hur mycket släpper dessa båtar egentligen ut? Av tillgängliga siffror kan man utläsa att båtarna släpper ut
140 ton kväve per år jämfört med jordbrukets 50 000 ton. Fosforutsläppen ligger på cirka 3,7 ton. Båtutsläppen omfattar cirka 1,4 promille av
den totala utsläppsumman. En uppskattning av utsläppsvolymerna i Mälaren innebär att 2 miljarddelar av sjöns kubikvolym utgörs av utsläpp.
Summan ackumuleras inte eftersom Mälarens vatten byts vartannat år.
En full septitank innehåller 75 % rent spolvatten och 25 % föroreningar,
främst urin. Åklagarens farhåga att utsläppen förekommer ”i en omfattning som inte har ringa betydelse” torde alltså inte vara aktuell. Transportstyrelsens utredare konstaterar att kostnaderna för att åtgärda utsläppen inte står i paritet med nyttan, men föreslår ändå att ett förbud mot
utsläpp ska införas om två år.
Det här betyder emellertid inte att båtägarna kan strunta i miljökraven.
En vettig planering av tänkbara miljöåtgärder kommer ingen att motsätta
sig. Problemet är emellertid att det är poänglöst att införa en lag som inte
kan följas och som inte kan övervakas. På två år finns det ingen möjlighet att bygga de tekniskt komplicerade och kostnadskrävande cirka 300
nya mottagningsstationer som behövs. Kustbevakning och polisbåtar har
ingen som helst möjlighet att hålla koll på alla tänkbara miljöbovar.

Alltså kommer båtägarna sannolikt att fortsätta släppa ut toalettavfallet utan
att riskera påföljd.
Ett bättre sätt att möta de ökade miljökraven är att successivt skärpa kraven
i takt med att stationer byggs och att rusta upp de torrdass som redan nu
finns på holmarna men som ofta inte sköts på ett godtagbart sätt. Förslag:
-Inför krav på att alla nytillverkade båtar med toalett ska ha utsugningsanordning.
-Uppmuntra konstruktion av kompletteringsutrustning för äldre båtar. Utsug bör också kunna användas som försäljningsargument på samma sätt
som har skett exempelvis när det gäller sötvattenkylning.
-Gör en tidsplan på ungefär fem år när kommuner och fastlandsbaserade
gästhamnar ska åläggas att bygga ut tömningsstationer. Därefter kan man
kräva att alla båtar som kan klara en ombyggnad rent tekniskt ska sätta in
tömningsanordning.
En hetsjakt med mål att framställa båtägarna som miljöbovar är meningslös
och sannolikt kontraproduktiv. En konstruktiv dialog fungerar bättre!
Bo Stenström
Debattartikel publicerad i VLT 17 april

Lite om kappseglingstaktik i starten.
Eftersom jag har varit med i gamet under snart 100 år (tror jag), så tycker
jag inte att det är alltför förmätet att förmedla några erfarenheter. Jag har
gjort alla misstag som finns, men det är ju inte nödvändigt att du måste göra
om dom!
Det har sina poänger att starta på distanskappseglingar. Det är inte alltid
man kan räkna med krysstart som är normalt vid bankappseglingar utan
ibland måste man starta på halvvind eller läns vilket kräver lite andra förberedelser.
Om vi trots allt börjar tala om krysstarter, så finns det en del att hålla reda
på. Först och främst: Vilken sida av linjen är favoriserad? Det kan du se om
du före start lovar upp till vindögat på startlinjen. Om båten enligt kompassen pekar över mot babord är lovartsmärket att föredra; om den pekar mot
styrbord är det bäddat för lästart. Problemet om lovartsmärket är bättre
(vilket det inte ska vara om seglingsledningen är alert) är att man oftast
hamnar i gröten och kanske blir utknuffad när man söker läge. Om man absolut ska vara längst upp så kan det vara en idé att starta i andra led och slå
direkt över till babord för att sen slå tillbaka i fri vind. Annars kan man

söka luckor lite längre ner på linjen och vara noga med att ha avstånd till
närmaste läbåt vilket man får genom knuffa upp lovartsgrannen en bit.
Lästarten är oftast att föredra, tycker åtminstone jag: Vi har i alla år kört
med en patentmetod som går ut på att dra iväg ganska långt bortom lämärket
och komma tillbaka med fart för att sen svänga upp i en lämplig lucka som
nästan alltid finns lite längre ned i fältet. I det här läget får man absolut inte
hamna i andra led, då är man rökt direkt. Du måste ha stäven före närmaste
lovartsbåt och bra fart i starten!
Om det är halvvindsstart på en distanssegling är det viktigast att ha fri vind
och fart. Man kan passera startlinjen ”åt fel håll” och klocka tiden gentemot
startskottet. Kom ihåg att räkna in den tid det tar att vända! Är du tillräckligt
långt framme och har fri vind är det inte fel att ligga i lä för att sen kunna
arbeta dig upp i lovart. Viktigt: Om du rundar mot lovart vid första märket
måste du ha skaffat dig lovartsläge i god tid så du inte får ett gäng innanför!
Länsstart är ett knepigt kapitel. Om vi utgår från att vi seglar med spinnaker
så är frågan om man ska sätta den före eller efter start. Sätter man den före
start måste man vara säker på att ingen kan komma och luffa bort en. Sätter
man efter start förlorar man distans mot dom som har satt den före start och
som lyckats klara sig undan luffningar. Alltså: Om du sätter före start måste
du ha fritt från läbåtar och gärna komma bakifrån för att hitta bra luckor.
Om du väljer att vänta kan det vara idé att komma från lä och skära upp dymedelst bortknuffande lovartsbåtarna, enkannerligen dom som har satt spinnaker. (Snygg mening, va?).
En viktig sak som du måste ha koll på redan före start är var första märket
ligger. På SM i Fifong för ett par år sen startade vi perfekt vid lämärket. Vad
vi inte hade koll på var att startkryssen var extremt kort. Vi hann inte undan
för att slå före layline vilket är en förutsättning vid lästart utan måste fortsätta ända fram. Vid märket passerade varenda styrbordsbåt förstås utan att vi
kunde krångla oss in trots att vi hade ett bra läge från början.
Om du startar i lä vid halvvindsstart under en tisdagssegling och ska runda
pricken vid gamla hamnen hinner du oftast inte undan utan får hela lovartsgänget på dig. Inte kul!
Alltså: Du måste ha koll på att du kan komma in för styrbord till märket vid
krysstart eller skaffa dig innerläge vid första märket om det är läns- eller
halvvindsstart. Tänk alltid ett steg längre än näsan räcker.
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 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.
Sm

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

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

Gotlandseskader sommaren 2010
Efter förra sommarens mycket uppskattade eskader till höga kusten så fick
dom flesta av oss blodad tand och vill göra något liknande den här sommaren.
Därför kommer vi att försöka ordna en eskader runt Gotland i July med besök till dom små fiskehamnarna och andra sevärdheter runt ön. Det finns ju
ett antal att besöka. Ett besök till Visby kommer att ingå förutsatt att vi kan
undvika ”Stockholmsveckan” (vecka 29).
Tanken är att starta från ett lämpligt ställe längsmed Svenska kusten med
gemensam överfart till tex Lauterhorn på Fårö eller något annan lämplig
hamn på Gotlands västsida.
Förutom överfarten till Gotland så blir det förmodligen endast korta dagsetapper eftersom hamnarna ligger relativt tätt.
Totalt bör hela resan inte ta mer än 3-4 veckor men det styr vi själva tillsammans med väder och vind.
Om ni är intresserade hör snarast av er till Styrelsen, Jan P eller Jöran S

Kalendarium SSA 2010
11 mars
15 april
7 maj
22 maj
22 maj
25 juni
12 augusti
4 september
9 - 12 september
18 september
7 oktober
22 oktober
4 november
11 november

Styrelsemöte
Styrelsemöte
Arosbladet med kallelse till Vårmöte
Säcköppning kl. 10:00
Vårmöte kl. 14:00
Midsommarfirande
Styrelsemöte
Familjesegling , Kräftskiva
Gubbsegling 21 gången
Säckstängning
Styrelsemöte
Arosbladet med kallelse till Årsmöte
Styrelsemöte
Årsmöte

Seglingskalender för 2010
Planerade seglingar
Sundbyholmsregattan
Västeråsregattan
SSSV Öppna inkl lagkappen
Höstkroken

Datum
15/5
12/6
21/8
25/9

