
 

 

Säcköppning 10:00  

Vårmöte 14:00  

Rågsäcken 12 maj 2012 



 

 



 

 

Ordföranden har ordet 
 

Hej seglarvänner 

 

I förra Arosbladet skrev jag fel adress till hemsidan, vilket en uppmärksam med-

lem vänligt påpekade för mig. SSAros adress är www.ssaros.se och inget annat. 

  

När är våren äntligen här och med den alla sysslor som skall bestyras med innan 

den efterlängtade sjösättningen blir av.  Snart är förhoppningsvis också värmen 

här och löven har slagit ut och vi får kasta loss för att njuta av vårens första seg-

lats.  

 

Det som hänt på Rågsäcken i vinter är att vi haft två avverkningsdagar under feb-

ruari och mars, då vi gjorde en välbehövlig röjning av sly. Det var ganska god 

uppslutning trots att det var riktigt kallt -20ºC båda dagarna. Ett varmt tack till 

alla som ställde upp. 

 

Vid förra vårmötet diskuterades om att bygga ihop långbryggan med anslutnings-

bryggan till ponton-bryggorna. Detta projekt är nu på gång och vi planerar att 

bryggdäcket ska vara klar till midsommar. I samband med detta ska vi också 

bygga en ny sandlåda till barnen. En sandlåda behöver leksaker, så på uppdrag av 

vår nya klubbmästare Anki Lysell uppmanar jag Er som har barnleksaker, som ni 

inte längre har användning för, att ta med Er dessa ut till Rågsäcken. 

En annan idé som Anki har framfört är att vi borde ha en bokhylla med lite bra 

böcker som man kan låna under lata dagar på Rågsäcken. Ni som har gamla deck-

are eller annan litteratur, ta gärna med Er dessa till Rågsäckens ”bibliotek” 

 

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 åren och bara i år har 8 familjer/personer redan gått med i klub-

ben trots att det bara är april. Se längre fram i bladet vilka nya medlemmar vi fått 

i klubben i år. 



 

 

 

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET AROS 2012 
 

 

SSAros har glädjen att hälsa följande medlemmar som anslutit sig till vår klubb 

under 2012 varmt välkomna till vår gemenskap och vår klubbholme Rågsäcken 
 

1. Thomas & Maria Lidmår, Maxi 77 (januari) 
2. Jan Jonsson, Albin 78 (mars) 

3. Lars-Gunnar Westin, Nimbus 26 (mars) 

4. Martin Eriksson, Maxi 68 (april) 

5. Stefan Forssander, IF (april) 

6. Birgitta Grenehed, Ohlsson 22 (april) 

7. Primus Nyxen, Lotus scandinavia (april) 

8. Toni Blomkvist, Elan 40 (april) 

 

  
Varma hälsningar 

Ordf. i Segelsällskapet Aros  

 

Som vanligt önskar vi in mer material (bilder, artiklar mm) av Er medlemmar till 

Arosbladet. Materialet skickas till Jöran som har mailadress jo-

ran.soderberg@cawe.net.  

 

VFB har i år beslutat att ge ytterligare rabatt på sjösättning resp. upptagning för de 

som är anslutna till någon av ägarklubbarna. VFB höjer rabatten för klubbanslutna 

båtägare med 100 kr och att rabatten för båtägare som har vagn också höjs med 

100 kr. 

Detta innebär att en klubbansluten båtägare med vagn lyfter sin båt för endast 300 

kr. 

 

Vi ses på sjön 

Jan Eklund 



 

 
 

 

 Kalendarium 
 
2012-05-12  Säcköppning (kl 10.00) och Vårmöte (kl 14.00) 
2012-06-22 Midsommarfirande 
2012-09-01  Familjekappsegling och Kräftskiva 
2012-09-06-09 Hösteskadern 
2012-09-22  Säckstängning 
2012-10-29  Arosbladet med inbjudan till årsmötet 
2012-11-15   Årsmöte (JKV) kl 18.30 

Segeljakter i Jalta hamn vid Svartahavet 



 

 

Västerås nyaste båttillbehörsbutik 

nu på ny adress 

Gla Bilhuset Tunbytorp 
Isolatorgatan 10 
72137 Västerås 

 

Våra öppettider 

Måndag-fredag: 10-19 
Lördag-söndag: 10-17 

Telefon: 021-356633 
 

Välkommen! 
Bosse & Christer 



 

 

Matrikel 



 

 

Matrikel 



 

 

Matrikel 



 

 

Matrikel 



 

 

Matrikel 



 

 

Matrikel 



 

 

Matrikel 



 

 



 

 



 

 

Välkommen in till oss i vår  
Båtvårds butik på Verksgatan 

Där kan du få hjälp med det som  
du och din båt behöver inför sommar  

säsongen 
 

 

Vi har 
 

 Vi har Hempels båtfärger  LEFant Marinline 
 NM Båtepoxi     Sjökläder från Westcoast 
 Marinplywood      Teak och mahogny 
 Båtlyft med truck 
 

 

Vi önskar en varm och trevlig sommar 
Tommy & Carina 

 

Öppettider: 
Månd, tisd, tors, fred. 12.00-18.00 

Onsd 12.00-19.00 
Lörd. 10.00-14.00 

Jour telefon: 0705-41 12 60 



 

 

Övningssegling 



 

 

Övningssegling 



 

 

Övningssegling 



 

 

Övningssegling 



 

 

Dags att boka hösteskadern september 6-9, 2012 
 

Hög tid att boka in ovanstånde datum i kalendern för att försäkra sig om att 

alla eventuella hinder och ursäkter undanröjs som skulle kunna påverka det 

personliga deltagandet i negativ riktning. Årets största händeles som är den 

23 i ordningen får inte missas. 

Alltså dags att reservera datum för Hösteskadern (även ibland kallad gubbseg-

lingen).  

 

Kollektiv ensamsegling under gemytliga former under fyra dagar i september 6-9. 

 Med ”kollektiv ensamsegling” menas att båten framförs av endast en person 

(ingen åldersgräns varken uppåt eller neråt) och att du bland annat är skeppare, 

navigatör, trimmare, säkerhetsansvarig, kock etc.   

Ett rekomenderbart sett att för SSA medlemmar nya såväl som gamla att på ett 

värdigt och gemytligt sett avsluta seglingssäsongen. 

Vi brukar vara mellan 20-25 Aros båtar som samlas på Rågsäcken på Onsdags-

kvällen för att diskutera segelval och taktik för kommande dagar medan vi grillar 

några korvbitar. Ibland fortsätter taktikutläggningarna i bastun medan vissa väljer 

att gå till kojs tidigt för att var i god form. 

Vi håller oss i Mälaren och i mestadels fint sensommarväder. På dagarna seglar vi 

under ”gemytliga” former mot förutbestämd natthamn som kan vara en klubb-



 

 

hamn eller naturhamn. Visst kan man se att hornen växer ut i pannan hos många 

men glimten i ögat finns där hela tiden. På kvällarna samlas vi för att med mat 

och dryck summera dagen och ha trevligt. 

Redovisning av dagens seglingar och frågesport ingår.  

  

Ett rekomenderbart sett för nya medlemmar och även de som känner sig lite 

osäkra att framföra sin båt ensam eftersom vi alla hjälps åt vid tilläggning och 

när vi kastar loss.  

För dem som inte har varit med tidigare så finns det berättelser i gamla Aros-

blad hur det går till. Om allt är sant eller inte får vara osagt men trevligt har vi i 

alla fall. 

 

JanneP (eskaderledare) 

 

Tfn. 070 5320332 

Mail. jan-ake.pettersson@telia.com 



 

 



 

 
Höga kusten eskader 2012 

 

 

Inför sommaren 2012 skulle en eskader 

kunna bli aktuell bl.a. med tanke  på somma-

rens alg blomning i Östersjön, det förekom-

mer inte i Bottenhavet och uppåt ännu! 

 

Vi är några som tidigare har seglat upp och 

ned efter kusten och som har lite erfarenhet-

er 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 Gäv-

lebukten. 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 PO Fryklöv 

Välmött 


