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Claes har ordet

Godmorgon GYSARE

Jag skriver godmorgon för klockan är 4 på
morgonen och morgonsolen börjar
kika fram och det är snart dags att åka till
Kerma som ligger i Kungsör.
Det närmar sig sjösättningsdags och
skrovsidorna skall strykas.
De flesta av er har väl sjösatt nu men jag
blir med Kerma alltid litet sen då hallen
som hon ligger i måste tömmas först för
att inte damma ned.
Jag skriver också godmorgon så att vi alla
kan tänka på att vi har sannolikt en härlig
sommar framför oss och det gäller att
inte ligga på latsidan.
Riddarfjärdskommitten jobbar för fullt
med seglingsföreskrifter och planering.
Det gäller nu att inte återupprepa fiaskot
från förra året utan att försöka locka så
många deltagare och båtar som möjligt,
svårt att finna rätta formen då seglingsintresset uppenbarligen är i avtagande och
mycket annat händer samma datum.
Riddarfjärdenseglingarna måste ju anses
vara vårt adelsmärke varför detta också

är en uppmaning till alla Gysare, kom dit
om ni kan.
Detta nummer innehåller program för
sommaren, kanske kommer det en Bulle
till innan sommaren, vem vet.
Vi syns på havet eller i land.

Claes

GYS Men Hill 4 maj kl 07.00

Så kom då våren med Gökottan i spetsen. Denna morgon var solig men mycket kall.
Många tappra Gysare vallfärdade trots detta till Gys Men Hill på Djurgården. Där tog
Klubbmästaren Urban emot med kall nubbe till sillen. En vacker syn får man nog
säga. Som vanligt en mycket varm gemenskap i detta illustra sällskap. Med god mat
och goda skratt förhöjde vi denna vackra morgonen.

Vid pennan Yvonne

Inbjudan till Segelbåtens dag 31aug-1 sep
Du har väl bokat in helgen lördagen den 31taugusti samt söndagen 1 september för att delta
i vårt största arrangemang.
Segelbåtens Dag, på Riddarfjärden innehåller
3 separata tävlingar.

(FR) Fläsket Runt

Distanskappsegling för klassiska kölbåtar
(se 2.4!). Lördagen den 31 augusti.

(TSBTR) The Scandal Beauty
Trophy Race

Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska båtar med minst 40kvm segelyta.
Spinnaker inte tillåtet. Söndagen den 1
september 2019.

(SvL) Svensk Lösen

Klassiska båtar med mindre än 40 kvm
segelyta, söndagen den 1 sep-tember

För mer information om tävlingarna mm se GYS hemsida.
Där även anmälningar sker

Inbjudan Regattafest Lördagen 31 augusti
Välkommen till regattafest i SSS hamn lördagen den 31 augusti.
Kuvertkostnad är ca 275 kronor per person och skall vara GYS tillhanda på plusgiro 118005-8 senast fredagen 23 augusti. Ange på inbetalningskortet om du vill
ha fisk- eller kötträtt.

Välkommen till MIdsommarfirande på Ornö

Välkomna till Brunnsviken och Ornö Varv
Vi lövar stången på midsommaraftonens
förmiddag (21 juni), dansen startar vid
två-tiden.
Betalar du in hamnavgift i förtid så får du
både rabatt och överraskning vid ankomst.
400 kronor i förtid (före 15 juni) för hela
helgen eller 200 kronor per
dygn och båt. Förtidsbetalning på BG 8508178 eller swish på 123 559 97 33.

Frågor: bbs@bbs-bogsering.se
Lördag seglar vi Ornö Grand Prix där
alla med segelbåt får vara med.
Skepparmöte kl 13 (anmälan senast kl 12)
och starten beräknas till kl 14.
Lasse och Anette har Microlivs öppet hela
helgen med kaffe, kakor och glass m.m.

Sven och Inger

GYS Studiebesök på Princess Svanevit

Den 22 maj fick vi GYSare det stora nöjet
att besöka denna skönhet. Många var vi som
passade på tillfället att besöka Stockholms
Båtsnickeri i Fisksätra. Vi guidades runt av
Andreas Milde assisterad av Bobby Syrus
Vi bjöds på en mycket givande och intressant berättelse om Svanevits födelse och
historia.
Princess Svanevit 12 S-2, byggs 1930 till
KSSS 10 års jubileum för att: ”Ge svenska konstruktörer och båtbyggare ett nytt
tillfälle att visa sin höga nivå, och dels
för att göra KSSS en tjänst för att få hit
internationella 12:or till 100 årsregattan”.
-Erik Åkerlund.
2008 inleds ett fokuserat sökande efter henne och hon återfinns i England.
När hennes ägare, Mr Harry Hyams blivit identifierad kontaktas han brevdeles.
Efter nio år av brevväxling, samtal och
besök går affären till slut i lås.
I augusti 2017 lastas Princess Svanevit på
stor trailer och fraktas från Port Hamble
till Saltsjöbaden. En omfattande renovering av henne har startat på Stockholms
båtsnickeri AB. Båten ägs numera av ett
svenskt bolag, självfallet med namnet
Princess Svanevit AB.

Projektet söker fler delägare för att Princess Svanevit återigen ska bli Östersjöns
Drottning. Kontakt tas via Stockholms
båtsnickeri AB.
Fakta Princess Svanevit 12 S-2
Konstruktör: Gustaf Estlander
Byggd: 1930 på Stockholms båtbyggeri
Varvsägare: Carl och Bengt Plym
Beställare: dir Erik Åkerlund
Löa: 21,96m (Längsta 12:an byggd)
Lvi: 13,95m
Bredd: 3,57m
Djup: 2,70m
Segelarea: 182 m2
Vikt: 27 ton
Källa: Stockholms Båtbyggeri
Målning av Lars Nordlund

Vid pennan Yvonne

Gysares skrönor från förr.
Vi efterlyser fler historier bland medlemmarna för att utbyta livserfarenheter som kan publiseras i Bulletinen. Delad glädje dubbel glädje. kontakta och sänd Bidrag till Sekretariatet.

Äventyr i snöstorm med skutan Uisko

Vi det vill säga brorsan Lasse och jag plus
bröderna Claes och Greger Henning som
på sommaren seglat med vår R7a Till
NJKs (Nylänska Jakt Klubben) 100 årsjubileum i Helsingfors och tog en sväng till
Åbo. Där i Aura å låg en hop med skutor,
de flesta till salu. Skutorna såg frestande
och lite äventyrliga ut. Glittrande hav,
värme och palmer skymtade i horisonten, kanske även någon hula hula brud
och rom och coca cola. Planerna eller
fantasierna tog något fastare form efter
ett snack med Calle Gyllenberg. Vi sålde
R7an på hösten. Kontakt togs med Skeppare Mikelsen i Åbo angående skutan
Uisko som var bygd 1947 med måtten
19,75*6,15*1,80. Kajuta med kutterspån i väggarna, vedspis, sågbock och
huggkubb i lastrummet. Maskinen var en
6 cylindrig MAN Disel som utan reduktion
via ett järnrör drev en alldeles för liten
propeller. Skepparen gav oss rådet att
köra på max halv gas, för att inte röret
skulle gå av.
Vi som skulle ta hem skutan i slutet på
november var jag , brorsan Lasse och
en kompis som hette Janne. På den här
tiden var kött och charkvaror mycket billigare i Finland, så vi hade fått beställning
på ett stort lass med oxfilé. Vi skulle ju

snart vara hemma igen. Affären gjordes
snabbt upp med Mikelsen som återkom
efter cirka en timme, iklädd mörk kostym
och paletå. –Men var ska du? Hälsa på
en kompis i Mariehamn. – Ja, men hoppa
på hos oss då, vi sticker nu. Tack tack så
mycket, men jag tar Sverigebåten.
När jag, Lasse och kompisen Janne lämnade Åbo blåste det bra. Erstafjärdeden
utanför Åbo övergick det till snöstorm.
Skutan mer drev än gick framåt. Vi fick
falla av och söka hamn mellan Vattkast
och Korpo, i en långgrund vik . Vi fällde
de stora stockankarna , men skutan gick
inte upp i vind, kättingarna gick rakt ner
fram med stora långa långa båtshaken. –
Aha, djupet var bara 1,5 m. Full maskin
back. Inget hände. Upp med focken. Å
se på fan, skutan lossade. Ankra om och
allt blev som det skulle vara. Vinden tjöt
i riggen och masterna skakade och snön
yrde.’
Nu skulle det smaka med käk. Det va ett
satans drag i vedspisen, den slukade ved
och det sken en blå låga i skorstenen.
Men köksutrustningen var inte bristfällig
utan saknades helt. En kaffepanna var
det som fanns. Men min blick fastnade
på en liten sopskyffel i plåt. Den fick bli
vår stekpanna. Bort med spisringarna

och skära upp oxfilé med slidkniv. På med
sopskyffeln och oxfilén. Ljuvliga dofter
spreds i kajutan. Måltidsdryck varierade
efter tycke och smak. Vi hade köpt på oss
ett stort förråd av diverse taxfree varor.
Veden försvann i ett huj, kylan spred sig
i kajutan. Nästa morgon knackar det
plötsligt på styrbords låring. En äldre man
i en liten snipa hade lagt till. Han hade
sett oss ifrån sitt köksfönster. Han sa att
vi var välkomna hem till honom och hans
fru för att lyssna på väderleksrapporten
eftersom vi inte hade någon radio.
Vi blev väl mottagna, sitta i salen och få
kaffe med smörgås och gravad sik. Värden var gammal skutskeppare, och skutan låg prydligt upphuggen på vedbacken.
Vi fick med oss ett lass för att hålla värmen och låna en roddbåt eftersom vår
var sprucken på längden.
Tredje kvällen mojnade det. Vi lättade ankare kl 12 på natten, i månsken, frost och
snö på klippor och träd. I spegelblankt
vatten for vi till Degerby, där dimman låg
tät som en vägg och hindrade oss från att
fortsätta.
Nu hade vi varit borta 5-6 dagar. Hem
och jobb kallade., så vi tog storbåten
från Mariehamn till Norrtälje, där Greger
mötte med bil. Handlaren i Degerby lovade att se till skutan när vi var borta. Bra
gjort. Nu var det bara och vänta på rätt
väder. Vi var nu inne i December.
Rätt väder kom plötsligt. Lasse och
Greger dök upp på ateljén med två jättelika 12 volts batterier, å så iväg med
eftermiddagsbåten från Norrtälje till Mariehamn. Jag i kostym och vit skjorta å
slips. Samt fiskbensmönstrad överrock.
Av tullarna i tullen fick vi reda på att sista
förbindelsen till Degerby gott för dagen.
Men en av de hjälpsamma tullarna sa att
Birger Jarl kommer in här i natt, vi kan
kontakta dom per radio för att höra om
ni kan hoppa av i farten tillsammans med
posten. Det skulle gå, blev svaret.
Under tiden gick vi till Socitetshuset för
en bit mat mm. Hovmästaren granskade
oss noga. Lasse och Greger i blåställ och
skinnpaj, och jag stilig i kostym. Vi får
nog ordna ett Chambre separee för herrarna, ni två vill jag inte se ute i restu-

rangen eller på dansgolvet, sa han och
nickade mot Lasse och Greger. Klockan
gick, mat och dryck smakade bra. Jag hedrade dansgolvet några gånger med min
närvaro. Det blev mycket lyckat det hela.
Nu var det dags för Birger Jarl. Lasse och
Greger tog ett varsitt stort batteri och
klättrade ner för fallrepet, ner till postbåten som körde bredvid. Jag efter med
resten av packningen. Mitt i språnget
singlade två helflaskor fin Whiskey rätt
ner i sjön, men det fanns lite till.
Allt var väl ombord på Uisko, så det var
bara att koppla in de nyladdade batterierna och påbörja starta processen. Av med
luftrenaren, riva ur två sidor ur Huvudstadsbladet. Och vrida ihop dem å sätt
lys på sidorna , ropa start till styrhytten
och låta maskinen slicka i sig lågorna. När
maskinen hoppat igång på 4-5 cylindrar,
tog vi en liten hammare och knackade
lätt på spridarna. Varefter motorn går
jämnare och jämnare och på alla 6 cylindrarna.
Färden hem gick bra, men det var en sak
vi inte hade kläm på. Skulle man betala
tull och oms på fartyg inköpt i utlandet?
Vi närmade oss Furusund och tullen. Nu
var det mörkt igen. Vi stoppade maskin
och släckte lanternorna. Satte segel och
gled tyst och stilla förbi i natten. Dagen
före Lucia kunde vi förtöja vid Biskopsudden.
PS Tiden som skutskeppare blev cirka tio
månader. Det var mycket roligare med
eleganta segel yachter.

Åke Cyrus

Vårligt äventyr på Mälaren
stockar och nya botten bord samt nåtlimning av friborden. När vi möts någonstans
vid vattenlinjen ska hon vara klar att
sjösättas. Planerna är att hon ska segla
om Skärgårdskryssarepokalen i Västervik

Hemkommen i slutet på januari efter Bobby
Cyrus och min tur till Italient med leveransen
av skärgårdskryssaren Dezir var jag in på
Blocket och kollade segelbåtsannonser.
Jag hade under senaste halvåret sålt
två av mina segelbåtar, A22 Refuge och
Sk30 Dezir. Jag var ju nu stadd vid kassa
och fann ett lämpligt objekt, en klassisk
28 fots Laurinkoster, ett Rosättrabygge
i lackad mahogny. Det är inte ofta det
dycker upp en Laurinkoster från Rosättra
till salu på Blocket. Jag ringde direkt
och fann till min förvåning att säljaren
var välbekant. Han var en av de tidigare
ägarna av A22 S291 Tack Harry som jag
fick köpa för 10 kr i höstas om jag såg till
att den blev omhändertagen. Jag hade
bara två veckor tidigare varit i kontakt
med honom. Seglarkretsen bland klassiska båtar i Sverige känns i bland liten.
Jag har nu sett till att Tack Harry blivit
omhändertagen. Tack Harry står sedan
januari på Nya Djurgårdsvarvet tack vare
att jag pratade med Mattias Malmros som
sa ”hör med David Gammelgaard”, Mattias kollega. Han är säkert intresserad att
gå in som delägare. Det visade sig vara
ett lyckokast. Han var mycket intresserad
och sa dessutom ” vi har plats för en båt
till på verkstaden i vinter så jag föreslår
att vi tar in henne dit” Sagt och gjort, där
står hon nu och får välbehövlig renovering. David och jag har delat upp jobbet
så att jag börjar uppifrån med ruff, däck
och fribord och David börjar underifrån
med köl, kölplanka, några nya botten-

i sommar, 24-27 juli.
Betr. Laurinkostern kom jag överens med
säljaren att nästa dag åka in till Västerås
där hon låg uppställd och att han skulle
hålla henne för min räkning till jag synat
henne . Han hade blivit nerringd av intressenter från Holland, Tysklad och Danmark samt flera från Sverige. Jag åkte
till Västerås och fann ett objekt som med
tiden kan bli en pärla. Jag hittade i stort
inga svagheter. Hon var dessutom byggd
med massiva stävar av ek, inte de lamellimmade som Rosättra sen började med
och blev svaga punkter när limningarna
började släppa. Hon byggdes 1959 och
vid den tiden hade SXK börjat med 28
fots Laurinkostrar som lottbåtar under
några år, som enligt Janne Gustavsson på
Rosättra blev deras framgångsrika uppgång. ”efter dom åren har vi aldrig haft
brist på arbete” som Janne Gustavsson
berättade på senaste Seglare Minns i Tranebergsstugan.
Jag lämnade Västerås och återsåg henne
inte förrän i slutet av april då jag körde
ner lite utrustning som skulle behövas vid
hemseglingen till Göta SS på Långholmen.
Anledningen till att jag är en stor beundrare av Laurinkostrarna är att jag
tillbringade alla mina somrar från 4 års
ålder på Vätö där min familj hade som-

marställe. Som tonåring på 60-talet var
jag ofta på Rosättra och tittade på när de
byggde Laurinkostrarna. Dessutom har
jag vid tre tillfällen upplevt dessa kostrars
fantastiska lättvindsegenskaper. Nu senast på SYS eskader i somras då vi besökte Grönskärs fyr. Skärgårdskryssarna
Pani, Deidre och Dezir drog iväg och fick
ett stort försprång. När det efter någon
timme mojnat till endast någon sekm och
då till min förvåning börjar Laurinkostrarna komma i kapp med Spica i täten. De
har så klart startat motorn tänkte jag
men de hade de inte. Det förbryllar mig
att teorin om att våt yta har störst inverkan i lätt vind.
Hon är döpt till Rosa, och det namnet får
hon så klart behålla. Hon sjösattes lördagen den11 maj efter en rustning som
enbart bestod i mycket ”Ettan” och tejpade nåt. Av träbåtskunniga fick jag rådet
att inte använda maskeringstejp ty den
är svår att sen få loss. Således blev det
maskeringstejp ty jag ville inte att tejpen
skulle lossna. Jag vill hem till Långholmen så fort som möjligt. En 220V pump
höll henne flytande och jag sov i båten
på natten vaggad till söms av pumpens
ljud som kom och gick. Jag vaknade i
alla fall torrskodd och pumpens intervaller blev kortare och kortare. Jag testade
då om den 12V pump jag köpt kunde
hålla undan det inträngande vattnet.
12V pumpen verkade klara av det och
jag anträdde vid middagstid min färd till
Långholmen med masten surrad på däck.
Efter en timmes motorgång tittade jag
ner i ruffen och såg till min förfäran att
durkarna flöt omkring och steg ytterligare
för varje minut. Jag tog hinken och testade om jag kunde ösa ut vattnet snabbare
än det kom in. Jag klarade inte av det
och blev lätt bekymrad. Jag styrde mot
närmsta land vilket var en vass vik straxt
norr om L Ägerö fyr och ringde sjöräddningen. Det tog en halvtimme så dök det
upp två sjöräddningsbåtar, en stor och en
mindre. Den stora stoppade en bit ifrån
mig på grund av vattendjupet som visade
1,3m enl deras ekolod. Den lilla kom upp
långsides och ställe upp en stor motor-

driven pump på fördäck och drog igång
den. Det sa bara slurp och på 10 sek var
vattnet utpumpat. Sjöräddarna verkade
nästan bara vara glada att de fått ett
uppdrag på söndagen. De frågade om de
skulle ta mig tillbaka till Västerås till något varv där de kunde lyfta upp båten.
Jag förklarade i stället vad som hänt och
bad de ta mig till Gäddeholm en småbåtshamn en halvtimmes gång mot Västerås
där de finns eluttag på bryggorna. Jag
hade en rätt kraftig 220V pump med mig.
De surrade mig långsides medans pumpen på fördäck gick på tomgång. Framme
vid Gäddeholm testade vi om min pump
kunde hålla undan inflödet av vattnet.
Det verkade den klara av och jag kunde
tacka och vinka farväl av sjöräddarna.
Jag tillbringade resten av dagen i kojen
lyssnande till om pumpens overksamma
period som blev längre och längre. Det
började dessutom regna som höll på långt
in på natten. Det blev dåligt med sömnen den natten. På måndags morgonen
testade jag om 12 volts pumpen klarade
att hålla undan vattnet. Den fick pumpa
i en timme medans jag åt frukost och
pumpuppehållen blev faktiskt längre och
längre under den timmen. Jag beslöt efter
ytterligare en timme att testa och ge mig
iväg under noga uppsikt om vattnet steg
och hur pumpen jobbade. Om pumpen
inte klarade hålla undan efter den första
halvtimmens färd skulle jag vända tillbaka. Pumpens rätt långa uppehåll gjorde
att jag att fortsätta färden mot Långholmen. Det blev en fin färd på en totalt båtlös Mälaren med svag vind och solsken.
Anlände välbehållen till Göta SS på Långholmen 19 -tiden på måndagskvällen.
Jag såg på Facebook att även GYS medlemmen Bobby Cyrus Sk95 Irmelin höll på
att sjunka vid sjösättningen och fick tillkalla både sjöräddningen och Kustbevakningen. Blombergs varv verkar speciellt
tycka illa om Sk95:or.
Rederiet fulltaligt igen 2 båtar ut och två
in.

Lars Nordlund

Segling med M25/55 ”Mona”

Segling med M25/55 ”Mona” från Gumbodahamn till Långholmen i Mälaren den 6/6 till
13/6 -1993.
Lördag 5/6
Resan började med att pappa Lars körde mig
samt arbetskamraterna Jonny Karsikko och
Per Carlsson, från Järna/ Stockholm och norröver. Med tidig avresa (ca.08.00), lunchpaus,
middag och fika hos Jonnys kusin i Umeå
kom vi fram till ett snålkallt Gumbodahamn
vid 19.00 -tiden. Båtförsäljarna Lars Lundin
och Per Pettersson mötte upp med kaffe och
dopp i sommarstuga på stranden. Sedan sattes kapellet upp över sittbrunn och nattsömnen infann sig.
Söndag 6/6
Fjärden låg blank. Pappa Rundqvist såg ingen
större anledning att beskåda vår avfärd utan
satte sig bakom ratten för att åka tillbaka
till Stockholm. Vi tackade honom för hjälpen
och satte segel. Drev ut sydvart. Grabbarna
Lars och Per följde med i motorbåt och sågs
ledsamt vinka oss adjö. Ett och annat vackert foto togs från deras sida. Vinden kom och
gick. Vi seglade på ända tills tålamodet och
en god framfart saknades. Då skulle snurran få sin prövning - vilket den ej klarade.
Driftstörningar kallas det. Vi trodde oss på ett
tidigt stadium vara drabbade av något strul
med bränsletillförseln. Vinden fanns emellertid till hands och vi seglade tills hungern
drev oss in till Holmön. Efter mat startade vi
upp med dagens andra pass. Vinden ökade
upp till vid pass 9m/s åt rätt håll. Alla glada

och tillfreds. Här skulle distans ”klämmas”.
Nja… efter 5 minuter lade sig den goda vinden och ställde åter in sig på sydostlig riktning. Det kändes lite tungt. Mätta och belåtna
var vi men med en döende kvällsvind och en
”darrig” snurra började det bli sent på kvällen. Beslut togs att gå in till Holmsund för
att dagen efter göra något åt den trilskande
”borren”. Tidigare under dagen hade vi förstått att det handlade om försäsongssegling
så här långt norrut. Sjömärken såg ut som
allt annat än sjömärken efter att isen haft
dem i sitt våld. Vid infart mot Holmsund, med
ömsom segel, ömsom hackig snurra ,visade
det sig att även fyrar hade vinterstängt. De
ensfyrar vi planerade att navigera oss in på,
mot Holmsund, var släckta!! Efter att en
otrevlig bränning dök upp beslöt vi att gå
tillbaka utåt och gå in stora farleden. Kostade
oss bara runt 1,5 timme extra (suck). Vi satte
tampen i Patholmsvikens brygga runt 02:30.
Hopp iland och intag av landgångswhisky. Vi
var lite trötta vid det här laget. Somnade nog
på sisådär 3 minuter efter att huvudet nått
kudden.
Måndag 7/6
Idag skulle snurran fixas. Ringde upp Lars
Lundin och fick tips om verkstad med också
bekräftelse på att det inte skulle vara något
större fel på snurran. Vi åt frukost, konstaterade hur att komma åt förgasaren på snurran samt lämnade hamn utan att fixa den.
Iskalla grabbar må man säga. Eller var det så
att lite nattsömn betydde att vi såg lite klarare på problematiken? Nåväl, den utlovade
vindriktningen och styrkan uteblev. Vilket den
till viss del även gjort dagen innan. Vi ”for-

sade” söderut. Konstiga öar passerades. En
levde! Den var ”befolkad” av ett större gäng
sälar (gissningsvis 100st). Vinden var svag.
Vi drev och lät sälarna bekanta sig med oss.
Ett helt gäng kom simmande mot oss men
vågade inte hela vägen fram. Jonny lät kameran gå varm med sitt Zoom-objektiv. Sälbekantskapen gav oss gott mod. Vi hade också
lite bättre pejl på mathållningen denna dag.
Sammantaget gjorde det att vi gick ända ner
till Trysunda. Trysunda visade sig vara ett väldigt vackert och mysigt ställe. Dock var det ej
öppnat för säsongen.
Tisdag 8/6
Vi fick fatt på telefonkort och en första kontakt med arbetskamraten Klaus Meyer kunde
etableras. Tanken var att han skulle byta
plats med Jonny från torsdag. Efter en kort
promenad och förevigande av Trysunda,
medelst kamera, startade vi upp med en
härlig slörsegling genom Höga kusten området. Mjältön sades vara en av de mer sevärda
platserna. Vi tittade åt dess håll när vi passerade Ulvön i vår färd ner mot Högbonden.
Vi det här laget tycktes det som att snurran
själv kurerat sig. Dock krävde den fortfarande bensin för att gå. In till Bönhamn för
att tanka och gardera oss utifall vinden skulle
tryta. Bensinmacken stängd, eller rättare
sagt, inte ännu öppnad för säsongen. OK, det
blev trots allt ett litet avbrott i färden och en
kort bensträckande promenad. Vidare for vi.
Vinden kom och gick på ett sällsynt nyckfullt
sätt. Under eftermiddagen fick vi 7m/s mitt
i ”näbben”. Det blev lite skvalpigt och tröttsamt. Natthamn togs redan vid 21:00 tiden,
strax utanför Härnö sydspets. Lite fuktigt var
det i båten så vi passade på att torka ut lite.
Hopp-i-land whiskyn satt fint. En kraftig middag intogs och ett stort mått av välmående
infann sig i den klara ljusa försommarkvällen.
Onsdag 9/6
Vi väcktes av att det plaskade i aktern. Vinden, 3-4 m/s, var gynnsamt Sydvästlig.
Man tar vad som ges. Vi hissade på direkt
utan vare sig tandborstning eller frukost.
Klockan var cirkus 06:45. Frukost under färd.
Vi siktade in oss på Galtström strax nedom
Brämön. Här skulle handlas och bensin raggas. Galtström, som vi fått tips om, visade
sig vara fint. Efter 800m promenad nådde vi
dessutom traktens ”restaurang”. Pilsner och
matig landgång följdes av fika. Varken varm
mat eller bensin fanns dock att få. Men vad
gjorde väl det, solen sken och fåglarna kvittrade. Stämde telefonledes av med Klaus att
ses i Hölik framåt natten. Vi seglade vidare

till Mellanfjärden. Enligt uppgift ett gediget
hålligång-ställe. Här handlade och tankade vi
i den stängda butiken. Expediten hade turligt
nog inte hunnit låsa och gå hem. Glass på kajen sedan motorgång mot etappmålet Hölik.
Vi kom in i den underbart fina hamnen vid
23:30 tiden. Fjärden låg blank som en spegel
större delen av färden utanför Hornslandet.
Inne i hamnen rådde totalt lugn. Inga båtar
tycktes ännu sjösatta. Ingen Klaus sågs till,
ännu. Han kom dock inom 5 minuter, efter att
vi satt tampen i bryggan. Så skall tidspassning skötas. Vi tog en gemensam styrkedryck
kring bordet i ruffen. Det hade börjat regna
så smått. Sedan nattmacka och John Blund.
Vi ses imorgon.
Torsdag 10/6
En ovanlig morgon. Vi kunde unna oss en
dusch på den närliggande campingplatsen.
Kändes skönt att få på sig lite rent. Frukost
och hej, hej till Jonny. Han begav sig söderut
och hade goda möjligheter att stämma av
fartfaktorn bil/ segla: 1 bil-timme = 1 segeldag. ”Mona” for vidare över havet. Siktet
var inställt bortom Storjungfrun. Riktigt var
fick förhållandena utvisa. Halvsvaga vindar
rådde och färden tog inte på våra krafter. Vi
bestämde oss för att stå på över Gävlebukten. Öregrund låg avlägset, men inte omöjligt
långt borta. Beslutet att gå dit kostade oss
större delen av nattsömnen. Fram kom vi
vid 03:30 på morgonen. Under resans gång
hade vi både lyckats tillaga ärtsoppa med
varm punsch i 15 graders krängning såväl
som ”tappa” bort Engelska grundets fyr. Dess
lyskaraktär var förändrad och fick oss att titta
närmare på Örskär i stället. Öregrund var
ganska välbesökt och vi tvangs låna en privat boj i hamnen. Skillnad mot Norrland då
vi inte såg någon annan seglare förrän neråt
Brämön, d.v.s. dag 3.
Fredag 11/6
Det blåste på ordentligt i Öregrund på fredagsmorgonen. Skönt att vi låg långt in i
hamnen. Efter att ha handlat och tankat +
frukost startade vi upp mot dagens etappmål,
Arholma. Distansen dit, möjligen 35´, föreföll
väl kort. Men faktum var att distansen HölikÖregrund (87’) samt vår målinriktade framfart tidigare i veckan, gett oss ett utmärkt
läge inför slutfasen av seglingen. Efter en
skvalpig/ guppig slör utanför Väddö och trixig
insegling på utsidan av Arholma var vi iland
(Arholma/Österhamn) vid 18:00 tiden. Vi gick
och flanerade lite innan grillning på bryggan.
Kylig kväll men bastubad och tillhörande dopp
i sjön gav livgivande kroppsvärme. Kvällsfika

intogs hos båtgranne med Ohlson 35:a. Sedan natti, natti.
Lördag 12/6
Klaus sade sig ha bekanta på Lådna, som
gärna såg besökare vid sin brygga. Sagt och
gjort. Regnig motorgång till Lådna. Vi blev
bjudna på middag och kände oss riktigt lyxiga
i stugvärmen. Själv passade jag på att träffa
gamle 22-seglarkompisen Pelle Mineur, som
har landställe på Lådna. Natten mötte med
regn. Även inne i ruffen droppade det lite här
och där. Spelade inte så stor roll sista natten.
Söndag 13/6
Transport Lådna- Långholmen via Vaxholm.
Kom i hamn vid 18:00 efter att vi fått slussa
direkt vid framfart mot Hammarby-slussen.
Kändes konstigt att vara framme efter en så
intensiv seglats.
Resten av färden till hemmahamnen på Järna
Båtklubb avverkades lördag 19/6 och söndag 20/6. Lördagens dagsetapp behagliga 6’,
till Göta SS klubbholme = Jungfruholmarna
utanför Vårby.
Etapper:
6/6 Gumboda-Holmsund (Patholmsviken)

7/6 Holmsund-Trysunda
8/6 Trysunda-Härnö (Insida-Syd)
9/6 Härnö-Hölik
10/6 Hölik-Öregrund
11/6 Öregrund-Arholma
12/6 Arholma-Lådna
13/6 Lådna-Långholmen (Mälaren)
Kuriosa:
M25/55 ”Mona” byggdes 1952 av ordf. i
Motala SK, G A Gustafsson kallad ”Trappen”. Då han 1958 byggde 22/ 324 ”Mona II”
(framgångsrik A22), såldes M25/55 till Umeå/
Skellefteå. Sedan dess har hon seglat norröver. I och med vår seglats kom hon åter sydvart. Själv renoverade jag, tillsammans med
kompisen Per Carlsson, ”Mona” och seglade
henne fram till 2004 då segling med Rapid
och fritidshus i S:t Anna blev konceptet. Idag
seglas M25/55 ”Mona” i Örebro.

Åke Rundkvist

ÖSTERSJÖFONDENS JUBILEUMSREGATTA PÅ ÅLAND 2019

Inställd

Hjälp Gaff Yacht Society GYS att vinna priser
värda 10 000 kr genom att registrera dig gratis på Svenska Spel. Det går dessutom 200 kr
till oss för varje registrering.
Är du redan kund hos Svenska Spel?
Alla dina spel ger också poäng i tävlingen.
Läs mer om hur du kan hjälpa till här: www.
sponsorhuset.se/gys/landing/kampanj-svenska-spel

SYS Escader Norra skärgården

Nu är det dags att planera för årets eskader!
(Bilden ovan är från Munkhamnen vid Kanholmsfjärden.) I år är det Pelle Lotén och
undertecknad som står för rutten och riktar in
sig på den norra skärgården.
Vi tänker oss följande.
Startdag torsdag den 18 juli.
Pelle Lotén välkomnar oss till sitt sjöställe
som ligger vid Kanholmsfjärden, Kexelhagen. (Djurö) i höjd med norra spetsen på
Skarpö
(OBS alltså ej Bullandö!!)
Ankomst under eftermiddagen och vi lägger till vid Pelles bryggor. Bastu finns direkt vid bryggan. Välkomstdrink serveras
och efterhand tänder vi grillarna.
Vi delar upp oss i grupper och lagar maten tillsammans! En nyhet värt att prova
på. Grupperna blir sallad, huvudrätt,
efterrätt och drinkgruppen som servar övriga. Maten köps in i förväg och finns hos
Pelle. Egen dryck till maten tas med.
Swisha 100 kr per person så inköps allt
av Pelle och det bör även räcka till välkomstdrink.

Fredag 19 juli.
Frukost vid Pelles brygga och sedan sätter vi kurs mot Stora Nassa.
Vid tufft väder tar vi Husaröleden och lägger till vid naturhamn Idskär.
Lördag 20 juli
Här har vi två alternativ. Vid gott väder
siktar vi på Söderarms skärgård annars
väljer vi Furusunds Värdshus.
Söndag 21
Vi fortsätter upp till Arholma där vi lägger
till i Österhamnen.
Middag på värdshuset Arholma Dansbana.
Avslutningsvis är måndag 22 reserverad
för det kulturella inslaget.
Vi har bokat visning av Arholma Batteriet.
kl 10 med egen guide.
Se https://arholmanord.se/batteri/
Anmäl dig genom att skicka ett mail till
eskader@sailyachtsociety.se
Swisha 100 kr per person så inköps maten till första kvällen i förväg av Pelle och
det bör även räcka till välkomstdrink.
SYS Swishnummer är: 123 422 94 98
Välkomna hälsar

Ulf & Pelle

GYS Kultur Eskader 2019

Inställd
Förslag på program för GYS Kultureskader
2019. Med Pelle Brandt som eskaderledare
6 juli
Samling den 6 juli i Ankarudden, nord Öja, där
en välkomstdrink väntar på bryggan kl. 18.30
och sedan välkomstmiddag kl. 19.00. Restaurang Sjöbodarna.
7 juli
Nästa dag seglar vi till Lacka där vi äter eget
medhavt. Tillfälle till allmän förbrödring.
8 juli
Kurs mot Ringsö och väntande middag hos
islandshästarna. Vi förtöjer i den lilla arkipelagen syd om Ringsö och åker gemensamt till
middagen kl. 18.30.
9juli
Nu är det dags för G:a. Oxelösund och väntande Värdshus. Oxelö Krog,
10 juli
Nästa hamn blir NSS´ klubbhamn i Arkösund.
Grillkväll på Eskaderns bekostnad(d.v.s. vi håller med kött).
11 juli
Färden styrs mot Capella Ecumenica. Förmodli-

gen blir vår natthamn på annan plats.
12 juli
Nu styr vi mot Tyrislöt och dess skärgårdsmuseum. Även här väntar middag kl. 19.00.
Tyrislöt
13 juli
Sluthamnen för eskadern är Harstena där
vi äter en avslutningsmåltid kl. 19.00. Rest.
Loftet, Harstena. Där tillfälle ges så kommer
vi att engagera lokala guider att hålla föredrag
kl. 09.00 innan avfärd till nästa hamn.
Vi letar också lokala fiskare som kan leverera
fisk under färden.
Eskaderavgiften som är i två delar, en båtavgift med hamnavgifter och dylikt samt en
personavgift som är krogkostnader och ev.
guidkostnader, kommer vi att meddela när säsongen närmar sig. Det finns ställen som har
vinterstängt.

Anmälan sker till Pelle Brandt

GYS Insignier
Kära GYSare fina presenter
Klubbens väl fylda lager med klubb insingier. Nu finns att köpa/beställa snygga fleeströjor (vitt och marinblått) med GYS RC märke, se bild. Kontakta och beställ av Gustaf.
Finns även slippsar,klistermärken, pins, jackmärken.

Sidenslips med GYS ratt för 400 kr, siden näsduk 200 kr en fin present
Tröjor, tröjor, tröjor
Nu har vi GYStröjor för beställning igen.
Nu i en annorlunda modell med blixtlås fram och två ”magfickor”. Se bild.
Mjuk och skön finns de i två varianter:
Vit med blå GYS RC logga och Marinblå med GYS logga i guld. Eftersom tröjorna inte
är billiga – 600 kr st – beställs de allt eftersom beställningarna till
sekreterare@gys.se från medlemmarna flyter in!
När du beställer dina tröjor, glöm inte att uppge storlek! S, M, L, XL, 2X
L eller 3XL!

Uppdatering av GYS`matrikel

Glöm inte att meddela sekretariatet om du bytt båt, mobilnummer eller mail- och postadress.
Matrikeln är ett levande dokument som löpande måste bli uppdaterad med aktuella uppgifter!

Vårt Kalendarium för 2019
Midsommar 2019
Midsommarafton fredagen 21 Juni 2019 firas traditionsenligt hos Sven och Inger
på Brunnsviken varv på Ornö. Värdparet hälsar GYS medlemmarna varmt Välkommen, se separat inbjudan i detta Nummer av Bulletinen

GYS Kultureskader

Samling den 6 juli på Ankarudden, nord Öja Anmälan ska göras till Pelle Brandt

Eskader till Norra skärgården, arrangör SYS som inbjuder Gysare att delta

SYS planerar en eskader till Norra Skärgården, Lars Nordlund är kontaktperson
för denna eskader, se separat inbjudan i detta nummer av Bulletinen.
Segelbåtens dag
Äger rum lördagen 31augusti-1 september. I samband med detta evenemang
ordnas en Regattafest på lördagkvällen efter seglingarna. På söndagen körs de
klassiska seglingarna. Se separat inbjudan.
Mårten GYS
Planeras till lördag 9 november. Mer ino i senre nr av Bullen

