Februari 2020

Claes har ordet

Hej Alla Kära GYSARE
Så står vi återigen inför såväl båtmässa som
årsmöte.

Det känns som året flugit bort snabbt
utan att veta om det är vår, höst och vinter.
Vädret är hopplöst men årsmötet och
mässan är ändock säkra tecken på var vi
befinner oss i kalendern. I natt var det
strömlöst hos mig, något man vänjer sig
vid när man bor på vischan.
Vi står inför ett jubileumsår och vi samlar
krafterna för att göra det till ett minnesvärt år.
Scandal Beauty och Svenskt lösen skall
seglas i Sandhamn i samband med KSSS
classic regatta och direkt i anslutning till
Hundraåringarna som seglas i Nynäs. Vi
hoppas med detta på stor uppslutning.
Vi vässar också klorna för att under kommande höst ordna en Jubileumsfest, beräknad att gå av stapeln den 16 oktober,
lägg datum på minnet. Mer info om detta
på årsmötet.
Många medlemmar frågar om relationen GYS- GYS stiftelse, mer om detta på
årsmötet. Den utlovade Jubileumsboken
ligger nu färdig för tryck och kommer att
delas ut på årsmötet.

Bobby Cyrus har lovat att innan årsmötet
hålla sitt bejublade föredrag om Neglingvarvet.
Glöm således inte bort årsmötet den 14
Mars på Klubbarnas klubb och glöm inte
att motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast 28 februari. Vi syns på Mässan
och årsmötet och glöm inte att meddela
Åke om ni vill hjälpa till på Mässan.
Låt standarden fladdra

Claes

Anmäl dig m.fl. till GYS Årsmötesmiddag,

Det gör du genom att betala 395 kr per person på GYS postgirokonto 118005-8
ange ”namn och Årsmötesmiddag” på betalningen
Senaste anmälningsdag Fredagen 6 mars 2020

Årsmötesmiddagen startar kl 18.00, direkt efter årsmötet

En tre rätters Middag kommer att serveras
Preliminärt förslag på meny
Bubbel till fördrink
Middagsbuffé med:
Ungsbakad Lax
Rostbiff i tunna skivor Rostad potatissallad
Bröd, ost

1 glas vin till maten. Mera vin till självkostnadspris
Och efter maten något läckert och GYSmässigt.
Därefter Kaffe. Avec till självkostnadspris
Vid önskemål av vegetariskt eller alllergi kontakta Urban vår klubbmästare

Allt för sjön

Sveriges största båtmässa 7-15 mars 2020 och självklart deltar GYS. Besök oss på mässan

Inbjudan till samtliga medlemmar och volontärer

Programinslag kl 13:00 samma dag och plats som årsmötet.
Ett föredrag om Plymvarvet av Bobby Cyrus. Denna begivenhet hålls på samma adress som
årsmötet se nedan.

Kallelse till GYS årsmöte 2020

Årsmöte går av stapen lördagen den 14 mars 2020, kl 15.00 på Klubbarnas Klubb, adress Nya
Djurgårdsvarvet, Kgl. Djurgården.
Agenda för årsmötet i Gaff Yacht Society 2020
1
Mötet öppnas.
2
Fastställande av röstlängd
3
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
4
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän, tillika rösträknare.
5
Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
ekonomisk redo
visning för senaste räkenskapsåret samt revisorernas berättelse för samma tid.
6
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
7.1
Budget för kommande verksamhetsår.
7.2
Styrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften till 500 kr. Samt fastställande av års
avgiften.
8
Fråga om uteslutande av medlemmar.
9
Presentation av nya volontärer.
10
Presentation av inkomna medlemsansökningar
samt val av nya tidigare medlemmar.
11
Val av ny styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare samt 3
övriga ledamöter. Ordförande väljs på ett år och övriga väljs på två år så att deras man
dattider löper med växelverkan. Valbara till ovan angivna poster är medlemmar i klub		
ben.
12
Val av minst en revisor samt valberedning (sammankallande samt två ledamöter) på
ett år.
13
Val av Gaff Yacht Societys representant i Gaff Yacht Societys Stiftelse.
13.1 Presentation av GYS Stiftelses styrelse
13.2 GYS Stiftelse rapporterar om det gångna årets verksamhet
14
Behandling av styrelsen ställda förslag samt motioner som har kommit styrelsen tillhan
da 2 veckor före årsmötet.
15
Övriga frågor av icke ekonomisk art.
16
Mötet avslutas.
Välkommen önskar Claes Ordförande

Påminnelse Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2020
E-post: sekreterare @gys.se
Hemsida: www.gys.se
Postgiro 118005-8
Organisationsnr: 802016-4805

Göteborgsmässan 2020

Så var det dags igen
Alla vet vi ju att Göteborg ligger både väster
om Sveriges vattendelare och att våren kommer tidigare där.
I år inträffade våren dessutom mycket
tidigare, eftersom Göteborgs båtmässa
öppnade redan den 1 februari!
Båtmässan i Göteborg är annorlunda än
Stockholms motsvarighet Allt för Sjön.
Mycket beror nog detta på att västkustens seglare av klassiska båtar har en
helt annan inställning till båtlivet än ostkustbor. I väster använder man i huvudsak allmogebåtar och det märks också
på de båtar man ställer ut och de arrangemang man ordnar. Ta bara Skärhamnsmötet i juli som exempel.
Årets Båtmässa var som tidigare baserad på några stora jullar, Lilla Kålsviks
fantastiska snipa och den segeleka de
byggt som lottbåt. En detalj som skiljer
sig mycket från den stockholmska utställningen är dock de mycket aktiva modellbåtsbyggarna. Traditionsenligt sitter de på
en lång rad och bygger sina modeller. Och
vilka modeller sedan! I år glänste Willy
Halvardsson med sin nybyggda helmodell
av SK75 S 17 Bachant. En verklig helmo-

dell, inte bara exteriört, utan även interiören var med. Soffor, spis, vask och bord.
Allt mycket noggrant utfört. Det gäller
bara att öppna luckorna, så ser man allt!
Jag vet inte om modellbåtsbyggarna som
bygger radiostyrda modeller hör till den
klassiska utställningen, men det gör nog
inget att nämna dem. I år, liksom förra
året, var den ångdrivna Waxholm 1. I år
med några tydliga förbättringar. Ångvissla
och rökutveckling. En verklig fröjd! Efter
klockan 18 kunde man få se dessa underbara radiostyrda modeller köra runt i den
stora bassängen till alla stora och små
pojkars förtjusning.
Några riktiga höjdpunkter var också den
lilla Re-Alloypilen Iris. Hur Lasse Snygg
lyckats få tag i alla tidstypiska detaljer,
inklusive Johnson utombordaren med
elstart, kan man verkligen undra. Iris
är ett verkligt smycke som drog många
beundrande blickar. Mitt ibland alla stora
båtar, som Petterssonbåten Karin och den
Furholmenritade runabouten Bea (byggd
2009 och ritad 1923) låg en verklig liten
godsak för alla sportbåtsälskare. Den nyrenoverade Cyklon 5, en Åke Sundstedtkonstruktion från 1960. Utrustad med en

riktigt häftig snurra. En Mercury med 50
hk ger den på sin tid höga hastigheten 35
knop!
Utbildningsrederiet heter en verksamhet
som ”Renoverar både båtar och människor” i Göteborg. Ett verkligt intressant
koncept som drivs av Bengt Johansson
och Susanne Carlsdotter. Idén bakom
verksamheten är att på ett miljövänligt
skrota uttjänta båtar och ta vara på allting som kan vara av nytta och sedan
sälja dessa detaljer till ägare av klassiska
båtar. Verksamheten ger arbete åt invandrare, arbetslösa och andra människor
som har svårt att finna mening i livet. Att
de gör en fantastisk insats kunde man se
på de båtar de renoverat och som visades
på mässan. Petterssonbåten Karin och
Daisy, Cyklon 5. Västkustens TräbåtsförModellbyggare Willy Harvardsson

ening hade också lyckats få med Orust
Gymnasieskolas båtbyggarlinje, med en
nästan färdigbyggd Dora.
Veteranbåtsföreningens monter låg dock
ganska så illa till, vi var gömda bakom en
orange Folkabuss som serverade Aperol
Spritz. Riktigt illa. De som trots allt hittade till vår monter, var mycket intresserade av vår verksamhet, och vi fick in ett
antal medlemmar. Framförallt drog vårt
ritningsarkiv intresse. Det verkar som om
det finns ett oändligt intresse att kolla in
sin egen båts ritning. Eller någon annan.
En ljusning i eländet var dock att den
superbra kören Synkopen underhöll första
lördagen och söndagen.

Gustaf Holgersson

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.

Sagan om S/Y Thelma

S/Y Thelma, GYS ”Grand Old Lady”, Har allt
ifrån GYS tillkomst framtonat som dess ständigt jourhavande flaggskepp. Detta inte minst
på grund av hennes meriter som snabbseglande festvåning. Såväl denna som andra galanta
egenskaper finns omnämnd i lovsången om
henne, som Åke Edin diktade till hennes ära.

Havets vinthund, seglardrömmars förverkliggörerska, "håll-i-gångets" hemvist på de
sju fjärrlama... ja, allt detta finns i visan till
henne.
Några torra (och blöta) fakta: Från byggåret
1906 till åren närmast första världskriget röjde hon häftigt i KSSS:s kappseglingsprotokoll. Vid de tillfällen, då hon inte bröt masten
eller skörade segel, var hon oftast först i mål.
Vidare öden: under 20, 30, 40 och 50-talen
är - i brist på historieberättare, höljda i massivt dunkel.
Ett vet vi. En novemberdag 1958 hittades
hon sjunken i marvatten i Baggensfjärden,
men räddades av Calle Gyllenberg, Gaff
Yacht Society's initiatör.
En välförtjänt upprättelse fick hon sedan
som klubbens Flaggskepp och gästabudslokal
i mer än 25 år. Agarekonstellationerna var

många, men vid "evenemang" fanns alltid
förenings ordföranden ombord - endera som
ägare eller gäst.

Konstruktör: Hugo Schubert
Längd: 16,0 Bredd: 3,42
Djup: 2,42
LVL: 10,3		
Segelarea: 150 kvm
Dpl: 12 ton

Lovsång tillägnad Thelma
Talkör:
Text o musik: Åke Edin

”Seglare i aktervatten
längs vår kust l
Ni lider ingen prestigeförlust!
Er båt är helt okey – bra
står töjet!
Ni har bara vederfarits
nöjet att passeras av ett
föremål från flydda tider.
Urschäkta!
Är de så det svider?
Så ta till tröst ett glas med god Genever
och gläds med oss att gamla gudar lever
Här är THELMA! Kalla henne gärna tant!
Byggd noll sex - frisk i varje spant.
En skål för henne! Hej nu dricker vil
Förlåt oss plastfolk, men nu sticker vi!
(Nu sker hemskotning alt. Utsläpp, därefter formering till sång.)

Thelma, en skärgårds-pensionär, som namnet
”havets vinthund” bär. sexton meter lång i
race och hålligång still going strong.
Utomskärs stampar du som fan
Kanan - det är din ocean.
Där går du som en svan
och där är du van visa dom övriga häcken.
Där i din rymliga sittbrunn
avgörs hur farvattnen kanske ser ut.
I Din talrikt besuttna kajuta
har bälg-spelmän aldrig saknat dragrum.
Liksom din skrymsliga skrovform medgiver
avkoppling parvis i lönn. Medan småtimmars
hesa noctumer förtonar till länge sedan stämd
gitarr
Thelma! I hamnar hårt Du döms.
Alltid den sista båt till sömns.
Från en norsk hetär Du fick det namn du bär,
namnet du bär!
Thelma! Du vänder på en slant, seglar än lika
elegant som anno dazumal, Du gästabudslokal,
Du göm-järnens flytande fyndplats.

Recept på god båtmat
Krämig pasta med kyckling, citron och basilika
4 mindre kycklingfiléer
salt, peppar
smör
1 stor gul lök
2 vitlöksklyftor
10 bitar soltorkade tomater
1 burk/tetra kokta kikärtor (á 400g)
3 dl grädde
1/2 citron
1/2 kruka basilika
1,5 dl gröna oliver med pimiento
Tillbehör:400g spaghetti eller fettuccine
parmesanost eller pecorino
•

Halvera kycklingfiléerna på längden och
stek dem i smör i en stekpanna. Salta och peppra
och stek så de får fin yta runt om. Lyft ur och lägg
åt sidan medan du gör såsen.
•
Hacka löken och låt den mjukna i smör i
stekpannan. När löken börjar bli genomskinlig,
pressa i vitlök och stek ytterligare en minut. Ha
ner strimlade, soltorkade tomater, sköljda kikärtor, grädde, rivet skal och saft från en citron samt

basilikablad. Ha i mer citron om en syrligare smak
önskas. Låt allt puttra ihop några minuter så grädden tjocknar. Smaka av med salt och peppar. Ha
ner den stekta kycklingen och halverade oliver. Låt
puttra ytterligare 1-2 minuter.
•
Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. Slå av vattnet från pastan och blanda den
med såsen. Servera med riven parmesanost eller
pecorino.

Ångslupen Ejdor

Ejdor tillhör de äldsta ångsluparna med träskrov och är byggd ca år 1900
vid sjön Sommen i Östergötland.
Hon är klinkbyggd med måtten 5,95 x
1,58 och har en stående ångpanna
på ca 1,7 kvm eldyta med en encylindrig
ångmaskin på ca 2 hkr, byggd i
Tranås, Östergötland.
1964 medverkar hon i filmen ”Kinda kanal, den för sin skönhet kända”
som SVT låter göra och där kan man se
henne ånga förbi mellan slussarna i
kanalen.
Ni som har sett filmen ”Madicken på junibacken” som hade premiär 1979
känner igen ”Ejdor”, när hon kommer glidande på ån med herrskapet på
ångbåtstur.

1985 blev sista året hon gjorde turer på
sjön Jernlunden i Östergötland, för
att därefter ligga upplagd i lada utanför
Linköping.
2016 byter hon ägare och transporteras
till Åtvidaberg.
Under åren 2016-2019 har hon renoverats för att åter visa hur en originalslup
i trä byggdes och är idag en av de sista
original ångsluparna kvar i
Sverige.
Idag har hon sin hemmahamn hos fam
Nilsson i Borkhult.
Ägare: Henric Nilsson
Trädgårdsvillan, Borkhult, Åtvidaberg

Nu laddar GYS för 60 års Jubileum 1960-2020
OBS! OBS! OBS!

The Scandal Beauty Trophy Race
The Scandal Beauty Trophy Race
Gaff Yacht Societys (GYS) klassiker äger i år
rum i Sandhamn

söndagen den
9 augusti direkt efter Sandhamnsregattan.

Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska (se nedan) båtar med minst 40 kvm
segelyta är välkomna att delta. Klassiska
båtar med en segelyta mindre är 40 kvm
seglar om ”Svensk Lösen” pokalen.
Med klassiska segelbåtar avses båtar

som är äldre än 40 år, eller byggda enligt
en officiell mätregel eller på ritning som
är äldre än 40 år eller båtar med gaffelrigg. Även båtar tillhörande entypsklasser designade för mer än 40 år sedan
kan delta, liksom andra båtar med klassiskt utseende men i det senare fallet
efter godkännande i varje enskilt fall från
Kappseglingskommittén.
Officiell inbjudan till seglingarna
kommer att publiceras på GYS´ hemsida, www.gys.se

Nice to know!

Ny hamn i Nynäshamn ska avlasta Frihamnen
I maj öppnar Stockholm Norvik hamn i Nynäshamn. Den
ska avlasta Frihamnen i Stockholm från bland annat godstransporter.
”Det bli oerhört mycket större kapacitet. Den är
fem gånger så stor inledningsvis och sen finns det
möjlighet att bygga ut den kapaciteten”, säger
Fredrik Lindstål (C), ordförande för Stockholms
Hamnar.
Kostnaden för hamnen beräknas till fyra miljarder
kronor och väntas vara positiv för Nynäshamn och
Mälardalsregionen uppger kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn Harry Bouveng (M).
Trafiken till och från hamnen ska underlättas med
hjälp av tvärförbindelsen Södertörn som beräknas
börja byggas 2023 säger Ludvig Elgström, strategisk planerare på Trafikverket.
Redaktör: Nicolina Söderqvist.
Källa: Lokalnyheter Makro & omvärld Nynäshamn

De medlemmar som inte har
erhållit nya matrikeln kan mot
erläggande av porto få den
skickad per snigelpost. Kontakta/Ring då sekretariatet.

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/kampanjsvenska-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 2020
Årsmöte 2020

Datum för Årsmötet kommer att äga rum 14 mars 2020. Årsmötet äger rum lördagen den
14 mars 2020 på Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet, Kungliga Djurgården
Allt för sjön
Äger rum 6-15 mars Åke Rundqvist står som GYS huvudansvarig. Monter delas som vanligt
med likasinnade båtklubbar
GYS Men Hill
Äger rum 2 maj 2020 kl 07.05. Platsen är som sig bör GYS Men Hill, Kungliga Djurgården
Midsommar
Återkommer senare i vår 2020 med mer information.
Sandhamnsregattan
Äger rum vecka 32. Måndagen 3-Söndagen 9 augusti. Där våra seglingstävlingar TSBR (The
Scandal Beauty Trophy Race) och Svensk lösen ska köras på söndagen 9 augusti 2020
60 års Jubileét
Torsdagen den 16 oktober 2020 mönstrar vi på Birka Crusis för att fira vårt 60 års jubileum
Mer information kommer. Men boka detta datum.
Mårten GYS
Datum ej satt Mer information i Bulletinen 2020

Dags att Betala medlemsavgiften för 2020!!!
PlusGiro 11 80 05-8 med ditt medlemsnummer och ditt namn som avsändare.!”

Enligt årsmötets beslut ligger medlemsavgiften för 2020 på 500 kronor! Denna summa sätter
du snarast in på GYS´PG.

