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Claes har ordet
Hej GYSARE
Morgondimman ligger tät över gräsmattan
utanför mitt fönster. Solen på väg upp.
Äntligen är det vår, man brukar säga att tiden
mellan Hägg och Syren är den bästa.
Jag håller med. Då tänds hoppet. Hoppet om
en sommar med sol bad och segling och annat båtliv. Klockkan är 05:33 och solen stiger
snabbt, precis som hoppet och känslan i kroppen.
Nu hoppas vi på en fin sommar och att
vi kan träffas och umgås som anständiga människor. Jag är ” jävligt ” trött på
denna Pandemi. Men vi i GYS har härdat
ut på ett fint och respektabelt sätt. Förra
året genomförde vi våra seglingar när an-

dra ställde in. Så ska vi göra även i år.
Varje dag nås jag av nya besked om inställda seglingar. Nu senast Kryssarpokalen i Nynäshamn. Men vi ställer inte in, vi
kämpar och anpassar oss. Bra gjort.
Årsmötet på Gys Men Hill blev en succé i
denna anda. Mer om detta längre fram i
editionen.
Väl mött i Sommar Kämpa på även om
det känns motigt ibland. Glöm inte att
kontakta Eva och Pelle om ni vill ställa
upp som funktionärer på seglingar.
Jubileumsfesten under fortsatt utredning,
vi löser det på något sätt.

Claes

Ett soligt och vårigt GYS Men Hill, 8 maj 2021 kl 06.55

En välregiserad och välbesökt Gökotta genomfördes denna underbara majmorgon. Där vår
klubbmästare överträffade sig själv med ett
dignande gästabudsbord.
Många var vi som letade oss till Gys Men
Hill, där Gunnar tog emot oss med musik och värmande gemenskap, på lagom

Coronaavstånd. Men ändå med en helt
Gysmässigt värmande anda. Vi som var
där njöt av livets alla goda sidor. Ett stort
tack till vår driftiga klubbmästare Gunnar.

Yvonne

Årsmötet hölls i samband med GYS Men Hill

Godmorgon VårGYSARE
Så fick vi äntligen träffas.
Gys Men Hill med kombinerat årsmöte.
Drygt 20 Gysare slöt upp tidigt den 8/5 i
sedvanlig ordning på vår kulle på Kungl.
Djurgården. Solen lyste som aldrig förr
detta år, något vi gjort oss förtjänta av.
När jag kom ca. 06:30 var Gunnar redan
igång och dukade upp ett fantastiskt
frukostbord med eldar i fyrfat och brännvinet kallt och potatisen varm. En ängel
hade anlänt till Kullen i vanlig ordning.
På förfrågan visade det sig att samtliga
fått åtminstone en spruta, skönt, hos oss
är det i vart fall på rätt väg.
Väl styrkta bänkade vi oss, jag säger bänkade, ty Gunnar hade medtagit klaffstolar, varför glömmer jag alltid att ta med
mig stol, till ett årsmöte i gassande sol.
Årsmötet avlöpte galant, idel solsken i
blick. Gustaf Holgersson utsågs till Hedersledamot. Väl förtjänt för alla insatser
genom åren inte främst för arbetet med
boken samt det alltid positiva bemötandet
när det gäller GYS.
Pelle och Eva rapporterade om de kommande seglingarna i Sandhamn, såg just
att ITAKA redan anmält sig, positivt.
Thelma fonden, inga pengar ännu, dis-

kuterades . Det beslöts att en kommitté
skulle åka ned och titta på henne, för att
sedan återkomma med en ide om något.
Kalle Wisenfeldt avtackades varm applåd för sina insatser som kassör. Några
flaskor bubbel överräcktes som tack till
Sandhamns funktionärerna för deras insats.
Gunnar förhöjde stämningen med att
spela luta från Bellmans tid, bordellmammans visor, hur han nu kom att tänka på
detta i samband med Bellman.
I detta sammanhang kan jag rekommendera en bok om Bellman ”Fukta Din Aska
”
av Ernst Brunner som ger en fantastisk
inblick i 1700 talets Stockholm. Det var
inte alltid bättre för när lössen dansade
under perukerna.
Väl mött i sommar på havet.
Citivs sed altivs ( fortare fast högre ) så skall
Gysare segla

Claes

Inbjudan till kappseglingar i Sandhamn

Gaff Yacht Society Racing Club inbjuder till Kappsegling om
The Scandal Beauty Trophy och
Svensk Lösen
i Sandhamn
Söndagen den 8 augusti 2021
Datum: Söndag den 8 augusti 2021
Plats: Sandhamn
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: Kappseglingen innehåller 2 separata tävlingar.
The Scandal Beauty Trophy Race (TSBTR)
Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska båtar (se
punkt 2.5) med minst 40 kvm segelyta. Spinnaker är inte
tillåtet!
Svensk Lösen (SvL)
Klassiska båtar (se punkt 2.5) med mindre än 40 kvm
segelyta.
Arrangör: Gaff Yacht Society Racing Club

För mer information och anmälan, hänvisas till, www.gys.se, www.sailarena.com.
Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan, på GYS hemsida www.gys.se och på www.sailarena.com. Seglingsföreskrifter kommer även att finnas i begränsad upplaga vid Skepparmötet. Startlistor publiceras
efterhand på Sailarena.

”Påminnelse” Angeläget meddelande till alla
GYSare och GYS-volontärer
Utan funktionärer blir det ingen kappsegling
Efterlyser Funktionärer till The Scandal Beauty Trophy race och
Svensk Lösen regattan i Sandhamn 8 augusti 2021

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

Kära GYSare, Inger och Sven önskar dig välkommen till MIdsommarfirande på Ornö men i
begränsad omfattning för SSKF, GYS och SYS

Välkomna till Brunnsviken och Ornö Varv
Vi lövar stången på midsommaraftonens
förmiddag (25 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 18 juni) för hela
helgen eller 200 kronor per dygn och båt.
Förtidsbetalning på BG 850-8178 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.

Sven och Inger

SYS Eskadersegling 15-18 juli 2021, där även Vi Gysare är inbjudna, Med fortsättning till Tall Ship’s Race i Mariehamn

Eskader 15–18 juli. Samling vid Hummelmora Varv på Ljusterö, avslutning i Söderarms
skärgård.

Färdplan
Dag 1. Vi samlas under torsdag 15 juli hos
Janne Nystedt på Hummelmora varv.
Dag 2. Under fredagen seglar vi så norrut,
Precis som förra året så tar vi stor hänsyn
delvis via Husaröleden mot Själbottna och
till gällande Corona-restriktion när vi ses i
Idskäret. Här finns goda naturhamnar oavhamnar och på bryggor! Max 20 st båtar i
sett vindriktning.
eskadern. Vid frågor kontakta LarsNordlund, Dag 3. Lördagen hissar vi på och tar oss via
GYS.
öppna fjärdar syd Söderöra mot Norrpada
Anmälan mailas till SYS senast 26 juni:
där vi förtöjer i kvällningen. Hydrographicas
styrelse@sailyachtsociety.se
kort ger god vägledningen vid inseglingen
I anslutning till årets eskader planeras
liksom även Améens beskrivningar i ”Hamför en segling över Ålands Hav till Manar på Ostkusten”.
riehamn för att möta Tall Ships Race
Dag 4. Söndag går färden vidare österut
som har etappmål i den gamla genuina mot Söderarms Skärgård där vi hittar nattsjöfartsstaden. Vi hoppas att SYS båhamn invid Yttre Hamnskär eller Stor-Högtar ska kunna förtöja vid ÅSS bryggor
skär beroende på vindriktning. Även här är
i Västra Hamnen, mitt i händelsernas
Améen och Hydrographica värdefulla guider.
centrum. Ett 40-tal större segelfartyg
är anmälda till de olika etapperna, som Tall Ship Race
startar i Klaipeda och har slutmål Szcze- Påföljande dag upplöses eskadern. Men de
cin. Bland deltagarna märks Briggen Tre som önskar segla över till Åland för att ta
Kronor från Stockholm.
del av sommarens Tall Ships Race har här
ett riktigt bra utgångsläge. En mer
spontan ”Ålands-eskader” kan sen formas
för överseglingen. Utgångsläget är gott och
sträckan över till Mariehamn är ca 30 Nm.
Vi hoppas kunna ordna goda kajplatser vid
Åländska Segelsällskapets, ÅSS, bryggor i
Västerhamn för våra SYS-jakter.

GYS stiftelse stipendiet 2021 gick
till den 125 år gamla kostern Lovisa

Stipendiet delades ut på lördagen i Wasahamnen, på veteranbåtsmötet. Där ca 70 anmälda
veteranbåtar bl a kostern Lovisa deltog.
Lars Nordlund delade ut stipendiet på 10000kr
plus en tavlan.

Stipendiet tilldelades Hans Himbert ägare till
kostern Lovisa som erhöll denna målning av stipendiatbåten, konstnär Lars Nordlund,

Motiveringen till stipendiaten:
När den 125 år gamla kostern Lovisa
startade i Gullviverallyt för 2 år sen hade
hon renoverats av sin ägare Hans Himbert
i tusentals timmar under drygt 40 år. I lä
bakom Kungsholmen utanför Grinda fick
Lovisa en hård kastvind, krängde omkull
och sjönk på 40m djup.
Idag, två år senare, har Lovisa inte bara
bärgats utan också återställts till samma
skick som innan olyckan, som inte vill
säga lite då skicket innan olyckan var
något alldeles extra. GYS Stiftelse är glad
att bidra till att en kulturskatt som kostern
Lovisa ska leva vidare.

Lars

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.

Ornö Varv, ett varv med visioner

På bilden:
Inger Sjöholm
Lars Fröberg
Sven Matton
För den som inte lockas av party och hålligång
finns det alternativ bland skärgårdens gästhamnar
som erbjuder en mer lågmäld atmosfär. Skärgården hälsade på hos Ornö båtvarv, där man nu
vill bredda utbudet för besökare men behålla den
familjära stämningen.
Längst in i Brunnsviken på Ornös sydvästsida ligger Ornö båtvarv. Idag är det regnigt
och folktomt på varvsplanen där ett femtiotal
båtar fortfarande står insvepta i presenningar,
i väntan på sjösättning. Nästa vecka står närmare tio av dem på tur för att åka i plurret.
– Det brukar komma i klump; så snart folk
ser en lucka i molntäcket vill de ha i sina båtar, säger varvsägaren Inger Sjöholm.
Längre ner på hamnplanen bjuder Lars Fröderberg på kaffe i det ombonade hamnkontoret, som även inrymmer ett litet microlivs,
café och ett bibliotek. Här är det självbetjäning och kontoret står alltid upplåst och
uppvärmt som en sista sovplats i reserv för
“akterseglade chaufförer som missat att boka
färjan”, berättar Lars Fröderberg.
Han har bott på Ornö sedan 1955 och köpte
varvet med tillhörande gästhamn 2007. Efter
fem år tog Inger Sjöholm och Sven Matton
över själva varvsdelen av verksamheten.
Sjöingenjören Inger, ursprungligen från Leksand, hade hamnat på Ornö via en vän som
var skeppare på färjan där Sven jobbade som
reparatör.
– Det här är fackfolk i kvadrat. Sedan dess
har det blivit ordning och reda, eftersom de
är duktiga både på att segla och sköta båtar.
Det har fungerat enastående bra, säger Lars
Fröderberg.
Själv driver han fortsatt gästhamnen med ett
femtontal båtplatser och stuguthyrning. Sedan några år tillbaka har han hjälp av Anette
Nanberg, kapellmakerska från Örebro. Ge-

nom sin bror som har sommarställe på ön fick
hon göra sömnadsjobb åt varvet, och halkade
på den vägen in i verksamheten.
– Tanken är
att hon ska ta
över när jag
varken kan
gå eller prata
längre, skrattar Lars Fröderberg.
När Skärgården besöker
varvet är
Anette inte på plats, utan fullt upptagen i sin
verkstad i Örebro. Men snart flyttar hon ut
till Ornö över sommaren när gästhamnsverksamheten tar fart.
Jag trodde nog först att jag skulle kunna
kombinera sömnaden med att jobba med
hamnen. Nu går det på sätt och vis, men
när hamnen är igång har man inte tid med
så mycket annat! Men det är jätteroligt, jag
har lärt känna ön på ett helt annat sätt. Man
kommer i kontakt med väldigt många bofasta
och sommarboende som är nere vid varvet
om somrarna, säger hon.
Tillsammans med Ornö turism som ordnat
flera uppskattade vandringar runt ön på
senare tid, har Anette Nanberg breddat verksamheten från att enbart handla om stuguthyrning. I år testades för första gången att
erbjuda vandring i kombination med boende,
bastubad och korvgrillning för sportslovsbesökare. För att underlätta transport över ön
finns numera en av Ornös två podtaxis stationerad vid varvet, och i sommar finns tankar
om SUP-uthyrning och grillkvällar.

Källa Tidningen skärgården
Text: Ylva Bergman, Publicerad maj 16,

Nekrolog

Henrik Beckman GYS medlem nr 268 har
efter en tids sjukdom seglat vidare.
Flaggan vajar på halv stång på Bärö där
Henrik gjort ett stort avtryck som enteprenör till restautang Glada Laxen.
Det kommer att bli tomt utan dig Henrik som alltid tog emot oss Gysare på
Bärö med öppna armar och god mat.

Yvonne
Ett säkert vårtecken Trandans vid
Hornborgarsjön

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.
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!
Nu startar Expedition Rädda Östersjön

Briggen Tre Kronor af Stocholm räddad Kan
fortsätta sin verksamhet. Briggen Tre Kronors arbete för Östersjön går över i en ny och
egen organisation och kommer att drivas av
Expedition Baltic Sea AB. Det ger oss klarare
rågångar mellan de olika verksamheterna och
möjlighet att arbeta kostnadseffektivare inom
båda organisationerna och möjlighet till bättre
och effektivare samarbete.
I samband med detta genomförs en nyemis-

sion i Expedition Baltic Sea AB där Du är
välkommen att medverka
Snart 1,8 miljoner insamlat
Stort tack till alla som redan
bidragit till räddningskampanjen. Nu är
nästa mål 2 miljoner. Lyckas vi nå 1,85
miljoner får vi ytterligare 150 tkr från två
privatpersoner som lovat att täcka upp
resterande belopp.
Källa Briggen Tre Kronors hemsida

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

GYS insignier

Prislista

Artikel						

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
Midsommar
Inträffar 25-27 juni. Firandet kommmer att enligt seden, firas i Brunnsviken, Ornö Varv. Alla
GYSare hjärtligt välkomna önskar Inger och Sven.

SYS Eskadersegling 15-18 juli 2021, där även Vi Gysare är inbjudna

Sandhamnsregattan 8 augusti 2021
Där våra seglingstävlingar TSBR (The Scandal Beauty Trophy Race) och Svensk lösen kommer att köras i samband med KSSS Classiska båtvecka i Sandhamn 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.

