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Hej Alla Gysare

Claes har ordet

Hösten känns i luften, klar luft och lite fallna
löv samlas.
Ångesttid för de flesta seglare och båtmänniskor när upptagning väntar.
men inget att göra någonting åt, bara att
finna sig i när vi lever på våra breddgrader.
I lördags, i brist på Riddarfjärden seglade
jag Nynäshamns skärgårdscup, före
detta Hundai cup. 85 båtar, jag upprepar
åttiofem båtar med jaktstart och en bana
på ca.30 distans.
Frågan som ständigt klingar i min skalle,
vad gör vi för fel med Riddarfjärden?
I år tvingades vi åter ställa in, 5 båtar
anmälda, man behöver inte vara ljushuvud för att begripa att det går inte. Vad
göra, lägga ned för gott och se sanningen
i vitögat eller hitta ett vinnande koncept.
Biffen uttryckte elegant i ett mail till mig
att det ännu inte är dags att bita i det
galvade vantet.
Den tofte september träffas styrelsen
förstärkt med adjungerade för att dryfta

frågan. Vi står ju
också inför ett jubileum och det vore väl
grandiost med en fantastisk regatta.
Jag ber alla Gysare. Tänk till , kom med
idéer goda som dåliga.
Varför inte prova med jaktstart på Lördagen och segla som vanligt på Söndagen.
Tänk till.
Till dess håll flaggen högt och stolt.

Claes

Segelbåtens Dag

Upprop till ALLA GYSARE

Som ni alla har erfarit var vi tvungna att ställa in Riddarfjärdsregattan i år igen. Fem anmälda båtar. Vi behöver support och
hjälp med idéer. Riddarfjärdsregattan är vårt Adelsmärke.
Kom med ideer, Vi vill fortsätta, men behöver idéer för att
locka.
HÖR AV ER TILL STYRELSEN

MIdsommarfirande på Ornö

GYS har sedan 2013 firat midsommarhelgen
hos Inger och Sven på Ornö varv tillsammans
med SSKF och SYS.
Midsommarfirandet blev som vanligt
mycket lyckat. I år visade vädret sig från
sin bästa sida.
Undertecknad blev utsedd att organisera
lövningen av midsommarstången och får
jag säga det själv, blev det en mycket
vacker midsommarstång. Med mångas
hjälp restes midsommarstång på hamnplanen.
Midsommaraftonens sillunch, arrangerades av Inger och Sven på deras nya
uteplats. I den blivande trädgården som
Inger anlägger, blev lunchen som vanligt mycket lyckad, med mycket sill och
många snapsvisor som sjöngs.
Det spridas rykten på Ornö att i Brunnsviken annordnar ett mycket trevligt midsommarfirande, så många Ornöbor dök
upp till midsommardansen och blandade
sig med seglarna. Hasse Samuelsson var
en förträfflig dansledare och musikant
och fick alla att dansa små grodorna och
övriga traditionella svenska danslekar.
På kvällen blev det allmän grillning och
gemensamt ätande vid långborden i
hamnen.
Midsommardagen seglades Ornö Gand
Prix, som jag vunnit några gånger med

Lyst. Seglingsledaren/domaren var inte
som brukligt Lasse Strömberg som i år
lyste med sin närvaro. Inger skötte den
biten med den äran och höll i skepparmötet och informerade om seglingsföreskrifterna och som brukligt beslutades - inga
undanvindssegel.
Själv hade jag seglat dit med Hasse
Samuelsson men blev nu erbjuden att
gasta på Svenne Hellströms båt, hans
egen designade Afrodithe eller ”Kärleksbåten” som den kallades i ett båtmagasin
reportage. En mycket trevlig och välseglande båt med en enormt stor sittbrunn
och fällköl.
Den som startade snyggast var Hasse
Samuelsson med sin trettia Deidre. Segrade gjords Sk55 Ninni med Tor Hedvall
och på andra plats en modern 35fots
plastbåt. På tredje plats kom Afrodithe
med Sven Hellström och mig som gast.
Totalt startade 9 båtar.
Nästa dag, söndagen, seglade alla hem
jag seglade med Hasse Samuelsson på
hans Sk30 Deidre.

Lars Nordlund

SYS Escader Norra skärgården

Sommarens eskadrar med Gäddis och SYS.
Gys planerade eskader blev inställd i år! för få
anmälda
I stället startade jag sommarens eskader seglingar med att anmäla mig till
Gäddis sommareskader som i 20 år haft
rubriken”Segla till Trosa och köpa glass”
men aldrig lyckats komma dit och så även
i år. Eskadern samlades på Härsö den
14 juli. Jag med Lyst och Tor Hedvall
med Ninni anlände samtidigt efter att ha
spenderat några dagar på Ornö Varv där
Tor deltog i färdigställandet av den flytande bastun och jag målade på den stora
väggmålningen på hamnkontoret med
motivet Ornö Grand Prix med alla startande avbildade. Ett hedersuppdrag att få
göra en väggmålning som förhoppningsvis överlever mig och blir kvar i många år.
De ända Gysare var Hasse Samuelsson,
Erik Persson och jag i övrigt var det bara
Gäddvikar.
Första natthamnen blev Munkholmen
5,5nm från Härsö där vi fick ett oväder
över oss med piskande regn och kulingbyar. Det blev till att sitta i sittbrunnen och kura, men det klarnade upp på
kvällen. Dagen efter beslöts att segla till
Grönskärsfladen och sommaren kom till-

baka med lagom med vind och värmande
sol. Vi beslutade att inta Gäddis traditionsenliga silllunch i Grönskärsfladen. Vi
lånade Skärgårdsstiftelsens stora bord
som stod i deras informationsbod. Med
samlade krafter lyckades vi lirka ut bordet
och ställde det på berghällen. Alla deltagare fick plats runt det stora bordet och
ett stort knytkalas som varade hela eftermiddagen och långt in på kvällen.
Eftersom Gäddis sillunch var eskaderns
stora begivenhet så avvek Hasse Samuelsson och jag för att ansluta till SYS
eskadern som hade samling i Kexelhagen hos Pelle Lothen, med Laurinkostern
Kunigunda, en underbar vik innanför Vita
Märren med en samling mindre hus som
är kvarlevorna av ett gammalt skärgårdshemman. Ett helt fantastiskt ställe. Där
samlades SYS-eskaderns 15 båtar till en
fantastisk välkomstfest. Eskader deltagarna blev indelade i arbetsgrupper. Några
skulle sköta grillningen, några ansvarade
för baren, några för desserten o.s.v. Det
blev en mycket trevlig och rolig sammankomst. Vädret var fantastiskt fint med sol
hela kvällen.
Dagen efter beslutades att segla ut till
Stora Nassa i samma strålande väder. Det

var rätt imponerande när 17 klassiska
båtar i en lång rad seglade genom sunden
i Stora Nassa. Eskadern hade då utökats
med ytterligare 2 skärgårdskryssare,
Mattias Malmros med sin fina 22:a Royne
och Peter Scheu med sin lilla 40:a Bluff.
Ytterligare en fantastiskt fin kväll med
solnedgång över fastlandet långt borta.
Dagen efter avvek jag för att tillsammans
med Sven Matton och Sven Hellström på

22:an Refuge segla ner till Västervik och
Skärgårdskryssarepokalen/SM för A22.
Sys eskadern fortsatte dagen efter upp till
Österhamn på Arholma och avnjöt en god
middag på Österhamns pansionat.

Lars Nordlund

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.

Hurusom att sälja en sexa i FRANKRIKE
Segling är en fantastisk sport, binder samman
olika människor i hela världen.
Efter det totalt misslyckade sex meters
VM:et i Romanshorn 1981 inviterades
sexmeters seglare från hela världen till
Cannes.
Mottagandet var generöst och vi brukade
segla Ski and Six på vårarna, Regattes
Royal på höstarna, detta varvades med
VM och EM. Cannes blev en tummelplats
för sexmeters seglare och vi kunde lämna
båtarna kvar över vintern free of charges.
Detta naturligtvis för att bla.a locka turister.
Bayen var ganska svårseglad för den
oinvigde, men efter att ha studerat vindar
och strömmar från taket på det högsta
hotellet kom framgångarna.

Vinden i Cannes kom oftast efter lunch,
så vi brukade hinna med en energigivande lunch med en flaska rött varefter
seglingsledaren brukade åka runt på sin
motorcykel och annonsera att segling var
på gång.
Hösten 84 var jag i Cannes med min sexa
Silvry Moon och seglade Regattas Royal.
Vi var framgångsrika och kom tvåa efter Sea Travel för ändamålet omdöpt till
Cannes och chartrad av ett gäng Franska
toppseglare. Efter sista dagens segling
blev jag kontaktad av en person som
närmast liknade en fransk 1700-tals figur
i en operett. Liten och mager med pudrat ansikte,han sas äga en åtta som låg
i hamnen. Han önskade köpa Silvret och
vi kom överens om pris och att jag kunde

lämna båten i hamnen så skulle han ta
hand om allt.
Betalt skulle jag få cash på vägen hem
om jag stannade i Aix en Provence där
han skulle bo. Det kändes ganska osäkert
men i värsta fall låg ju båten kvar i Cannes. Jag och en kamrat körde till Aix och
letade oss fram till den uppgivna adressen. Här kunde ju omöjligt mannen bo.
Adressen bestod av en ruinhög.
Vi frågade en person på gatan, jo det
stämde.Vi ringe på en klocka och ett par
grindar öppnade sig. Ytterst osäkra körde
vi in, grindarna stängdes. Väl framme vid
ruinhögen möttes vi av operettfiguren i
sällskap av en ung ytterst vacker kvinna
som uppgavs vara madame Mazet.
Vi bjöds in i ett magnifikt hus, vackert
möblerat med Franska 1700-tals möbler.
Vi skulle naturligtvis göra dem sällskap till
middagen varefter affären kunde göras
upp. Vi inkvarterades i eleganta gästrum
med tillgång till pool.
Middage var strålande, severad av en betjänt i livre. Jag var försiktig med vinet då
jag anade oråd.
Efter middagen bjöds jag in till monsieur
Manets kontor. Då försökts han pruta med
hänvisning till att båten var ju kvar i Cannes och det skulle vara jobbigt för mig
att åka tillbaka och ta hand om den. Ett
lumpet försök. Jag svarade att det inte
gjorde mig det minsta att åka tillbaka och
tackade för den galanta middagen.
Då föll han, som jag räknat med, till föga
och bad mig vänta. Varpå han öppnade
fönstret, böjde sig ut och tog bort en
tegelsten ur huset och började gräva i
väggen, varefter han tog ut buntar med
francs noggrant hopsatta med knappnålar
på franskt maner. Han betalade den överenskomna summan.
Resterande del av kvällen blev angenäm
med utmärkt fransk cognac. På min fråga
varför huset såg ut som ett ruckel på utsidan och var så elegant på insidan förklarade han att det endast var av
skattemässiga skäl.
På morgonen packade vi ihop våra saker
och gick till matsalen för att äta frukost.
Inte en människa syntes till. Alla var
borta även betjänten. Däremot var fru-

kost uppdukad för två.
Efter frukost begav vi oss till ytterdörren
för att åka vidare. Så fort vi öppnade dörren blev vi attackerade av två gigantiska
Ulmer doggar,vi kom inte ut till vår bil.
Vad göra , inte en levade skäl förutom
hundarna. Som den entusiastiske Kalle
Anka läsare jag alltid varit började jag
rota i kylskåpet. Fann ett antal biffar, varefter vi var beredda.
Öppnade dörren, slängde biffarna åt ett
motsatt håll och rusade till bilen och han
precis hoppa in innan hundarna anföll
igen. Grinden öppnades med automatik
varefter vi med innerfickan fylld
av Franska franc kunde fortsätta vår resa
hem till Svedala.
Året därpå träffade jag köparen i Cannes
och tänkte att han frågar om hemresan
gick bra men inte ett ord.
Silvret gick ett oblitt öde till mötes. Några
år senare blev hon överseglad av en skonare under en regatta i ST.Tropes, sjönk
varvid en besättningsman omkom. Silvret
hade rätt till väg och Mazet vägrade väja
med denna olyckliga följd.

Vid pennan Claes

Drömmen om att segla i Söderhavet

Jag har nu realisera min dröm om att segla i
Söderhavet, men verkligheten blir inte alltid
som man har tänkt sig.
Kommer vi att få träffa några sägenomspunna ättlingar från skeppsbrutna, myterister och annat löst folk som Robinson
Cruse, eller Chuck Noland från filmen
Cast Away från 2000 med Tom Hanks,
Pippis pappa etc. Många är dom filmer
och berättelser som handlar om skeppsbrott i Söderhavet med överlevnad på en
obebodd ö. Från förr och i nutid. Kittlande
berättelser som sätter fantasin i rörelse.
Visionen av dessa berättelser surrar i
bakhuvudet när jag börjar min resa till
Söderhavet, med syster Anette som resessällskap. Visionen är att här ska seglas
på egen köl i dessa exotiska vatten. Resan börjar med att flyga från Stockholm
över USA (San Fransisco) med destination
Fiji för att fortsätta och mönstra på segelbåten AWAY (en Jeanneau Sun Odyssey
54DS) på Tonga. Hmm, lång väg, vi tappar ett helt dygn eftersom vi passerar
datumzonen. Något jag inte riktigt hade
klart för mig när vi bokat in hotellnätter.
Men det ordnar sig.
Efter ett par nätter på Fiji flyger vi vidare till Tonga för att mönstra på. Fyra

i besättningen plus kapten. Efter en del
bunkring av båten sätter vi kurs på Fiji,
det har hunnit bli eftermiddag. Det tar 3
timmar för motor att komma ut ur själva atollen (revet) som omger huvudön
Tongatapu. Då lägger motorn av. Kapten
beslutar då att vi sätter segel och återvänder till huvudstaden på Tonga, Nukuálofa. Som tur är har vi en stadig vind
som vi kryssar tillbaka på. Mörkret hinner
att lägga sig, men med GPS så är ju det
inte något problem. Det tar sex timmar
tillbaka, innan vi kan ankra utanför stora
hamnen. Ner med segel och i med ankaret allt i rätt ordning och timing. Men
allt går bra. Dagen därpå har vi tur att
få hjälp av ett motorproffs. Tror vi. Felet hittas och motorn går nu. Vi påbörjar
återigen vår segling, med destination Fiji.
Det är åter igen eftermiddag när vi kastar
loss. Vi går än en gång för motor för att
komma ut på öppet vatten. Efter ca tre
timmar dör motorn. Nu beslutar vår kapten efter att ha kollat väderkartor etc, att
vi hissar segel och fortsätter mot slutmålet. Sagt och gjort, vi håller tummarna
att vinden håller i sig. Vi ska ju trotts allt
520 NM.
Vi fick en mycket fin segling de fyra dygn

det tog oss att segla till Fijis huvudö Viti
Levu. Med bitvis rätt hårda vindar (ca
16-17 sekundmeter) då var vi tvungna
att reva. Sista dygnet dör vinden ut,
vilket kändes som en mardröm. Vi låg
å drev i ett par timmar i ca 1-2 knop.
Men så vaknade vindgudarna till igen.
Ödmjukt tackar vi för detta. Hellre hård
vind än ingen vind alls. Vi kommer fram
i skymningen det är trångt på redden
med många yachter, men vi lyckas få ner
seglen och gör en hygglig ankring, då vi
bara hade en chans. Dagen därpå börjar
karusellen med att hitta rätt kompetens
för vårt motorproblem. Med facit i hand,
visar det sig att startmotorn var trasig
och går ej att laga. Motorn i yachten är
en Volvo, vilket gör det svårt i den här
delen av världen att få fram reservdelar
till. Startmotorn får flygas in från Australien och tar en vecka. Det är den veckan

vi skulle ha seglat runt öarna och njutit av den exotiska destinationen. Då vi
får detta besked beslutar vi oss för att
mönstra av. Köper en kryssning som gör
de strandhugg som vi hade bespetsat oss
på. Det visar sig vara ett bra val. Vi fick
inte träffa några av de sägenomspunna
berättelsernas huvudpersoner. Men vi fick
besöka öar där dessa berättelser har sitt
ursprung (filmats), samt snorkla och bada
i fantastiska vatten. Undersöka livet under ytan. Kulturen runt omkring. Många
spännande möten blev det.

Vid pennan Yvonne

Nice to know!
Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder i världen

Säkring på uppblåsbara flytvästar

Gaspatronerna i Baltics äldre flytvästar, och
andra med liknande utlösningsmekanism,
Sverige har, med några av världens
kan lossna. Baltic har tagit fram en säkring
största skärgårdar och med många
för detta och ett verktyg för montering.
sjöar och kanaler, utmärkta förutsättDet är viktigt att få säkringen monterad, en
ningar för ett rikt båtliv. En levande
väst med lös patron fungerar inte.
skärgård som genom allemansrätten
SXK:s Tekniska kommitté på västkusten har
och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsätt- sedan april 2016 haft många flytvästträffar
ningar för ett rikt båtliv. Fritt handred- där demonterat säkringar och kontrollerat mer än 2100 västar. Ungefär 6 procent
skapsfiske längs våra kuster och i de
av dem har varit defekta – nästan alla på
stora sjöarna ger ett ytterligare värde
grund av lös gaspatron, några västar var
för båtlivet
inte täta.
Sverige har från Haparanda i norr till
Svinesund i väster en kust på 2 700
Baltic erbjuder service på flytvästar via sina
km. Räknar man alla vikar, uddar och
återförsäljare
öar blir strandremsan 4 800 km. Sverige har några av världens största
Källa SXK
skärgårdar med sammanlagt över 60
000 öar. Enbart Stockholms skärgård
har 30 000 öar. I landet finns 95 000
farbara sjöar och 1 000 km kanaler.
Över 8,5 procent av landets yta täcks
av sjöar och vattendrag.
Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Antalet vuxna personer
per fritidsbåt är cirka 13 i vårt land.
Endast våra nordiska grannar, Norge
och Finland, uppvisar något högre
båttäthet, 7,7 respektive 8 personer/
fritidsbåt. Som jämförelse går det 25
personer per fritidsbåt i USA, 33 i Holland, 124 i Frankrike och 236 i Spanien.

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

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
Segelbåtens dag
Riddarfjärdsseglingarna ställdes in på grund av att för få båtar var anmälda (5
st totalt).
Mårten GYS
Enligt kalendern infaller detta lördagen 9 november 2019. Vår Klubbmästare
Urban planerar och återkommer med fler detaljer. BOKA DETTA DATUM.
Årsmöte 2019
Datum för detta evenemang kommer i nästa Bulletin.
Allt för sjön
Datum för detta evenemang kommer i nästa Bulletin.
GYS Men Hill
Datum beslutas längre fram.

Dags att Betala medlemsavgiften för 2019!!!

för er som ännu ej lagt ert medlemsbidrag till klubben bör göra det.

PlusGiro 11 80 05-8 med ditt medlemsnummer och ditt namn som avsändare.!”

Enligt årsmötets beslut ligger medlemsavgiften för 2019 kvar på 400 kronor! Denna summa
sätter du snarast in på GYS´PG.

