Årsmöte
Datum: 10 november
Tid: 18.30
Plats: JKVs klubbhus på
Framnäs
Möt upp och kom med idéer
Efter mötet bjuder klubben på
kaffe med dopp

Ordföranden har ordet
Hej seglarvänner.
Nu är hösten här efter en fin sommar, i alla fall för oss som har tillbringat vår
tid på ostkusten, vi hade bara en dag regn under en tre veckors båtsemester och
sensommaren har ju också varit otroligt fin och varm.
Däremot har vi haft krångel med vårt förba…de kylskåp som hela tiden drar ur
batterierna, jag tror att det är många av oss som känner igen sig. Jag har efter
sommaren kommit till insikt att solceller, trots att de är fula som stryk, är ett
måste på en segelbåt. Så nästa år gott folk, är det vi som har solceller och ny
kyl.
VFBs organisation har satt sig och jag har den uppfattningen att flesta tycker att
det fungerar riktigt bra. I år erbjuder VFB också de som ligger på vagga uppställningsplats på Lövudden, läs mer om erbjudandet på VFBs hemsida. En annan rolig detalj som ni kanske märkt är att de flesta slipförmän som arbetar åt
VFB är SSA are.
Vad har hänt på Rågsäcken i sommar?
Årets stora händelse är ju förstås Mälarbåts SM med över 40 deltagande båtar
där både M30 –klassen och M22-klassen fick SM status. Från SSA deltog 6
M30or och 6 M22or, bästa placeringarna fick Totte Bergman med en andra
plats och Ulf Engblom med en tredje plats i M30-klassen. I M-22-klassen tog
Oskar Bergman en andraplacering.
Det är ett stort arbete att genomföra ett arrangemang som detta, det kan nog de
ca 40 funktionärerna intyga. Men vi hade samtidigt roligt och fick väldigt positiv respons av alla seglare som tillbringade fyra dagar med oss på Rågsäcken.
Jag tackar alla en än gång för att ni ställde upp och slet som ni gjorde.
En annan stor händelse är att vi äntligen, som vanligt med Lasse Jönsson som
arbetsledare och organisatör, har ersatt den sjunkande bryggan som anslöt till
pontonbryggan med två stycken mindre pontonbryggor. Jag tackar alla som var
med i projektet.
Kräftskivan den 3 september hade över 60 gäster och ordnades i år av Anki Lysell med hjälp av Pia och mej samt våra barn. Det blev en väldigt trevlig tillställning trots att musiken kom från CD-skivor i stället för orkester.
På dagen kördes Familjekappen i en lätt till obefintlig vind. Det tog 20 minuter
för mig att komma fram till startlinjen trots att jag bara låg ca 30 meter ifrån
densamma när min starttid inföll. Carl-Henrik tyckte att det ”sög” och ville

starta motorn, men jag sa att vi bryter när vi kommit över startlinjen så vi får en
DNF i stället för en DNS.
Segern gick till den som hade störst tålamod och det var Tobbe och Maria Eriksson, det är bara att gratulera till tålamodet.
Gubbseglingen hade i år något förre deltagare än vanligt, men vad jag hört hade
de väldigt fint väder och goda vindar. Mer om detta längre fram i bladet. I år var
det sista året för Erkki som eskaderledare och jag tackar honom för alla trevliga
gubbseglingar jag fått nöjet att delta i. Nästa år har vi en ny eskaderledare som
heter Janne Pettersson och jag är övertygad att det kommer att bli lika trevligt i
fortsättningen också. Jag önskar Janne lycka till med de framtida gubbseglingarna. PS Nästa år har jag nya segel och en riktig propeller, då får ni huka er gubbar, för då kommer det att fräsa om bogen. DS
Årets Säckstängningen med ärtsoppa och Punsch genomfördes i ett fint höstväder den 17 sep. Trots det fina vädret var vi var inte många i år, men allt gick bra
och säcken är ihopknuten för säsongen.
Jag önskar er alla en fin höst och hoppas att vi ses på årsmötet den 10 november
Seglarhälsningar
Jan Eklund

Bryggarbeten.
Som dom flesta medlemmar väl redan har märkt, så har den ständigt sjunkande anslutningsbryggan ut till ponton ersatts med flytbryggor under den
gångna våren.
Vi har varit några medlemmar som jobbat med detta sen i november förra året
då vi hittade bättre begagnade flytbryggor på Blocket ( var annars?). Dessa
fanns för påseende uppe vid Stäket.
Sagt och gjort, vi bestämde oss för att åka och titta på dessa. Det råkade bli
den första snöiga, blåsiga samt kallaste dagen i november. Vi som åkte var
Jöran Söderberg, Hasse Lysell samt undertecknad.
Naturligtvis fanns dom ibland oss som åkte utan långkalsingar så besöket blev
kort och gav i stort sett ingenting. Det såg inte bra ut, vad gör vi nu frågade vi
oss?
Vi åkte hem och funderade några veckor till och var beredda att ge upp tanken
på dessa flytbryggor.
Vad skulle vi göra istället? Våra bastumöten på onsdagarna kretsade i stort sett
bara om hur vi skulle lösa bryggfrågan.

Kostnaden och arbetet att få hem bryggorna var det stor spörsmålet. Att lyfta dem
ur vattnet och köra hem dem per lastbil skulle visa sig bli dyrt och jobbigt. Den
gode medlemmen Björn Hammarsten erbjöds sig att köra hem dem för en billig
penning men han som skulle lyfta dem upp vid Stäket skulle ha ordentligt betalt.
6000 kr för två lyft tyckte vi var alldeles för dyrt. När bryggorna kommer hem
skulle dom lyftas av och transporteras ut till Rågsäcken, ytterligare stora kostnader
och arbete.
Efter någon tids undersökning fick vi kontakt med Tommy Holmberg Svensk Marinteknik som har en gammal men stadig bogserbåt klar för uppdrag. Enligt honom
skulle det inte vara några problem att dra hem dem sjövägen. Vi gjorde upp pris
med Tommy om hembogsering .
Nästa fråga var, hur får vi bort dom 10 gamla bryggstolparna för att bereda plats
för 15 meter pontoner? Fyra offerter lämnades på detta arbete. Den dyraste offerten låg på 60.000 kr!!!! . Vi fick till sist ett pris som var betydligt lägre.
I början på maj åkte Leif Eriksson, Hasse Lysell, Jöran Söderberg och undertecknad upp för slutbesiktning av bryggorna och för att planläggning av hemtransporten. Enligt Tommy Holmberg skulle det ta c:a 12 timmar att bogsera hem dem.
Tid för hembogsering bestämdes till helgen 14-15 maj. Fredag den 13 av alla dagar, åkte vi fyra upp för att koppla loss bryggorna samt göra klart för bogsering.
Ingen av oss visste egentligen hur man skulle göra men med lite tankemöda och
sunt förnuft fick vi till det ganska bra. Vilket också skulle visa sig.
Tidig söndag morgon den 15 maj åkte Leif och jag upp till Stäket för att hjälpa
Tommy H att koppla klart för bogering. Inga problem efter en stund var bogserbåten på väg. Broöppning fixades av en morgontidig brovakt. Tommy hade räknat
med att kunna åka i dryga 4 knop men det visade sig att när farten översteg 3,5
knop dök bryggorna under vattnet. Det skulle ta lite längre tid att komma hem.
Men vid 23-tiden på söndagkväll låg bryggorna förtöjda ute på Rågsäcken. Tack
Tommy Holmberg, du gjorde ett strålande arbete .
Samma helg alltså den 14-15 maj var ett gäng ute och rev det gamla bryggdäcket
med Janne Petterson och Leif Eriksson och Hasse Lysell i spetsen.
Markströms Entreprenad som skulle lyfta dom gamla bryggstolparna kom på exakt
utlovad tid och gjorde också dom ett jättebra jobb. Dessutom lade dom ut förankringklumpar åt oss.
Nu var det ”bara” att lägga pontonerna på plats. Vi hade köpt kätting, massor med
schacklar och div andra tillbehör. Dessutom hade vår ordförande grävt gropar för
förankrings- kätting inne vid land som gjöts fast. Jobbet att lägga pontonerna på
plats gick lätt, men det krävdes en hel del justeringar av kättinglängder mm för få
allt på plats. Och allt är väl inte riktigt bra ännu i skrivandes stund en bit in i augusti. Men skam den som ger sig, nästa år kanske vi får till det som vi vill ha.
Men med facit så här långt har det fungerat och vattnet i hamnen innanför pontonerna har blivit mycket lugnare.

Det finns många att tacka för att det gick att genomföra detta projekt, ett speciellt
tack till ordförande och kassör som gav oss fullmakt att genomföra allt.
Stort tack till Tommy Holmberg Svensk Marinteknik som drog hem pontonerna
till Rågsäcken.
Ett stort tack även till Björn Hammarsten som hittade dom tunga förankringsklumparna och för transporten.
Tack till alla som hjälpt till, några är namngivna ovan och som också stått för det
stora jobbet, men tack till alla andra som jag inte namnen på
Lars Jönsson snart fd arbetsledare på Rågsäcken.

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

M-båts-SM med mera
När SM-seglingarna går inne i Mälaren finns det alltid farhågor om att vindarna sviker. Däremot vet alla att arrangemangen är av högsta klass. Guskelov svek oss inte vindarna i år utan seglingarna kunde genomföras utan problem. Vindvrid och banändringar hanterades mycket skickligt av seglingsledningen. Aros har fått mycket beröm både för seglingarnas genomförande
och för de utmärkta landarrangemangen. Numera är vi inte bortskämda med
den omsorg som visades seglarna under SM.
Veckan inleddes med distanssegling från Fagerö. Stig Kranberg vann, men
snopet nog så föll M 25.orna ifrån under veckan och deras klubbmästerskap
ställdes in. Däremot samlade M 22-klassen 20 båtar för första gången på
flera år utan att ”konstfjord andning” var nödvändig. Trettiorna samlade 23
startande.
M 30-klassen utvecklade sig till ett trekejsarslag mellan fjolårsvinnaren Ulf
Engblom, förrförra årets vinnare Totte Bergman och den tidigare suveränen
under 2000-talet Henrik Janmark. Björn Johanssons nybygge hängde med
bra första dagen men föll igenom på slutet. Arosita, Tore Söderbergs legendariska båt, hängde fortfarande med och bärgade en femteplats. När krutröken hade skingrats stod Henrik som segrare före Totte och Uffe som hade
samma poäng. Totte kom tvåa på bättre hets.
I M 22-klassen var Uffe Myrin och Roffe ”Plåt” Erixon suveräna. Dom är
närmast att betrakta som proffs eftersom dom tog hem även Skärgårdskryssarpokalen i år. Roffe vann till och med neppar-SM. Inför sista dagen var
emellertid kampen om silver och brons stenhård: Oskar Bergman, Erik
Stenström och Janne Björnberg låg på samma poäng. Vi i Kuling hade en
disk för tjuvstart borträknad varför läget var lite skört: ”Vi får absolut inte
tjyva igen” sa vi före sista dagens seglingar. Vi gick in på en tredjeplats
första seglingen med fick ingen målsignal:Tjuvstart igen i bästa Usain Boltstil! Oskar bärgade silvret och Janne Björnberg snodde vår bronsmedalj.
Aros hade en mycket lovande representation med sammanlagt sju trettior
och sex tjugotvåor. Alla var inte med i toppen, men om intresset även i fortsättningen är på topp så är man snart där med flera båtar.
Ett mycket lyckat SM alltså och ett stort tack från förbundet till arrangörerna som också fick en gåva på 2000 kronor till juniorverksamheten.
Apropos SM-seglingar så visade M-båtsseglarna framfötterna även i ett annat sammanhang: Totte som förra året införskaffade en neppare lyckades
med bedriften att bärga en bronsmedalj i neppar-SM också. Inte illa med två
medaljer samma år!
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

Funderingar kring SRS-segling mm
Shorthandedsegling ska vara så enkel som möjligt är alla överens om. I vårt fall
gäller det familjeseglingen och gubbseglingen där spinnaker inte är tillåten. Tidigare har båtar med spinnakrar i klassregeln kompenserats med minus 0,3 på mättalet. Jag har inte lyckats klura ut om detta gäller fortfarande eller om man måste
söka nytt mätbrev med reduktion för borttagen spinnaker. Oavsett vilket så minskar
alltså mättalet när man seglar utan spinnaker eller gennaker.
Systemet har tidigare fungerat ganska bra även om M-båtarna har haft uppenbara
fördelar (som förresten accentueras ytterligare genom de sänkta mättalen). De
flesta båtar har varit inmätta med genua som är effektiv även på undanvind.
Den uppmärksamme läsaren märker förstås redan nu att jag är ute och skriver i
egen sak: Jag har en relativt tung båt där jag av bekvämlighetsskäl har ersatt
genuan med självslående fock och spinnakern med en sk code 1, dvs en mindre
gennaker på rulle.
Poängen med att segla utan spinnaker är givetvis att segelhanteringen på exempelvis familjeseglingen ska kunna skötas av två personer utan att kräva rutinerade fördäcksgastar.
Problemet med den bekväma självslående focken är att den endast funkar på kryss.
Så fort man faller av så tvärdör båten om det inte blåser minst fem meter. Botemedlet har i vårt fall blivit code 1-seglet som är något större än en inmätt maxgenua
med betydligt mindre än en spinnaker eller vanlig gennaker. Code-seglet är mera
lätthanterligt än en rullfock eftersom rullinan är oändlig: Man drar den ut och in
utan ansträngning och skotar som vanligt på halvvind och slör. På plattläns kan
man spira precis som en genua.
På årets familjesegling tänkte vi testa rullgennakern utom tävlan, men vinden lyste
med sin frånvaro, så det blev ett prov utan värde.
Vi mäter 1,21 med spinnaker och 1,18 utan. Med nuvarande segelsättning är det
inte meningsfullt att delta i seglingar utan spinnaker eftersom vi alltid kommer sist.
Antagligen finns det flera som har liknande erfarenheter i olika grad beroende på
båttyp och annat.
Om man skulle ge dispens för att delta med rullgennaker och få segla på sitt högsta
mättal, i vårt fall alltså 1,21 så skulle seglingen för oss bli mycket roligare även om
gennakern inte fullt ut kompenserar spinnakermättalet. Finns det flera som upplever samma problem eller är det enbart ett fult försök av mig att komma åt den fina
bucklan på familjeseglingen?
Det skulle vara intressant att höra flera åsikter om detta i nästa nummer eller på
hemsidan.
Sm

Bo Örtengren
Örten är död. Han förtjänar ett par minnesord, tycker jag. Alla äldre Mbåtseglare vet att från femtiotalet och fram till sjuttiotalet var Örtens segel totalt
dominerande i våra klasser. Det var inte förrän Greven, Rebell och senare Lindforss, North och Next hittade bättre recept som Örtengrenseglen gick ur mode.
Fortfarande finns det M-båtsseglare som plockar fram sina gamla Örtenstoror
för semestersegling.
Redan i början av femtiotalet pratade min farsa om begreppet ”abborrygg”. Med
det menade han att storseglen till M 22:orna syddes med kurvformat akterlik
vilket gav större segelyta än tidigare. Problemet som för övrigt kvarstod även
med Örtens dacronsegel var att det gärna ville bildas en rynka vid lattfickorna.
På Frisco som jag hade i början av sextiotalet experimenterade vi med en kätting
som vi drog genom ett nyckelhålsbeslag i skotstubben för att kunna ta spjärn
med fötterna och dra ikull masten. Jerker Nilsson, ordförande i Mälarens Seglarförbund och känd konstruktör, blev förbannad och sa: ”M 22:ans mast ska vara
rak!”. Ett tag körde vi med blixtlås längs bommen vilket naturligtvis aldrig funkade. På kryssen hade man en rejäl bubbla invid masten och på undanvinden
drog man ihop seglet med trimlinan. Örten sydde bukigare och med tunnare
dacronduk än alla andra. Genuorna hade svetsad akterkant utan trimlinor och
sömmar. Lik förbannat var hans segel oslagbara. När jag beställde storsegel till
96:an 1968 ritade jag upp mastkurvan. Den storan användes enligt utsago i femton år och ansågs vara perfekt.
Problemet var annars att seglen bara pallade i tre år: Första året vann man allt,
andra året hängde man med och tredje året blev man efter. Då fick man punga ut
med 1800,- till ett nytt ställ.
Segel sydda före 1968 hade en rund ring som firmamärke; de senare sydda hade
en ring med ett par öron på. När man hade åkt upp till Skeppsbron och beställt
ett nytt ställ firade man med att äta middag på Cattelin som låg i närheten. Fortfarande kan jag med en tår i ögonvrån återkalla känslan när man tittade upp i sitt
nya storsegel: bukigt, med stor akterrunda. Den sista M22-genuan jag köpte
hade en jättekjol som hängde ner på halva friborden. Jag tror att den förbjöds
senare. Min kompis Arne, som hade 41:an, lät sy upp en slörfock i supertunn
duk som sattes i lovart. (Länsarna tog halva dan på den tiden). Det blev bråk om
den också. Som ni märker så experimenterade vi minst lika mycket på den tiden
som nu.
Örtengrens Segelmakeri flyttade på senare år till den nuvarande museibyggnaden vid Vasahamnen och uppgick i Royal Sails, tror jag.
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

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET
AROS NYA HEMSIDA!

Efter att förändrat utseendet på Arosbladet är det nu dags för hemsidan!
Äntligen har vi fått ett fungerande bildgalleri för att minnas fester och tävlingar. Den nya hemsidan innebär också att vi fått en medlemssida, som
enbart nås med ett lösenord publicerat i Arosbladet. På medlemssidan
kommer bland annat tidigare Arosblad, medlemsmatrikel och ”Enbart
Medlemmar” materiel finnas tillgängligt.
Nuvarande lösenord är:
Användarnamn: SSA
Lösenord: 1906

-David Gissler, Webmaster-Styrelseledamot

Hösteskader 2011 (Gubbseglingen)
Med Erkki Woltter som eskaderledare
Och Janne Petersson med din kluriga frågesport
Här kommer några rader om den årliga “gubbseglingen”
Som jag lovade att skriva om!
Onsdag den 7/9
Äntligen dags, idag börjar den efterlängtade seglingen för
oss “gubbar” i Aros.
Dagen börjar med regn, men vi hoppas på bättre väder framåt kvällen, då
alla deltagare kommer.
O hör o häpna, när kvällen nalkas och Erkki tänder grillen så tittar solen
fram. Mysigt mysigt, äntligen SOL, …. det ska smaka bra med lite grillat och
en öl.
Kvällen går åt till att prata trimning och segelföring inför morgondagens segling. Klockan tickar på och snart är det go´natt för oss.
Torsdag 8/9
Väckning kl. 08.00 av Erkki med signalhorn,
Skepparmöte kl. 09.00,
Nu trimmas det och byts från fock till genua, det ska bli svaga vindar, första
start kl. 10.00, andra start kl. 10.15, tredje start kl. 10.30.
Undertecknad kommer iväg ganska bra, jag ligger och “fajtas” med Urban
och Tommy, man får “småjävlas “ lite för att hänga med Ubbe, ……fantastisk
fin segling, vindar mellan 3 till 7 meter per sekund.
Målgången är vid Hallingön, och segraren är Jörgen med sin Rainbow, tvåa
är Harald med sin Sansara, trea är Lasse med sin Magic. Jag förstår inte hur
Jörgen kan segla så bra och samtidigt filma med sin kamera??
Efter att alla har kommit i mål, så samlas vi vid Hjulstabron, och fortsätter
mot Granskär.
Vid linfärjan bakom Hjulstabron så tar vinden slut, och de flesta ger upp och
startar “gjutjärnsgenuan” och fortsätter emot Granskär, när väl alla är tryggt i
hamn, så tänder Erkki grillen och sätter ut marchaller, Erkki vill som alltid ha
lite mysigt, och vi andra med, och samtidigt bra med lite upplyst eftersom
mörkret infaller.
Trevlig samkväm på berget med grillat och dryck, och en fantastisk solnedgång. Granskär är en för mig fantastisk ö med lite skärgårds-stil. Jag tillbringade många somrar där som barn, och även våra barn har tillbringat många
fina somrar där. Nu börjar John Blund att göra sig påmind, så go´natt och
tack för en fin kväll i glada vänners sällskap.

Fredag den 9/9
Väckning kl.08.00, skepparmöte kl.09.00,
Start utanför Granskär, idag går stäven mot Hagskär, fina vindar även idag, jag
skiftar ifrån genua till fock, kaffetermosen är fylld och mackorna bredda, det
smakar alltid gott med en kopp när man har seglat ett tag, det börjar med läns
ner mot Ytterholm, sträckbog mot prästholmen, ÄNTLIGEN KRYSS hm
hm……… Hagskär syns snart!
Sista biten halvvind emot mål.
Jörgen Lundberg med sin Rainbow och filmkamera vinner igen!! Tvåa kommer
Ubbe med sin Gunvor, och trea Per Helldemar med sin Shipman 28, bra seglat!!!
Väl framme, en tupplur är på sin plats, trots det vackra vädret, Urban badar
(som vanligt) man måste vara på alerten när alla kommer med sina bortförklaringar varför man inte var först i mål!!!!. På eftermiddagen bjuds det på kaffe
med dopp i Peter Markoffs båt “Regina af Vindö” mycket trevligt! När vi sitter
där så kommer det 7 st. halvplanande stora båtar, vi får snabbt ta oss i land
och bära utav, vilka jättesvall, men båtarna klarar sig fint.
Kvällen avnjuts på Hagskärs veranda med grillat och dryck, mycket trevligt,
Kjell Björk, duktig gitarrist, spelar, och underhåller oss, kvällen glider mot sitt
slut, go´natt!!
Lördag den 10/9
Väckning kl.08.00, skepparmöte kl. 09.00
Jöran Söderberg informerar om kappseglingen som skall gå
Ifrån Hagskär till Hemmingsskär, äntligen kryss, hm hm…..
Starten går kl. 10.00
Undertecknad får en kanonstart, vilken propaganda, vita segel över hela fjärden utom Lasse som har svarta, vid Munken är vi 6 båtar som håller ihop när vi
rundar upp till kryss, nej nu jäklar är Benny med sin Comfortina ifatt mig, ja,
han har så mycket rostfritt i sin båt, så det är lugnt,(skämtsamt sagt).
Vilken fin kryss, 4 till 7 meter per sekund, Göran, Tommy och Lasse flåsar mig i
ryggen men jag lyckas hålla undan, kul för mig.
Tvåa blir Lasse Jönsson, och trea, Jörgen Lundberg.
Efter målgång, så startar vi motorerna och kör mot Askholmen.
Lunchdags igen, och sedan lite relax i sittbrunnen.
Nu börjar snart förberedelserna för kvällens program, det skall bli fest i klubbhuset på Askholmen, det skall skalas o kokas potatis, ägg, sill, gräslök skall
läggas upp snyggt och öl och snaps icke att förglömma. Sune, Erkki, Bengt och
Kjell underhåller oss med musik på gitarr och dragspel, och maten smakar förträffligt, men ikväll som alla andra kvällar så börjar det gäspas lite här och där,
så kvällen avslutades med go´natt och tack för en jättetrevlig kväll.

Söndag 11/9
Väckning kl. 08.00, skepparmöte kl. 09.00.
Erkki tackar för 2011 års hösteskader, och ger oss gott betyg i ordning och
uppförande.
Erkki tackar också för sej som eskaderledare efter hela 23 år!
En fantastisk prestation, Erkki, som vi har uppskattat till fullo! Tusen Tack
ifrån oss alla!
Därefter tar vår nya eskaderledare för oss “gubbar” över, Janne Pettersson.
Vi önskar dig välkommen som eskaderledare och önskar dig lycka till!
Hasse Lysell!

Rågsäcken
OBS!
Det är fullt i källaren vi kommer snart inte in.
Rensning av yttre källaren i klubbhuset kommer
att ske under hösten/vintern.
Har du något privat i källaren måste du höra av
dig omgående till styrelsen eller rädda det från
rensningen.

Mycket fick vi höra, Funkis och jag, under de otäta åren.
Drömmen om en egen båt
En sommardag 2006 stod jag på stranden i Västerås och sålde en egenhändigt
byggd Blekingeeka medan alla vackra Mälarbåtar seglade SM på fjärden utanför. Jag fick 15 000 för ekan med hemsydda segel och en rundstav till spri. Jag
tittade ut över fjärden och tänkte att en sådan vacker jakt skall jag köpa för
pengarna.
Sagt o gjort, tre veckor senare var hon min – nr 3! Alla sa att hon hette Top
eller Tummelisa. Trevliga namn båda två men på Sjöhistoriska berättade de att
hon hette Funkis de första åren efter byggnation i Strängnäs 1930. Funkis –
ganska fult. Men faktiskt själva idén som bar fram framtagandet av Mälarbåtarna; så Funkis fick det bli.

Den fick du till vrak-pris
Jag hörde av säljaren att det varit svårt att få henne tät det senaste året. ”Nåja, det
fixar jag” tänkte jag som lokalierat ett par ruttna bordsskarvar strax akter om röstjärnen på båda sidor. Kvällen innan hemtransport åkte jag till Hundudden för att
pumpa ur henne. Hon stod längst in vid bryggan där hon, enligt utsago, skulle
kunna stå på botten och bli tät. Och visst; hon stod på botten. Men botten var lite
för långt ned för att relingen samtidigt skulle vara över ytan. Jag fick hjälp av två
gentlemän som med två presenningar, tre länspumpar och mej, fick henne flott.
När min bror, Jonas, och jag kl 7 morgonen efter skulle påbörja färden till Västerås, kom en av männen med en burk Ettan; ”Den här kan nog rädda er hem”. Det
blev en lång dag och under de 12 timmarna och 65 sjömilen från Hundudden till
Västerås öste vi 30 liter vatten var femte minut, 4 ½ ton vatten. Vi åkte motor men
fick ordentlig träningsverk i rygg och armar. Jag tänkte på de lätt fixade bordsskarvarna.
Nästa sommar var borden fixade. Sammanlagt 6 nya bordssträckningar och 12
spant på styrbords sida. Men vid sjösättning ville hon ändå inte bli tät. Inte en
månad senare heller. Hon hängde hela sommaren på ett par olika ställen där
kommunen kunde acceptera henne. Den sommaren fick vi höra mycket, Funkis
och jag. En dag kom jag in till hamnen efter att ha gastat på en M30. På vägen till
glasskiosken tänkte vi passa på att titta till min båt - men det gick inte, för hon
syntes inte. Jo, lite av noskonen kunde man nog skönja i det jolmiga vattnet...
”Den fick du till vrakpris”, ”Var det Sjunkis hon hette, sa du”, ”Nej nu får vi gå till
botten med det här”, ”Nu har du NÅT att göra i vinter”
Som sagt, den vintern fixade jag några nåt och någon mer potentiell läcka. Men
sommaren 2008 läckte hon likväl och hon hängde vecka efter vecka. Mitt i
sommaren lyfte jag henne för att se vad som var fel. Och se; det rann ur ådringen i
själva kölsträckningen!
Jag gav upp. Jag ringde pappa och mamma som alltid finns till tröst, och berättade
att nu tänkte jag köra ut henne och låta henne sjunka. ”Nej, stopp och belägg” sa
min nypensionerade pappa. ”Den båten skall inte sänkas, jag skall fixa henne”.
Åt Hälsingland
Jag tog Volvon och den tunga kärran med 1,6 ton M-båt på och körde de 25 milen
till Hälsingland. Jag förstod sedan att det var högst olagligt. Men det man inte vet,
lider man inte av. I Avesta började det pysa illavarslande från höger bak på
båtkärran. Jag ringde närmaste däcksverkstad – den låg 100 meter bort! De kom
med ett nytt hjul och vips hade jag två likadana däck på bakaxeln för första
gången! Tur som en tokig.

I Åssjöbo placerades hon på ängen vid mamma och pappas hus och hon fick med
enkla handverktyg de 4a nedersta borden bytta, nedre delen på de flesta
bottenstockarna samt kölsträckningen från hjärtstock till vattenlinjen i fören bytt
samt ett 20-tal spant renoverade. Kölbultarna hade alla smal midja och de byttes
till nya. Däcket och ruffen fick duk och masten fick en ny likränna. Efter två år av slit
med gamla 3:an kom hon så ned till Västerås igen hösten 2010. Med ett helt nytt
underrede. Jag hade mognat och blivit lite fegare, så jag beställde lastbilstransport. Ned i
sjön! Och se; hon var tät!

Dags att segla första säsongen 2011! Oj, vad det kostar pengar att utrusta en båt
med alla små block och taljor!
Att få tävla i egen båt
Jag älskar att segla. Det finns inget bättre än att göra loss och putta ut från
bryggan. Det finns inget bättre än att sitta till rors och bara kisa ut över vågorna
eller att ställa sig på akterdäck och känna friheten. Ingen fast punkt – bara rörelse.
Jag tror inte att det bara är en mental känsla utan att upplevelsen och förtjusningen
är rent fysisk – att jag helt enkelt blir glad av att allt rör sig.

Det finns inte heller något bättre än spänningen i de täta situationerna vid ett märke
eller vid en startlinje. Äntligen tävla i egen båt!
Inför SM mönstrade Jonas på igen, för första gången sedan den där färden med
ösningen 2006. Vi var förväntansfulla och noga med att komma överens om att ha
en god stämning ombord och vara positiva. Vi är tävlingsmänniskor båda två och
jag minns att vi ibland när vi var yngre kom i låsta diskussioner om hur saker och
ting hängde ihop. Det här vill vi båda göra något bra av, så vi bestämde oss för att
lyssna på varandra och vara konstruktiva. Vi satte upp målet att vara bättre än sist, i
något av de åtta
racen. Mål skall
vara utmanande
och möjliga. Det
var svårt att veta
vad vi kunde
förvänta oss men
det kändes som
ett bra mål.
Första racet var
vi 5 minuter efter
in i mål. Inte 5
minuter efter
täten utan 5
minuter efter
näst sista båt! Vi
kunde inte läsa
siffrorna i seglet
där framme. Andra racet; likadant. Vi insåg det vi egentligen redan visste. Vi tyckte
att vi kunde segla och visst kunde vi det – vi kunde sätta oss i en båt och ta den från
punkt A till punkt B. Men från det till att verkligen kunna segla, så som alla dessa
seglare runt om oss på fjärden, var steget långt. Jag var besviken och undrade vad vi
gjorde där. Men det härliga med Mälarbåtsfolket är att alla hjälper till och vill
varandra väl. Vi hörde rop över fjärden: ”Det ser ut som om ni behöver skota hem
storen mer”. ”Sitt i lä när det blåser så här lätt”. Härligt! Vi gjorde också egna
analyser och i race tre kom vi in med två båtar bakom oss – en triumf. Efter det var
vi sist i bara ett race till. Vi var 5 gånger bättre än vår målsättning!
Till nästa år kommer vi att ha ett högre mål. Och vi kommer att ha en slät båtbotten,
en skotbalk och skotskenan för genuan kommer att sitta tillräckligt långt föröver. Vi
kommer att vara lite mer erfarna. Men innan vi kan mäta oss med flertalet och
verkligen vara med och tampas, kommer det att ta år. År av fix med båten och år av

erfarenhetsbygge och trimtester. Delvis är det det som gör segling så fantastiskt –
att det är stor skillnad mellan att kunna segla och att verkligen kunna segla.
Jag har varit med er härliga M-båts segare några år nu – ända sedan den där
dagen när jag sålde Blekingeekan. Och jag har hunnit vänja mej vid känslan på
fjärden och på bryggan. Jag uppskattar så, de vackra båtarna och den vänliga
stämningen. Jonas anslöt först till första tävlingsdagens morgon. Han hann inte
komma tidigare, som segelflygare och nybliven pappa. Vi hann inte heller träna
tillsammans innan. Men efter några dagar bland de vackra välseglande båtarna på
fjärden och några kvällar bland er på bryggan planerar han om sin fritid så att
flygningen förpassas till vintern. Då kan sommaren vigas åt familjen och åt
seglingen!

Väl mött på fjärdarna 2012!
Eva Svensson Myrin
M22 nr 3 Funkis och M30 nr 121 Pirat

Glöm inte
Årsmöte
Datum: 10 november
Tid: 18.30
Plats: JKVs klubbhus på
Framnäs
Möt upp och kom med
idéer
Efter mötet bjuder klubben
på kaffe med dopp

Segling till Shetland
I vintras ringde min gode vän Sten-Åke och frågade om jag ville vara med
på en eskadersegling med en Comfortina 38 till Shetland. ”Självklart” sa
jag.
När avresan närmade sig började jag fundera på vad jag egentligen hade
sagt ja till: Var fan ligger Shetland nånstans? Hur kommer man dit? Förstår
man vad dom säger eller pratar dom bara nån gammal keltisk dialekt? Jag
hade en vision av gamla gubbar i shetlandströjor som gick och vallade får
och bodde i små stenhus på bergssluttningarna. Dessutom: Jag har aldrig
varit sjösjuk tidigare, men nu var det femton år sen jag utsatte mig för grov
havssjö. Ska gubbar i min ålder över huvud taget ge sig ut på Nordsjön i förmodat busväder? Men har man tagit fan i båten får man väl segla honom i
land!
På midsommarafton samlades eskadern i Fiskebäckskil. Tolv båtar var anmälda, tio kom till start. Snart blev dom bara nio eftersom eskaderledaren
lyckades gå på grund i hamninloppet och tvingades flytta över sig själv,
hustrun och pinalerna till en annan båt. Hustrun hoppade senare av.
Det första eskadermötet gav vid handen att det var ett rutinerat gäng vi hade
sällskap med. Alla utom vi hade tidigare seglat till Shetland, Orkney eller
Skottland och vi var dessutom minsta båt. En båt hade köpts i Sydamerika
och seglats hem och en annan hade tillbringat tre år i Medelhavet. Så man
kände sig liten i sammanhanget.
På midsommardagen lättade vi med destination Farsund i Norge. Min vana
trogen gick jag till kojs direkt för att vara pigg senare. Det svenska högtryckets baksida medförde frisk till hård nordväst efter norska kusten. Grov
motsjö och två knops medström rörde till sjön ordentligt. Efter en timme
vaknade jag och kände ett visst obehag i mellangärdet. Även den övriga besättningen, Lasse, Janne och Sten-Åke såg lite bleka ut. Det gamla receptet:
Utsövd, mätt och torr hjälpte inte riktigt. Räddningen visade sig vara Calma,
ett vanligt tuggummi med magiska egenskaper: En halvtimmes tuggande
och all sjösjuka var försvunnen. Sjön blev grövre och grövre men vi blev
piggare och piggare. Kan rekommenderas alltså! Finns på apoteket.
Resan efter norska syd- och västkusten gick via Farsund, Egersund, Tananger och till Qvitsöy utanför Stavanger som skulle vara utgångshamn för
de 220 distansminuterna över Nordsjön. Vinden var hela tiden frisk nordvästlig med undantag för en dag då den helt plötsligt gick över på sydost.
Länsen blev spektakulär: Jag lyckades slå hastighetsrekord med 14,6 knop
över grund vilket jag nogsamt framhöll för västkustgänget som inte kunde

smälta att en grodhavsseglare kunde länsa i havssjö. Receptet: Lova lätt när
sjön tar i aktervalvet och bryt sen ner lådan när vågen passerar så får du en
bra surf. Lova inte för länge för då seglar du omkull! Dan därpå gick vinden tillbaka till nordvästlig kuling varför vi tillbringade tre dar inblåsta i
Egersund innan vi kunde fortsätta.
Måndagen den 4 juli tidigt på morgonen gick den nu åtta båtar starka eskadern ut från Qvitsöy. Väderleksutsikterna angav 8-9 meters nordväst till att
börja med. När vi kom ut ur det smala gattet utanför hamnen visade det sig
att vinden var avsevärt hårdare, upp mot femton meter. Vi bottenrevade och
konstaterade att Comfortinan borrade sig fram i motsjön ganska hyfsat även
om vi blev rejält blöta.
”Sail planner” är ett utomordentligt hjälpmedel som kan laddas ner gratis.
Detta visade diagram över vindstyrkor och riktningar från det utgångsläge
man knappat in till den angivna destinationen. I vårt fall skulle vinden så
småningom avta och vrida mot nord och senare mot ost. Vi blev ganska förvånade när fyra av de åtta båtarna meddelade på VHF:en att de tänkte
vända. ”Ledningen har bestämt att eskadern ska vända” meddelade eskaderledaren. Vi litade emellertid på Sail plannern och fortsatte vilket visade sig
vara riktigt. Fram på eftermiddagen vred vinden och mojnade och de sista
tio timmarna kunde vi till och med segla spinnaker genom oljeriggarna som
påminde om kristallkronor i natten in mot Shetland. Fyrtiotvå timmar tog
överresan och fyra båtar kom fram. Resten av eskadern upplöstes vid
Qvitsöy och eskaderledaren reste hem grubblande över det faktum att han
förlorat både båten, hustrun (temporärt) och eskadern.
Lerwick visade sig vara en ganska typisk skotsk stad med imposanta men en
smula trista gråa stenhus. Shetland har varit bebott i mer än tretusen år. Vi
hann med en tur till Sumburgh, den södra udden och ett besök på det mycket intressanta museum där man kunde konstatera att Shetland genom de senare årens oljefyndigheter gått från att vara ett relativt fattigt land av fiskare
och fårbönder till att bli ett välmående modernt samhälle.
En kväll slank vi intet ont anande in på Douglas Arms som visade sig vara
en musikpub av bästa märke: En salig blandning av ungdomar och gubbar
höll igång med shetländska reels, svenska gammalvalser (!) och jazzlåtar.
Vår medhavda basist Janne kunde konstatera att hans shetländska kollega
höll hög klass. Det visade sig att de shetländska folk- och jazzmusikerna
jammade varje onsdag året runt: ”Du förstår, på vintern kan man inte vistas
utomhus här, så då lirar vi istället” förklarade basisten. Klimatet var uppriktigt sagt inte särskilt upplyftande ens sommartid. Regn, blåst och dimma, i

varje fall den tid vi tillbringade i Lerwick med omnejd. Janne och Lasse
fortsatte runt öarna med familjerna ombord och hade bättre väder.
Vi, Sten-Åke och jag, tog färjan via Orkney till Aberdeen, tåg till Glasgow
(trist håla!) och flyg via London till Göteborg. Där vidtog resans mysigaste del: Tågresa till Västerås i sällskap med det fyraåriga barnbarnet som
tyckte det var jättekul att åka tåg med morfar.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att en bra välutrustad båt, i vårt
fall en ordentligt upphottad Comfortina 38 med nya segel och modern
navigationsutrustning med back up, extra tjockt värmeställ, fleecetröjor
och ett juste sjöställ tillsammans med god mat och ett minutiöst vaktschema är en förutsättning för att man ska trivas i de även sommartid
ganska hårda förhållandena efter norska kusten och på Nordsjön.
Sm

Båtklubbarnas Varv – Ditt eget varv!

Full beläggning och trevlig samvaro präglar varvet, år efter år sedan 1941. Välkommen

Varvet befinner sig nu inför 4:e vintersäsongen efter flytten från Mälarparken i en
härlig slör på Lillåudden!
Fulltecknat som vanligt. Men misströsta inte, för det kommer en ny säsong hösten
2011 till vilken det finns gott om plats, både inomhus som utomhus.
Så börja redan nu att planera för behövandes reparationer, ombyggnader eller
kanske rentav en rekonditionering av din båt.
Vad kostar det är en allmän fråga. Eftersom varvet är en idéell verksamhet inom
båtklubbarna i sta`n så kostar det i första hand din egen insats på båten.
Platsen du behöver inomhus ligger på ca 1000-lappen/mån och utomhus ca 2800/
år. I detta ingår för samtliga hyresgäster varvets faciliteter i de uppvärmda lokalerna med bl a dess professionella snickerimaskiner.
Ytterligare upplysningar får Du genom din klubb eller på 021-12 09 19, el. 070680 08 55.
Ansökan (icke bindande) gör Du via brev eller mail till
bernt_abramsson@hotmail.com

/Bernt A.

