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Hej Hopp GYSARE

Så kanske äntligen våren kommer och
med det båttankar.
Igår var en fantastisk dag, jag åkte skidor i Romme och pisten bar fram till
lunch.
15,5 grader, det får oss att hoppas i
dessa tider.
Som jag hoppas att ni alla uppfattat
kommer årsmötet att hållas i samband
med GYS MEN Hill, den 8/5 på Djurgården med början 8:30. Samling GYS MEN
som vanligt 7:00.
Vi laddar inför sommaren med Scandal

Beauty och Svensk lösen i Sandhamn,
positiva tongångar från KSSS.
Att vi valt att hålla Årsmötet utomhus
bror naturligtvis på pandemin och vi uppmanar alla att hålla
avstånd, även om vi har hunnit få vaccin.
Gys har tillsammans med Stiftelsen skaffat en App till Allt för Sjön och vi arbetar
nu med att uppdatera
hemsidan.
Vi blickar framåt
er

Claes

Inbjudan till GYS Men Hill 8 maj 2020 kl 06.55
det underlättar för vår clubmästare om du OSAr till sekretariatet för denna begivenhet:
sekreterare1@gys.se
Årsmötet hålls i samband med GYS Men Hill den 8/5 08:30
”save the day” samt kom gärna med motioner.

MINNEN
Livet handlar om minnen.
Livet handlar om att skapa nya minnen.
Livet handlar, kanske framför allt, om att ha något att se fram emot.
Har vi ingenting att se fram emot vad är då vitsen med att företa sig någonting..?
LIVSVILJA
Det har vi, kära- och käre GYSare. Eftersom vi har något att se fram emot.
Då talar vi inte, så här års, om vårrustning.
Om vårrustningsångest. Om sjösättningsdito
Nej, vi talar om:
LÄNGTAN.
Längtan över att ÄNTLIGEN få träffa livs levande människor.
Längtan över att - på jolleavstånd - få umgås.
Att som riktiga GYSare träffas på GYSMEN HILL
GÖKOTTA
.
Att på GYS-manér ta sig en valfri gök i morgontimman.
En sitt-, en kaffe-, eller en och annan gök.
VÄLKOMNA KÄRA- OCH KÄRE GYSARE LÖRDAG den 8:e MAJ kl 07.00
För inspiration och framtidslängtan – klicka på länken. Gökottan, the Movie

Angeläget meddelande till alla GYSare och
GYS-volontärer
Efterlyser Funktionärer till The Scandal Beauty Trophy race och
Svensk Lösen regattan i Sandhamn

Ett av GYS´ kännetecken har allt sedan 1965 varit att arrangera kappsegling om The Scandal
Beauty Trophy. Pokalen är känd och eftertraktad av alla gammelbåtsägare och även andra. En
förutsättning för att GYS fortsättningsvis ska kunna arrangera kappsegling är FUNKIONÄRER!
Flera funktionärer har kommit och gått men de flesta har dock varit med under flera år. Skaran
har tunnats ut av åldersskäl och nu är det verkligen dags att fler anmäler sig som funktionärer
i kappseglingskommittén. De flesta funktioner kräver ingen formell utbildning och är lätta att
utföra såsom att skriva målgångsprotokoll, hålla koll på tiden, hissa och hala signalflaggor.
Inget konstigt men det krävs personer som gör det!
De funktioner som ska bemannas är följande:
•
Tävlingsledare, f. n. jag själv
•
Seglingsledare, f. n. Pelle (kräver grundläggande utbildning)
•
Förare och medhjälpare till bojläggarbåt/säkerhetsbåt, minimum 3 personer.
•
Flagghissare/protokollförare/klockmarodör, 3 personer.
•
Prisansvarig, f.n. Tompa
•
Domare minst 1 person (kräver utbildning)
•
Klubbmästare som tar hand om landarrangemanget. 2 personer.
För att GYS ska kunna föra traditionen vidare behöver fler ansluta sig till seglingskommittén
och helst då några som ännu inte tillhör 70+ arna!
I de fall utbildning krävs har Svenska Seglarförbundet kurser som GYS kan bekosta så att vi
får en gedigen kappseglingskommitté.

Välkomna att höra av er till mig (horrdin.eva@gmail.com) eller Pelle (pelle@pellebrandt.se)

Eva

Gysares skrönor från förr och annat smått och gott .
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.

En skärgårdskryssare värd en presentation: SK 75 Falken

Falken byggdes 1913 på August Plyms varv
i Saltsjöbaden efter konstruktören Gustaf
Schüsslers ritningar. Schüssler ritade ett tiotal
Skärgårdskryssare under 10-talet och de flesta
visade sig vara snabba.
Falken kappseglar fortfarande aktivt och vann
bland annat Classic Yacht Cup Sweden 2014.
Första hemmahamnen var Norrköping där
hon blev kvar i 33 år. Därefter har hon befunnit sig i Stockholmsregionen. Många känner
igen henne från Malma, Värmdö, där hon på
somrarna ibland användes som skolfartyg i
SXKs seglarskola.
Att Plyms båtar är välbyggda är välkänt och
det sägs att Falken oljades under 8 månader
innan hon färdigställdes. Falken är fortfarande välbevarad och har under sina första
100 år endast haft 4 ägare som samtliga har
haft ambitionen att bevara. Det har resulterat i att större delen av originalinredningen
är kvar, vilket är unikt. Likaså är däck, ruff,
fribord, sittbrunn relativt orörda. Kölplankan
och nedre borden byttes på 70-talet och i
botten och kölsvin har nya rostfria spant och
förstärkningar monterats för att styva upp
skrovet.
Nuvarande ägare fortsätter bevarandetraditionen och har under senaste två åren
genomfört en större renovering av akterskeppet bakom sittbrunn där åldern tog ut
sin rätt. Järnspanten byttes ut mot rostfritt
och friborden kunde sparas så hon har sina
originalmått kvar. Det mest synliga är en ny
akterspegel samt det nya däcket som på ett

fint sätt integrerats med originaldäcket som
fortfarande täcker större delen.
Sittbrunnen är rymlig och kan lätt rymma 8
personer. Trots detta seglas hon oftast av två
personer – även under kappsegling. Hon har
en inombordsmotor som är installerad under
den självlänsande sittbrunnen och som göms
bakom nedgångsstegen som leder ner i ruffen. Inne i ruffen känner man sig tillbakaflyttad 100 år i tiden. Det finns fyra kojer i salongen. Tre byråer inramar ruffen och ovanför
två av dem finns fasett-slipade originalspeglar. I den tredje byrån gömmer sig matsalsbordet, för 6 personer, fiffigt infällt allt enligt
Plyms standard.
Falken ritades och seglades under 10-talet med gaffelrigg, men den byttes ut redan
1928 till den Bermudarigg som hon bär idag.
Masten är kraftigt dimensionerad och på
90-talet har den fått en ny klassisk design
av Thomas Larsson med dubbla spridare och
fiol. Bommen är också den kraftig och tung
och behöver ingen kick för att hålla seglet på
plats.
Båttyp: Skärgårdskryssare SK 75
Mått: LÖA = 13.10, Bredd = 2.65, Djup = 1.90, Depl =
5.5 ton, Mast = 18 meter
Ägarlängd:
C.Wahrén, Norrköping, 1913-1946
L.Ekelund, Hallstavik, 1946-1957
S. Frisk, Djursholm, 1957-1982 (SXK
seglarskole”fartyg” i Malma)
W.Johansson, Stockholm, 1982-2013
Peter Lake och Kristina Lundevall, Värmdö- Stavsnäs,
2013- Peter Lake i maj 2020

Bokprojektet Knud H Reimers

Knud H Reimers. Bara namnet ger varma
vågor i kroppen. En av våra riktigt stora och
välkända båtkonstruktörer. Även om han var
dansk till börden och utbildad i Tyskland betraktas han som svensk.
Mycket beror det nog på att han köpte
dödsboet efter Gustaf Estlander och utvecklade detta och svensk båtkonstruktion alla de slag. Motor- som segelbåtar.
Även större fartyg finns med bland de
konstruktioner han gjort.
Men ännu har ingen dristat sig att sammanställa någon riktigt omfattande dokumentation eller skriva en bok om denne,
vår kanske främste båtkonstruktör och
initiativtagare till Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar.
Uppdraget har blivit omfattande och tar
sin tid. Så, till exempel, reste tre av medarbetarna i projektet till Schweiz för att
intervjua några av de båtbyggarvarv som
byggt Reimers konstruktioner.
Man kan ju fråga sig hur det kommer sig
att en svensk konstruktör blir populär
i Centraleuropa. Förklaringen är enkel,
de svenska skärgårdskryssarna passar
mycket väl på sjöarna i Centraleuropa.
Om inte annat ser vi detta på hur många
svenska skärgårdskryssare som exporterats dit de senaste åren.
Vi besökte tre av de största båtbyggarna,

varav två i Schweiz. Det första på listan
var Corsier-Port strax norr om Geneve
som startades 1909 av Jules Megevet,
under namnet Chantier Naval de Corsier
Port. 1933 drevs det genom Georges
Gangloff och hans son Louis Plojoux. På
varvet byggdes under 30- och 40-talet
bl a reimerstrettior, femmor och snabba
och stora motorbåtar. Flera av de senare
Reimers-konstruktioner. Under 50-talet
bl a 5.5-or. Vid vårt besök fick naturligtvis en rejäl rundvandring på varvet. Där
fick vi se en hel del intressanta båtar,
alltifrån en Reimersritad runabout till en
liten trevlig segelbåt som vi inte kunde
placera i modellsektor. Numera byggs det
inte några båtar annat än på beställning,
däremot arbetar de mycket med renovering och restaurering av äldre båtar. Så
till exempel har de totalrenoverat en Anker R 8 från 1911, som dessutom deltog i
jubileet 2012 i Nynäshamn. I ett hörn av
varvsområdet stod ett antal äldre träbåtar i väntan på renovering. De nuvarande
ägarna Thierry Plojoux och Serge Patry
(Serge driver varvet och Thierry är bankman) har startat en stiftelse vars avsikt
är att ta tillvara på äldre båtar och renovera dem till nyskick.
Väl inne på kontoret fick vi möjlighet att
se både tillverkningsdokumentation och
ritningar på de mest skilda konstruktio-

Per Thelander och Sven Hellström vid
porten till Societe Nautique de Geneve.
Ett privat varv som prominenta gäster
lyckades vi komma in.
nerna de har byggt. Bland annat en Reimersritad motorbåt till Kung Bumibol!
Arkivet ingår i stiftelsen och har faktiskt
en heltidsanställd för att sköta det. Så
borde det vara hos flera varv!
På vägen till Corsier hade vi passerat
en privat båtklubb, Societé Nautique de
Geneve. När vi passerade på vägen till
Corsier, såg vi att det låg ett stort antal
trämaster vid bryggorna, så vi bestämde
att göra ett besök dagen därpå. Innan vi
bilade till varv nr två.
Societé Nautique de Geneve visade sig
vara en verklig höjdare, med allt ifrån en
liten vacker gaffelriggad segelbåt till två
stycken Fife-ritade R10:or, Rita IV från
1926, den andra R10:an var lite yngre,
byggd 1935.
Varv nr två i vår resa var Beck und Söhne i Reichenau, en liten ort alldeles nära
Konstanz i Tyskland vid Bodensjön. Här
har det byggts en mängd Reimerstrettioe.
Det var också det första vi såg när vi hittat rätt. En av Bijoux-plasttrettiorna som
Beck und Söhne byggt många exemplar
av.
Varvet övertogs av Friedrich (Fredi)Winterhalter efter det att han börjat som
lärling i 16/17 årsåldern och så småningom gifte sig ägarens äldsta dotter. Fredi
var en mycket duktig seglare och vann
många kappseglingar med den reimerstrettia – Bijoux – som han byggde under
50-talet.
Den andra trettian Fredi Winterhalter
byggde under 60-talet och vann många
kappseglingar med använde han sedan
som plugg för alla de plasttrettior som
byggdes senare.

Fredi var dessutom i Sandhamn 1968
och vann även då! Fredi använde sedan
denna trettia som plugg för alla de plasttrettior (Bijoux) som han lät bygga på
Beck und Söhne. Vi fick också en lång och
trevlig pratstund med Fredi i hans villa på
varvet med ingång längs landgång precis
över strandkanten. Det blev många skratt
och minnen från Fredis härjningar på
kappseglingsbanorna.
Vi fick sedan en mycket kunnig vandring
genom varvet, vinterförvaringsdelen, renoveringsdelarna och den lokal där man
byggde nya båtar – om någon beställs.
Som för många andra träbåtsvarv byggs
det knappt några nya båtar längre, utan
man livnär sig på vinterförvaring och vårrustning. Samt naturligtvis reparationer.
Idag finns flera trettior på varvet (reimerstrettior som byggts där), en sexa andra
mahognysegelbåtar samt flera motorbåtar i mahogny.
Känslan vi fick under rundvandringen var
att det här var ett modernt varv, men
med levande traditioner och all äldre utrustning intakt!
Fredi och hans hustru representar den
andra generationen av Beck und Söhne,
Fredis son Rolf driver nu varvet och hans
söner kommer med största sannolikhet
att ta över det i sin tur. Då en pluggar
företagsekonomi och en som just börjat
som lärling båtbyggare hos Josef Martins
varv i Radolfzell (vid samma sjö) som
byggt trettior och nu senast estlander75an Gustaf som sjösattes 2019.

Gustaf

Tall Ship Race i Mariehamn 22-25 juli 2021

Boka in 22-25 juli för ett äventyr i sjöfartens tecken på Åland! Då kommer fartyg, som deltar
i den internationella havskappseglingen The TaLL Ships Races, till Mariehamn. Fartygen kan
besökas och det ordnas program av olika slag runt om i staden.
Det händer en hel del l I Mariehamn
under de här fyra juli -dagarna. Boka
in 22-25 juli redan idag Fartygen
och skutorna är öppna för besökare
och det är bäddat för en skön maritim stämning. Besättningsmän från
många olika länder - de flesta ungdomar eller så kallade trainees - bidrar till en internationell atmosfär.

Källa: SAIL ÅLAND 2021

JUBILEUMSBOKEN

Har du inte fått din Jubileumsbok 50+?
Det beror antagligen på att du inte hört av dig, eller
varit i kontakt med Gustaf.
Just nu är det 29 GYsare som inte betalat eller hämtat, 10 som betalat hälften, men inte hämtat och 54 av
122 som hämtat ut sin bok.
Så vad väntar ni på?
Hör av er till Gustaf: gus@javis.com

Antingen skickar du över 79 kr till GYS pg
118005-8 för portot eller ring Gustaf, 0709
160017, så ordnar han en överlämning!

Nice to know!
Utflyttning av trålgränsen utanför Stockholms skärgård under översyn och debatt

Nu ställer sig samtliga politiska partier
bakom förslaget att se över trålgränsen
utanför Stockholms skärgård. Det är en
av över hundra åtgärder för en förbättrad
havsmiljö som presenterades när Miljömålsberedningen lämnade över sitt betänkande “Havet och Människan” till klimat- och miljöminister Isabella Levin.
Under drygt två år har Miljömålsberedningen utrett hur Sverige ska kunna nå
miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt
levande kust och skärgård” och ”Ingen
övergödning”. Beredningen består av
representanter från samtliga politiska
partier och förslagen den kommer med är

därmed brett politiskt förankrade.
Ett av de över hundra förslagen i betänkandet handlar om en utflyttning av trålgränsen utanför Stockholms skärgård.
På senare tid har allt fler röster, såväl
från politiskt håll som från flera småskaliga yrkesfiskare längs kusten, höjts för
att flytta ut trålgränsen från fyra till tolv
sjömil, och därmed undvika att trålfiske
bedrivs i området strax utanför skärgården, där strömmingen samlas inför sin
lekperiod. Men nu finns chans att detta
kan bli verklighet.
Källa: Tidningen Skärgården.

GYS Insignier
Passa på köp till reapris
Kontakta Anders Ellström.
www.andersellstrom51@gmail.com

GYS insignier

Prislista

Artikel					

REA

Pris

”Vinden är fri” av Bengt Jörnstedt			
150 kr
GYS slips					
300 kr
500 kr
GYS näsduk							
250 kr
GYS slips + näsduk				
400 kr
GYS Manschettknappar					
200 kr
GYS pin							
150 kr
GYS dekal					
25 kr
GYS standert				
300 kr
500 kr
GYS standert mindre					
100 kr
GYS keps							
175 kr
GYS knappar plast röda, gröna				
2 kr st
SWISH 070 897 75 35
Kontakta Anders så fixar han leverans inom Stockholm

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 2021i dessa osäkra pandemi tider
Årsmöte 2021

På grund av Covid 19 genomförs årsmötet vid GYS Men Hill, 8 maj 2021 med start kl
8.30, utomhus.
GYS Men Hill
Äger rum 8 maj 2021 kl 07.00. Platsen är som sig bör GYS Men Hill, Kungliga Djurgården.
Midsommar
Inträffar 25-27 juni. Firandet kommmer att enligt seden, firas i Brunnsviken, Ornö Varv.
Närmare information kommer i nästa Bulletin.
Sandhamnsregattan 2021
Där våra seglingstävlingar TSBR (The Scandal Beauty Trophy Race) och Svensk lösen planeras att köras i samband med KSSS Classiska båtvecka i Sandhamn. Planerad till vecka 31
dvs 8 augusti 2021.
60 års Jubileét
Styrelsen jobbar på olika förslag om tid, plats och event, men avvaktar för att se utvecklingen av Coronapandemin.
Mårten GYS
Datum är satt till den 12 november 2021. Klubbarnas Klubb är bokat för denna begivenhet. Mer inormation efter sommaren 2021.

Dags att Betala medlemsavgiften för 2021!!!
PlusGiro 11 80 05-8 med ditt medlemsnummer och ditt namn som avsändare.!”

Enligt årsmötets beslut ligger medlemsavgiften för 2021 på 500 kronor! Denna summa sätter
du snarast in på GYS´PG.

