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Ordföranden har ordet
Ingen vinter och rekordtidig vår!
Det är ju bästa tänkbara situation för oss båt- och segelälskare.
Båtarna kommer tidigt i vattnet och vi kan hissa segel eller ta brädan o sticka ut.
Vi har en kul o spännande säsong framför oss. I denna Dyvicka kan du läsa om alla
aktiviteter som planeras och en del om det som hände förra säsongen.
Nöjessegling, kappsegling, träningssegling, eskadersegling, träffar på kusten och i
klubbhuset, Juniorträning, seglarläger, arbetsdagar, monter på båtmässan, utbildningar
mm.
Det finns massor av sätt att umgås, bidra till verksamheten och utveckla sin
seglingsförmåga i klubben.
Vill verkligen tacka de som lägger ner ett stort engagemang för klubben och seglingen i
Uddevalla.
I slutet av juni arrangerar vi Pantaenius Bohusracet igen. Det är en fantastisk
framgångshistoria som vi ansvarar för. Vi behöver din hjälp så hör av dig.
I år jobbar vi i styrelsen med att forma en utvecklings plattform för klubben som ska
presenteras på årsmötet i höst. Hur ska vi utveckla seglandet och forma klubbens
verksamhet framöver? Det är vår uppgift att få på pränt och fatta beslut om
tillsammans.
Känns spännande o kul.
Hoppas att seglaråret 2014 blir bra och att vi alla får njuta av vind o vatten oavsett om vi
seglar i Uddevalla eller längre bort.
Lev väl
Göran Bäckström

•
•
•
•
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Non-stop segling
bara två personer ombord
170 M lång bana
inomskärs och till havs
öppen för båtar med
SRS över 1.00
• www.bohusracet.se

Pantaenius
Bohusracet
26 – 29 juni 2014

En tvåpersoners tävling i sjömanskap,
samarbete och uthållighet utmed Sveriges
vackra västkust.

Årets Segelutmaning för
dig och en kompis
Pantaenius Bohusracet kan kort beskrivas som seglingens Vasalopp där uthållighet,
seglingskunskap och samarbete sätts på prov.
Starten är I Uddevalla och målgången, efter att man rundat Tristeinerne i Norge, är
vid Smögen. Alla segelbåtar som uppfyller säkerhetskraven kan deltaga. Kappseglingen
seglas efter SRS enligt SRS-tabell 2014 med ett standard SRS-tal på 1.00 eller högre.
Datum
26 juni

SWE14022 www.hqhh.de 01/2014

26 juni – 29 juni 2014
Tune up race I Uddevalla (särskild anmälan) samt
registrering till Pantaenius Bohusracet
27 juni
Start Pantaenius Bohusracet
28-29 juni
Målgång vid Smögen
Arrangör
Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla
Anmälningasvavgiften 500 kr t.o.m. 31 mars
600 kr t.o.m. 31 maj
700 kr t.o.m. 22 juni
Anmälan
http://simplesignup.se/event/28491
Info
070-5567323, kappseglingar@outlook.com

Efter att annonsen ovan om Pantaenius Bohusracet gjordes har
ytterligare sponsorer tillkommit vilka är hjärtligt välkomna.

Ni som ännu inte har betalat in medlemsavgiften för 2014 gör det
snarast!
Man anmäler medlemskap på vår hemsida
http://www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling
genom att trycka på knappen ”MEDLEMSANMÄLAN”
Sedan följer man instruktionerna.
Om man inte har någon dator går det att som tidigare betala med ett
inbetalningskort.

POSTGIRO nr: 8455-8
Familj : 300:Senior : 225:Junior : 175:-

Bohusracet

Kölbåtskappsegling som är öppen för Shorthandedbesättningar (endast 2 man) och tänkt som ett
träningstillfälle inför Pantaenius Bohus Racet som
startar dagen därpå.
Bantyp: En bana som bygger på de rundningsmärken som
används för onsdagsseglingarna och som ger en segling
på c:a 2 timmar.
Start och mål: Startlinjen vid Rödön
Första start kl 16:00
Seglingen är gratis!

Mer information:
Göran Johnsson
Tele: 0701-711367
Mejl: goran-johnsson@telia.com
Hemsida: http://www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Jolleaktiviteter 2014
Träningsseglingar
Detta jolleår startade med en
segling med Laser under årets
första dag. Tyvärr lade sig isen
därefter men sedan har vi
njutit av en härligt tidig vår
med några goa seglingar. Även
våra brädseglare har också
vågat sig ut på Byfjorden. Den
viktigaste förutsättningen är ju
att ha torrdräkt eller våtdräkt.
Normalt seglar vi under
helgerna under den tidiga
delen av året och när det blir
ljusare kvällar, försöker vi
istället segla under någon
veckokväll istället.

Majbrasan
En riktigt god inledning på
jollekappseglingssäsongen
brukar vara att delta i
Majbrasan som Ljungskile
segelsällskap ordnar. Planera gärna in denna
seglingsdag in din kalender, då den ju är ett utmärkt
tillfälle att träna på att
kappsegla igen, med
normalt 4 stycken kappseglingar under dagen.
Torrdräkt eller våtdräkt är
ett måste, med tanke på
vattentemperaturen.

Sommarsäsongen
Målsättningen är att kunna gemensamt deltaga i några andra
kappseglingar i närområdet med några jollar med
besättningsmedlemmar från vår förening.
Kontakta gärna undertecknad om det finns frågor eller önskemål
om vår jolleverksamhet. Kolla också på hemsidan – där kan
vinteraktiviteter dyka upp!
Ni är alla varmt välkomna!
Kontaktperson:
Namn
Göran Johnsson
Foton: Ingemar Billqvist

Telefon
0701-711367

Mail
goran-johnsson@telia.com

140217
KÖLBÅTSEGLINGAR PÅ VÄSTKUSTEN 2014

I distriktet kommer det att vara ”en räcka” kölbåtsseglingar i år allt från entyps
seglingar på SM och VM nivå. Respitseglingar såsom LIROS SRS CUP och
Marstrand Big Boat Race som nu genomförs för tredje.året i rad. Dessutom har vi
ett antal shorthand seglingar med Bohus Racet som samlat drygt 150 deltagare.
Till detta kommer ett antal båtar från distriktet att ställa upp i Havskappseglings
VM:et i Kiel första veckan i augusti. Och så har vi Tjörn Runt som senaste åren
har ”kommit igen” efter några magra år. Tjörn Runt testade förra året en ny bana.
De större båtarna seglade en yttre bana, det kommer att vara så också i år.
(Dessutom kommer en tredje ”flerskrovsbana” till).

SRS
De som har mätbrev till sina båtar och de som kommer att söka nya mätbrev har
förmodligen sänt in sina uppgifter för att kunna få vinterrabatten. SRS v har slått
mycket bra ca: 40 % av SRS mätbreven var förra året SRSv mätbrev, det innebär
nästan 400 st och de mätbrevsansökningarna för året som har kommit in visar en
ökning också.
Liros SRS cupen har samlat fler och fler deltagare de senaste åren. Vi har haft en
dialog med distriktets seglare och arrangörer under förra säsongen och i och med
detta har vi nu kunnat utöka serierna med ytterligare delseglingar i både norra
och södra gruppen. I den norra gruppen finns nu Orust Runt, en gammal
kappsegling med traditioner.
Marstrand Big Boat Race har vuxit sig stark under de två åren som seglingen har
funnits. Glädjande är också att förra året hade man deltagare från Skåne och ett
flertal starka båtar från Norge.
I den norra gruppen skördade seglarna från Viken Ägir topp placeringar med
1:a,3:e och 4:e placering, så klubbens seglare har mycket att försvara i år

ENTYP
Vi kommer att ha flera SM i distriktet bl.a. IF båt och 2.4 (mini tolva) i Ljungskile
och dessutom Express SM på Marstrand och inte minst H båts VM i Varberg
första veckan i augusti. Här hoppas vi att flera av våra H- båtar i närheten
kommer att delta.
Shorthand seglingarna samlar allt fler deltagare med Pantaenius Bohus Racet
som den största tävlingen i Sverige - kanske den största i norra Europa.

HAVSKAPPSEGLING.

Foto: Curt Larsson

Ett handfull båtägare från distriktet har aviserat att de kommer att delta i
Havskappseglings VM:et i Tyskland,(Kiel). Seglarna från vår del av Sverige har
under de senaste åren kämpat till sig förnämliga placeringar, nu senast i
Sandhamn förra året, nämligen båtarna .Feelgood, med anknytning till Lysekil
samt Teknova och Camilla. Det kommer att vara intressant att följa dessa båtar
senare i sommar.
VKSF kölbåtsgrupp hoppas att den positiva trenden håller i sig även i år Och vi
önskar alla lycka till på de olika kappseglingsbanorna
Tommy Andersson
VKSF Kölbåt

Kölbåtsseglingen inom SS Viken-Ägir säsongen 2014
Viken/Ägir är klubben som värnar om all sorts segling. Även om kapseglingen ligger oss varmt
om hjärtat så betyder också familjesegling lika mycket. Många tycker om att segla och umgås
under lättsamma former i någon gästhamn eller naturhamn. Dessa aktiviteter skall också
finnas organiserade i vår klubb. Vår gemensamma nämnare är segling vilket betyder att vi har
mycket att umgås kring.
Planerade kappseglingar är,
7 juni, Orust Runt
26 juni, Uddevalla shorthanded
27-29 juni, Pantaenius Bohusracet.

23 augusti, Uddevallaregattan.
27 september, Rödöpokalen.

Lite om våra kappseglingar. se även separat information om dessa seglingar:
Orust Runt – SSVÄ´s klassiska distanskappsegling med omvänd SRS (jaktstart),
dvs. olika starttid och första båt i mål vinner. Seglingen är öppen både för Helbesättning eller
Shorthanded. Mål i Gullholmen.
Uddevalla Shorthanded är en gratis regatta under torsdagen före
Pantaenius Bohusracet och som alla får vara med i. Seglingen går på våra
onsdagseglingsbanor. Ca:20 tal båtar räknar vi med kommer till start.
Pantaenius Bohusracet är klubbens och norra Europas största shorthanded
kappsegling för kölbåtar med ett SRS högre än 1.00.
Seglingen
startar i Uddevalla och går i mål i Smögen. Segling tar för snittbåten 35h att genomföra. Det
har blivit en riktig snackis och under båtmässan i år var före-dragen runt tävlingen några av de
populäraste tillställningarna med många åhörare.
Ute i Smögen bjuder klubben alla seglare på en god fisksoppa med tilltugg. Det är en fantastisk
upplevelse att få höra alla goa och nöjda seglare få prata av sig och ta det lugnt i vår lokal där
ute. Stämningen brukar var riktigt härlig. Det är svårt för funktionärerna att gå och lägga sig.
Man vill helt enkelt inte missa något. Ca: 180st båtar räknar vi med kommer till start.

Uddevallaregattan, är en av klubbens årligen återkommande seglingar och är den sista för
säsongen i LIROS SRS Norra och således final i cuppen. Tävlingen är även öppen för jollar och
ingår också i Liros SRS Cup. Vi räknar med att köra två banseglingar, alternativt segla en
skärgårdsbana under dagen.
Rödöpokalen, efter en lång seglingssäsong avslutar vi med vårt klubbmästerskap
traditionsenligt sista lördagen i september. Klubbmästerskapet kan också ses som en final på
våra onsdagseglingar se information separat.
Klubbens onsdagsseglingar, vår och höstsäsongen, ca kl. 18.00
Lära dig att kappsegla med kölbåt? Klubbkappsegling.
Träna på ban-segling eller enklare skärgårdssegling?
Vara med o umgås?
Segla o varva ner från jobbet?
Vill du segla med någon båt?
Vill du segla i hårda race?
Fika efter seglingen – det viktiga eftersnacket.
Läs mer i uppslaget onsdagsseglingar!
Funktionärer inför seglingssäsongen 2014
I år igen står vi inför en aktiv säsong med kappseglingar i klubbens regi.
Till detta behöver vi funktionärer som kan hjälpa till på och omkring banan.
Pantaenius Bohusracet är ju lite speciellt med sin längd och tid som kan
komma i fråga. Där är största funktionärsinsatsen är innan och efter racet med
en natt i Smögen där vi har målgång och mat på programmet. Men även
torsdagen behöver vi mycket hjälp.
De övriga kappseglingarna kommer att hållas på vattnen utanför Rödön men
korta och intensiva bankappseglingar/skärgårdsseglingar.
Det finns ett troget gäng i klubben som ställer upp år från år och vi tror inte
någon tycker det är en uppoffring utan ser fram emot nästa gång.
Nu hoppas vi på att skaran skall bli större och att fler vill vara delaktiga.
Tänk på
att 2011 blev SSVÄ ”Årets Arrangör” i seglings-Sverige. Det är inte ett dåligt betyg på
funktionärskårens agerande. Vi vann SM det året kan man säga.
Inte nog med det vi
har faktiskt varit med i de nominerade några år innan också.
Som en liten bisats i det hela, så är ju våra kappseglingar en viktig del i klubbens
ekonomi och överlevnad. Utan dessa hade vi haft svåra år.
SÅ GÖR EN INSATTS FÖR KLUBBEN. BLI FUNKTIONÄR
Intresserad hör av att hjälpa till - Hör av dig till Tommy Björkqvist på mejl
tommy.bjorkqvist@telia.com eller mobil 070 2450789 .

Familjesegling
Vi som tycker om att segla och umgås under lättsamma former i någon gästhamn eller
naturhamn ska naturligtvis kunna finna dessa aktiviteter organiserade i vår klubb. Det kan
betyda att vi ses i någon förutbestämd hamn eller att vi gör en kortare eller längre seglats
tillsammans för att tillgodose vårt gemensamma intresse för segling.

Helgträffar Lördag den 22 maj ses vi i Hunnebostrand för en första helgträff säsongen
2010. Kanske ses vi även på vägen dit. Förra året var den första träffen mot slutet av maj
månad. Vi kunde till och med sitta ute och äta på Pizzerian. Det tilltalade oss och vi
förlägger även i år träffen lite senare i maj månad. Vi får se vad vädrets makter erbjuder
denna gång. Förutom att vi ses och umgås i och kring våra båtar tänkte vi gå runt och bese
oss i Hunnebostrand.
Midsommarafton träffas vi på Lilla Kornö
Fredagen 20 juni sammanstrålar vi på Lilla Kornö för att för att gemensam fira att
sommaren verkligen är här. Vi hoppas att kan segla till Lilla Kornö för att stråla samman vid
middagstid. Vi hoppas givetvis på fint väder så att vi kan avnjuta sillen och potatisen m.m.
för att inte tala om de fina jordgubbarna. Som vanligt hjälps vi åt för att alla ska få båtplats.
Eskadersegling till Danmark eller till annan destination
Det finns planer på att till sommaren 2014 anordna en eskadersegling. Än så länge har
ingenting lagts fast utan här är det öppet för förslag.
Intresserade av familjesegling / Eskadersegling kan kontakta Per Promnitz,
0706993232 alt. e-mail: per.promnitz@telia.com

mob.

Kölbåtskappsegling som är öppen både för
Helbesättning eller Shorthanded.
Bantyp: Distanskappsegling med omvänt SRS(jaktstart),
dvs olika starttid och först imål vinner.
Start: Uddevalla
Första start kl 09:00
Rorsmansmöte kl 08:00
Mål: Gullholmen

Mer information:
Göran Johnsson
Tele: 070-1711367
Mejl: goran-johnsson@telia.com
Hemsida: www.vikenagir.se

Kölbåtskappsegling som är öppen både för
Helbesättning eller Shorthanded.
Ingår i SRS Liros Cup.
Bantyp: Kortare kryss/länsbanor alt. Distanskappsegling
beroende på vilken vindriktning det är.
Start och mål: Uddevalla
Första start kl 11:00

Mer information:
Tommy Björkqvist
Tele: 070 2450789
Mejl: tommy.bjorkqvist@telia.com
Hemsida: www.vikenagir.se

Segla klubbkappsegling?
Lära dig att kappsegla med kölbåt?
Träna på ban-segling eller enklare skärgårdssegling?
Vara med o umgås?
Segla o varva ner från jobbet?
Vill du segla med någon båt?
Vill du segla i hårda race?
Segla men utan full besättning och få kompensation i SRS?
Vill du fika?
Isåfall är våra kappseglingar på Onsdagar perfekt för DIG.
Vi seglar i 2 klasser
1a start kl 17:50 o andra start kl. 18:00.
Vi seglar enligt SRS
där man skall anmält sitt för dagen aktuella SRS-tal innan
start. Racetid ca 1,5h, banan anpassas efter väder

Vi är en mycket aktiv klubb med upp till 15 båtar varje Onsdag.
Start:Poäng och kvällsseglingar
Segelsällskap Viken-Ägir
- Onsdagsseglingar
Seglingarna ingår i en vår- respektive höstserie. Vi seglar mestadels kryss/länsbana anpassad med
kryss-start. Race tid beräknad ca 90 min, ibland blir det alternativ bana beroende på vindförhållande.
Tävling om ett totalpris. Efter race är det smörgås/fika i klubbstugan till självkostnadspris.
Klasser: SRS <1,12 samt >1,12. Kompensation för shorthandavdrag med 0,01 för 2 personer samt 0,02
om singlehanded.
Avgift: GRATIS
Anmälan: På plats till starter, deltager man utan anmält sig seglar man på fullt SRS.
Exp. öppnar kl 17.30
Vårserien: 23/4, 29/4, 7/5, 14/5, 21/5, 27/5, 4/6 11/6
Höstserien: 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9,24/9

Mer information:
Tommy Björkqvist
Tele: 70 2450789
Mejl: tommy.bjorkqvist@telia.com
Hemsida: www.vikenagir.se

Efter en lång säsong avslutar vi med vårt klubbmästerskap
Rorsmansmöte: kl 10:00 i klubbstugan
Start: kl 11.00
Beräknad banlängd ca 2,5 h
Vi tävlar om ett åtråvärt vandringspris.
Vi seglar i 2 klasser och seglar en något längre bana
anpassad till rådande väderförhållande.

Mer information:
Tommy Björkqvist
Tele: 070 2450789
Mejl: tommy.bjorkqvist@telia.com
Hemsida: www.vikenagir.se

Reseberättelse gällande etapp 1 i vår segling
”Norden Runt 2013-2015”
Inledning.
Den reseberättelse som Ni nu ska få ta del av är den första delen i vårt planerade treårsprojekt. Detta
gäller segling runt i Norden och att besöka Nordens alla länder och huvudstäder. Denna del är från
våra seglingar under 2013 med start i Uddevalla och avslut i Stjördal(N om Trondheim) i Norge.
Då jag har lyckats att få en halvtid de
sista åren som innebär jobb sex
månader på vintern och ledigt sex
månader på sommaren så startade
upprustningen av vår båt på heltid
from 1 april förra våren. Trots den
långa listan med förbättringsåtgärder
så var min optimistiska tanke att
detta borde vara klart någon gång i
slutet av april. Men ack vad jag
bedrog mig! Först den 24 maj kom
båten i och blev mastad! Därefter
fortsatte jakten med att bocka av allt
som fanns på listan. Detta höll på ända fram till söndag 16 juni. Då hade vi lagt ned 470 timmar effektiv
tid under hela våren och trots detta fanns det flera punkter kvar men nu fick det vara stopp! Listan hade
även fått många nya punkter som inte fanns med från början! Trots uppmuntran från Marie och
omgivning att det var bra att vissa saker upptäcktes nu och inte under resan, så slank det ett annat
olämpligt utryck över mina läppar vissa dagar.
Under våren hade vi bestämt att Ingemar en av våra bekanta skulle segla med mig till Köpenhamn och
där skulle Lena hans fru och Marie ansluta med bil. Där skulle vi tillsammans fira midsommar. Med
denna planering så avseglade Ingemar och jag måndag 17 juni från Uddevalla och startade de 166 NM
ned till Köpenhamn!

Etappen Uddevalla till Köpenhamn.
Vi gick från Uddevalla till Köpenhamn via Björkö, Varberg och Torekov. Vädret var lite blandat med bra
väder de två första dagarna för att mot slutet blåsa en del och sista dagen startade med dimma när vi
tog oss över till Helsingör. Först när vi kom i höjd med själva Helsingör så började dimman att lätta. Vi
kom fram på torsdag 20 juni. På kvällen gick Ingemar och jag en sväng till Nyhavn och klämde några
öl. Äntligen hade semesterkänsla börjat infinna sig!
På fredag dyker damerna upp och ytterligare packning bärs ombord inklusive den glömda
utombordaren till gummibåten!! Därefter tillbringade vi några trevliga dagar i Köpenhamn!
På söndag 23 juni så tog Ingemar och Lena vår bil och reste hem till Uddevalla. Vi själva valde att ligga
kvar en natt till. I hamnen var det fest då Danskarna firade Sankt Hans afton 23 juni.
Etappen Köpenhamn till Ystad.
Måndag 24 juni lämnade vi Köpenhamn och seglar mot Ystad via Gislövs läge, öster om Trelleborg,
där vi tillbringar en natt. Strax söder om Köpenhamn så råkade vi ut för att plottern fick spader. Den
startade om flera gånger men så fort jag tog i den så slocknade den igen. Ny plotter, ny installation!
Något måste vara fel! Vad göra? Snabbt ned och mäta upp en waypoint en bit bort mot
Falsterbokanalen och lägga in den i vår gamla AP-navigator som fortfarande sitter vid

navigationsbordet. Tur att den var kvar! Efter att titta efter noggrannare i kortet så förstod jag vad det
var frågan om. Här nere går en massa kraftkablar mellan Danmark och Sverige och då det är ganska
grunt så klarade inte plottern detta. En halvtimma senare så var allt lugnt igen! Detta bekräftar vikten
av att ha lite olika backup i dagens elektroniska värld.
Då vi inte fått våra nya försegel, innan avresan från Uddevalla, så seglade vi bara med storsegel och
stormfock de 65 M bort till Ystad. Där hade vi blivit lovade att få vår gamla självslående fock som
Syversen hade sytt om så att den skulle passa på vår ombyggda rigg.
Seglet låg som utlovat på posten och vi kunde åtminstone växla upp till en kryssfock!

Etapp Ystad till Åhus.
Efter Ystad fortsatte vi vidare upp till Åhus via Simrishamn. En etapp på 54 M!
I Åhus bor min äldsta kusin och förhoppningen var att kunna hälsa på henne. När vi var på väg från
Simrishamn norrut mot Åhus så fick vi kontakt och hade tur att Harriet var hemma nästa dag. Under
vistelsen så pratades en hel om när vi växte upp i Uddevalla och våra föräldrar. Harriets far Evert som
var gift med min faster var en inbiten seglare och byggde även flera av sina båtar själv.
Hon visade även ett pris som han fått när han vann Orust Runt 1933. Det mest intressanta med detta
var att det var utdelat av SSG! Detta var nytt för mig att Orust Runt tydligen inte är en segling som
startat i Uddevalla. Detta är något som jag skulle vilja veta mer om!

Etapp Åhus till Borgholm på Öland via Sandhamn/Torhamn
Efter att legat några dagar i Åhus så fortsatte vi mot Öland. Första etappen var att korsa Hanöbukten
(Sveriges Biscaya) bort mot och innanför Utklippan samt vidare upp mot Sandhamn. Detta Sandhamn
ska inte förväxlas med sin mer kände namne upp vid Stockholm. Under överfarten blåste det mellan 713 m/s. I Sandhamn lånade hamnkapten ut cyklar så att vi kunde ta oss till affären i Torhamn. Nästa
dag fortsatte vi sista etappen upp till Borgholm. Etappen upp till Borgholm var ca 58 Nm och totalt hade
vi nu seglat ca 400 Nm räknat från Uddevalla.

Här tillbringar vi tre dagar i Borgholm
Första dagen gick åt till att promenera runt Soliden och Borgholms slottsruin. Vi gick säkert en mil och
var inte hemma förrän 18.00 på em. Under dagen hade vi även fått besked från Syversen att våra nya
segel skulle komma till Borgholm som utlovat.
Nästa dag startar också med promenader runt i omgivningarna. Fram på em. får vi tag på en hyrbil,
som vi lånar ett dygn, för att i första hand kunna ta oss ned till Långe Jan nästa dag. På väg tillbaka till
båten så åker vi via posten och se där ligger våra nya segel! Rask ned till båten och byta segel. Det
ser riktigt bra ut! Ska bli spännande att prova detta om några dagar.
På kvällen hann vi med en tur upp till Byxelkrok längs västra kustvägen som var riktigt fin. Man fick
köra lugnt då vägen bitvis var krokig och även korsades av en samling kor på väg hem.
Sista dagen bilade vi söderut och besökte Färjestaden samt Ölands södra udde och Långe Jan. Här
gällde naturligtvis att ta alla 197 trapporna upp till toppen och njuta av den fina utsikten. Här fanns en
fantastisk utsikt över fåglar, sälar, kor mm.

Segling till Visby via Byxelkrok
Nästa dag fredag 5/7 så hade vi bestämt att gå till Byxelkrok för att dela upp etappen till Visby i lagom
etapper. När vi kom ut från Borgholm så var det naturligtvis dags att prova nya Genuan. Den kändes
riktigt bra när vi gjorde några krysslag söderut. Resten av dagen blev plattläns upp mot Byxelkrok.
Sista halvan fick bli för motor då vinden droppade till 2-3 m/s. Innan vi nåde hamnen kunde vi även se
Blå Jungfrun väster om oss.
Nästa morgon startade vi med att fylla upp vattentankarna innan vi startade vår etapp mot Visby. Även
denna dag blev det segling första halvan för att sedan gå för motor sista biten. Sträckan som sådan var
ca 45 Nm.
I Visby tillbringade vi ett par dagar.
Första dagen tillbringades med en rundvandring i staden. Visby är riktigt härlig med alla sina murar och
välbevarade hus. Vi behövde
även en ny laddare till vårt
bredband och detta löstes på
Clas Ohlsons. Det är faktiskt
fullt upp med att hålla alla
dessa tekniska underverk i
ordning och fulladdade. Nästa
dag blev det även en del
riggjusteringar och inköp av
fler sjökort som behövdes
längre fram.
Då man hade varnat för hård
vind om några dagar valde vi
att avsegla mot Landsort
kl.19.00 på kvällen.

Segling till Nynäshamn via Landsort
På morgonen nästa dag anlände vi till Landsort och förtöjde 7.30.
Detta efter en etapp på 70 Nm med blandat segel och motor. Här fanns cyklar att låna och dagen gick
åt till att upptäcka ön. Landsort har tidigare varit stängd för allmänheten då det varit en massa
fästningar och försvarsanläggningar. Det mesta finns kvar men är nu öppet för beskådan. Idag är det
turistnäring och lotsverket som står för de få arbetstillfällen som finns på ön.
På em. fortsatte vi upp till Nynäshamn för att få bättre skydd för det dåliga väder som var utlovat. Sista
biten på 15 Nm länsade vi i en SV på ca 11 m/s.
Några dagar i Nynäshamn.
Dagen ägnades åt lite reparationer och rengöring av färskvattentanken då vi fått en del föroreningar
med vid sista påfyllningen. Nästa morgon köptes ytterligare sjökort och 20 l diesel. Nu hade vi fyllt 100
l sedan vi lämnade Uddevalla.

Fortsatt segling mot Åland.
Fram på dagen lämnade vi Nynäshamn och gick vidare norrut mot en naturhamn som låg i norra
änden på Nämdö. Här låg vi på svaj och hade en lugn natt. Nästa dag gick färden vidare via Stavsnäs,
Bullandö upp till en naturhamn som heter Själbottna och som ligger SV om Blidö. Bullandö hade en
väldigt stor båthamn där det säkert var flera tusen båtar.
Efter detta hade vi löst både diesel, gasol och ytterligare några sjökort som vi behövde.
Nästa morgon på lördag 13/7 startade vi med bad och frukost för att sedan komma iväg vid nio. Vi gick
NO ut genom Furusundsleden där vi hela tiden fick se upp för alla färjor som dagligen går till Åland för
vidare färder till Helsingfors och Tallin.
När vi lämnade Stockholms skärgård vid Söderarm så kom äntligen den utlovade vinden från S. Hela
överfarten till Åland hade vi en vind på 3-3,5 m/s och kunde mha gennakern hålla en fart på ca 5,5
knop.
En finsk grannbåt i Nynäshamn hade gett oss en del tips inför våra seglingar i Åland och Finland. Detta
ledde till att vi siktade på östra hamnen i Mariehamn och därmed en dagsetapp på totalt 55 Nm.
Vi hade även fått reda på att det finns svenska vädersändningar och nyheter på radio Vega samt de
Åländska kanalerna. Han hade varnat för att den östra leden krävde en del navigation.
Sammanfattningsvis kan vi säga att om man är uppväxt i Bohuslän så var detta inte svårare än på
många ställen här hemma.

En dag i Mariehamn
Söndag 14/7 använde vi till att promenera runt i Mariehamn. Vi upptäckte nu att västra hamnen kanske
hade varit ett trevligare alternativ då denna hamn var mer utbyggd. Här låg även den fyrmastade
barken Pommern som var ett av de sista segelfartygen som gick i kommersiell drift.
På vägen tillbaka gick vi förbi turistbyrån där vi även kunde använda deras WiFi för att ringa hem. Man
berättade även att detta nät var öppet dygnet runt och kunde nås från gatan. Detta är värdefullt då det
har visat sig i dessa flesta hamnar att deras WiFi inte har någon högre kvalité.
Vi hann även med att köpa det sista finska översiktskortet som vi behövde för att ta oss till Helsingfors.

Fortsatt färd mot Helsingfors.
Vi lämnar Mariehamn och påbörjar seglandet mot Helsingfors. Tanken var att gå till en ö som heter
Kökar men pga. att vi endast hade översiktskort och plotter så missade vi en bro längs den tänkta
farleden. Det var bara att vända och segla tillbaka ett stycke och se ut en alternativ farled. Detta gjorde
att vi valde att gå till en ö som heter Sottunga istället.
Även i denna farled var vi förföljda av dessa stora färjor. Som väluppfostrad svensk försökte vi att hålla
oss till sidan så gott det gick. De finska båtarna var mycket ”tuffare” och tvingade färjorna att köra i
sicksack i dessa relativt trånga farleder. Man får beundra dessa skeppare som går här varje dag!
Hamnen på Sottunga var mysig och hade ett servicevänligt hamncafé med WiFi och dieseltapp. Vi var
nu uppe i 160 l köpt diesel sedan Uddevalla och hade tillryggalagt 720 Nm.
Nästa dag kom vi fram till Kyrklandet och hamnen Korpoström. Detta efter en god slör i vindar mellan
4-14 m/s. Kvällen ägnades åt att följa svenskornas kamp mot Italien. Vi vann naturligtvis med 3-1!

Dag nummer tre så fortsatte vi till Kasnäs mha en vind som pendlade mellan 8-12 m/s och en kurs som
gjorde att vi hade halv vind till läns hela vägen. Under dagen insåg vi att Ålands och Finlands skärgård
är fantastisk och innehåller många fler öar än Stockholms. Väl hemkommen läste jag att bara
skärgårdshavet innehåller 2-3 gånger så många öar som Stockholm dvs. 30-40 000 st.
Dagen därpå var siktet inställt på en hamn innan Hangö men väder och vindar var fortsatt med oss så
vi fortsatte till ett ställe som heter Barösund strax innan Ingå. Då hade vi avverkat 55 Nm.
Kvällen blev kylig trots sol och fint väder. Här var det bara 13 grader i vattnet. Kvällsljuset däremot var
fantastiskt! Här befann vi oss på latitud N 59,6 grader att jämföra med Uddevalla som ligger på 58,2
grader. Det låter inte mycket i skillnad men nätterna var mycket kortare än hemma.
Nästa dag valde vi att ligga still och ladda våra egna mentala batterier då tempot varit ganska högt en
tid. Det utlovade regnet och blåsten gjorde naturligtvis sitt till att lusten att slappa var hög. Dagen
användes till lite promenader i omgivningarna.
Lördag 20/7 var vi redo för sista etappen bort till Helsingfors. Innan vi lämnande hamnen försökte vi för
första gången att utnyttja en sugstation för att tömma vår ombyggda toatank. Tyvärr fungerade det inte
så bra. Detta kan ev. bero på att här har man haft dessa system i några år och jag vet inte om det
passar riktigt till den Europastandard som nu gäller. Annars var Åländska och Finska båtar duktiga på
att gå via sugstationerna när man lämnade hamnarna.
På väg in mot Helsingfors centrum och efter 48 Nm seglande så närmade vi oss Sveaborg men här var
hamnen full av båtar. Flertalet var åskådarbåtar som var ute över dagen för att se alla deltagare i Tall
Ship race som var på väg ut för vidare färd till Tallin. Även denna dag hoppade vi över badandet då
vattentemperaturen hade sjunkit till 11 grader! Vi har nu förstått varför Finland uppfann saunan och
Koskenkorva.
Värt att notera är att när vi passerade Sveaborg så nådde vi även vår östligaste longitud E 25 grader.

Några dagar i Helsingfors.
På söndag vaknar vi till sol i
centrum av Helsingfors. Hamnen
ligger på Skatudden och är privat
och välskyddad. Dygnspriset var
45 € och var sommarens högsta.
Dagen använde Marie och jag till
att med hjälp av Turistbyrån och
lite broschyrer förstå vad som
kunde vara av intresse. Delar av
kvällen användes till att följa EM
fotbollen.
Nästa dag gick vi till centralen för
att ta emot vår vän Ewa Larsson
som skulle komma med
flygbussen. Efter att irrat runt till de olika ingångarna så hittade vi Ewa till slut. Under lunchen i båten
fortsatte planerandet av kommande dagar tillsammans med Ewa som varit i Helsingfors ett antal

gånger. Resten av dagen gick till att besöka flera av mer kända platserna i centrum och kvällen
avslutades med en god middag på en rysk restaurang som Ewa kände till. Menyn bestod av Borsjtj,
grillat kött och apelsinsorbé till dessert. Riktigt vällagat och gott! Spännande var också med en kypare
inte kunde ett ord engelska och vi som inte kunde ett ord ryska.
På tisdag fortsätter vi våra vandringar bland alla kyrkor och andra sevärdheter i centrum.
Vi hinner även med en rundtur med spårvagn T3 som rekommenderas för att kunna nå till de flesta
intressanta platserna i centrum. Biljetten som vi köpte kunde vi även använda för att ta oss till
Sveaborg dagen därpå. Jag hittade en pågående fotoutställning av Steve Mc Curry som var riktigt
proffsig och sevärd.
Tempelplatsens kyrka var också spännande då den låg delvis nedsprängd i berget. Även Jean Sibelius
röriga utställning fick ett besök.
Onsdag fm. gick åt till ett intressant besök på den en gång svenska ön Sveaborg med sina
välbevarade fästningar och kanoner. Här hade flera olika länder härjat och ön varit utsatt för
beskjutning från alla håll. Under 1900-talet har det varit ett ställe för Finska försvaret. Idag är det mest
ett mycket populärt resmål för Helsingforsborna såväl som för oss turister.
På em. följde vi Ewa till centralen och vinkade av då hon for iväg med flygbussen. På kvällen satt vi
och höll tummarna för de svenska fotbollsdamerna när de mötte Tyskland men mardrömmen från
tidigare turneringar upprepade sig! 1-0 till Tyskland. God natt!

Återfärden till Sverige.
Torsdag 25/7 hade vi bestämt att försöka gå direkt till Sverige för att få lite tid i Stockholms skärgård
innan Marie var tvungen att åka hem och börja jobba. Detta var en etapp på ca 180 Nm. Prognosen
hade sagt att vinden skulle vrida på nord och stå så ett tag. Detta borde göra hemresan enkel men
efter att gått för motor under stiltje så ökade vinden under dagen. Vindriktningen däremot var rätt i
fören hela tiden. Fram på em. låg vinden och pendlade mellan 7-9 m/s och lite motström som gjorde att
vi beslutade att gå in till Hangö för att vila och se om vädret blev bättre nästa dag. Klockan hann bli
2.30 på natten innan vi nådde kaj.
Större delen av inseglingen så var det kolsvart och vi fick förlita oss på plottern. Vår nya plotter med
Navionics sjökort hade stämt så väl hela resan så vi blev lite överrumplade det sista in i hamn då vi var
på väg att gå på fel sida om en pir. Det visade sig senare att hamnen nyligen var ombyggd. Ljuset
ombord släcktes kvart över tre efter att avverkat 87 Nm.
Nästa dag bestämdes att vi fortsätta i skydd av skärgården och gå västerut då det först nästa dag
skulle vrida på syd och underlätta en översegling till Sverige. Vi siktade på en ö som heter Jurmo men
en kraftig dimma gjorde att vi avbröt och gick till en annan ö som heter Vänö. När vi angjort denna på
em. så blev det en klar och fin kväll.
På lördag 27/7 och vill inte vinden ändra riktning så vi bestämde oss för att fortsätt i skärgården
västerut och målet var Kökar i Ålands skärgård.
Även denna dag får vi en tät dimma under större delen av dagen. Denna kräver att man är på
helspänn och håller sig alldeles ute i kanten av farleden. Vi passerar en del större båtar som vi inte ser
men hör och känner lukten av. Vi möter även en och annan fritidsbåt som kommer rakt emot oss på
”vår” sida i farleden. Kökar var en trevlig och väl skyddad hamn. Dagens etapp blev 48 Nm och nu har
vi seglat totalt 1 052 Nm sedan vi lämnade Uddevalla. I Ålandsboken stod det att vi hade gått områdets
finaste led som man försökt att nominera till UNESCO, s världsarvslista. Tråkigt att det var dimma
merparten av dagen!

På söndag gör vi ett nytt försök att gå över till Sverige. Vi försökte att få mer diesel när tappen öppnade
kl. 09.00. Tyvärr visade sig att dieseln var slut men vi bestämde att sticka i alla fall. Vi hade ca 40 l
diesel och detta borde räcka om vindarna blev som utlovat.
Vi fick börja med att gå för motor rakt S. ut i ca tre och en halv timma innan vi kunde falla av och gå V.
ut. Nu var vindarna på vår sida och fram åt kvällen så närmade vi oss Stockholms skärgård vid
Söderarm. Men gissa vad som händer när det börjar mörkna? Dimman kommer rullande och omsluter
oss igen!
Sista timmarna in mot Gräddö (10 Nm öster om Norrtälje) så hade vi riktigt dålig sikt då klockan var
mycket och det var ganska tät dimma. Vi mötte totalt sex stora passagerarfärjor som kom som
vålnader emot oss i dimman. Det gäller att hålla sig långt ut på sin kant i farleden. Tack o lov så
fungerade plottern med sitt sjökort exakt! Vi angjorde hamnen ca 23.30 och lyckades hitta in och en
ledig plats i mörkret. Då hade vi gjort en etapp på 68 [1120] Nm. Kvällen avslutades med varma
smörgåsar med lite vin. Nöjda och trötta hade vi äntligen tagit oss tillbaka till fosterlandet.
Nästa dag låg vi still och samlade kraft samt städade båten. Kvällen avslutades med några baguetter
och lite vin samt dagens sommarpratare efter väderrapporten.
Dagen därpå gick vi in till Norrtälje. Detta var en sommarens kortaste etapper.
Här passade vi på att fylla på med 40 l diesel och hade nu fyllt på totalt 240 l sedan vi lämnade
Uddevalla. Under dagen hade jag även börjat sondera läget i Bodö (Norge) för kommande
vinterförvaring.
På onsdag 31/7 gick från Norrtälje ända in till Wasahamnen på Djurgården i Stockholm.
Resan ned genom Furusundsfjärden förbi Waxholm och in mot Djurgården gick vi för motor. Som
vanligt var det motvind och motström hela vägen. Dessutom var vi förföljda av dessa färjor igen. Till
detta är det alla Waxholmsbåtar som pilar fram och tillbaka mellan öarna. Det gäller verkligen att vara
vaksam och hålla sin kant då en av de stora färjorna passerade oss på ca tre båtlängder. När vi kom
fram hade klockan blivit 18.15. Dagens etapp blev ca 55 [1185] Nm.

Några dagar i Stockholm, vår tredje huvudstad på resan!
Idag vaknar vi till ett riktigt bra väder! Gott efter flera dagar med regn, dis och dimma från och till under
dagarna. Under fm. så
städade vi båten och därefter
blev det dusch. Våra vänner
Lena och Ingemar som var i
Stockholm över helgen hade
ringt och föreslaget att vi
skulle träffas på
Norrmalmstorg kl. 14.00 för att
luncha tillsammans. Under
lunchen bestämdes att vi
skulle besöka ABBA museet.
Vi beställde biljetter till 18.15.
Museet var verkligen värt ett
besök.

Marie och jag använde fm. till ett besök på Rosendal (känd handelsträdgård med bageri och mysigt
café) som ligger på Djurgården och med gångavstånd från båten. Här är fina omgivningar och vädret
var soligt och varmt. På tillbakavägen hann vi att handla lite och stuva ned detta i båten innan vi for in
till Slussen. Efter att vi träffat våra vänner så vandrade vi omkring på Söder och alla dess gator och
gränder. Lunch åts på Mosebacke med fin utsikt över delar av staden. Därefter tog vi oss sakta tillbaka
till båten genom olika gator och affärer. Även delar av gamla stan hanns med. Sen middag i sittbrunn
bestående av sill och potatis samt gött tjöt till sent på kvällen.
Vaknar till ett fantastiskt fint väder! Jag redigerade bilder det mesta av tiden under dagen.
Lena och Ingemar kom vid 16 tiden och vi satt i sittbrunn under solskyddet och sippade på lite vin och
åt foccatiobröd från Rosendals bageri. Senare på kvällen så gick vi till Godthem och åt en fantastisk
trerätters middag. Till detta drack vi en del gott vin. Sedan följe vi Franssons till färjan som avgick från
Gröna lund.
På söndag 4/8 vaknar vi till ännu en dag med fint väder! Då vi upptäckt vatten i kölsvinet så började
Larsson med att plocka isär under pentryt då misstanken var att någon av pentrypumparna läckte. Det
visade sig vara färskvatten pumpen som var utsliten. Som tur var så har vi alltid med en
renoveringssats.
Efter detta åkte vi in till Hötorget och tog avsked av Franssons som skulle tillbaka till sitt hotell för att
packa det sista för hemresan. Vi handlade lite på centralen och for sedan tillbaka till båten. Efter en
skön dusch så gick vi runt lite i närområdet på Djurgården och upptäckta många gamla byggnader som
vi inte sett vid tidigare besök. Kvällen användes bl.a. till att avnjuta en god Carbonara med rödvin.
Det fina vädret håller i sig! Marie steg upp redan 06.50 då det fanns ledig tid för tvättmaskinerna. Jag
var kvar och ”vaktade” båten. Efter frukost och packning av det som vi skulle ta med hem så tog vi en
promenad till Rosendal igen. Detta då någon hade ätit upp allt gott bröd som vi handlat förra gången.
Väl tillbaka så åt vi lunch och kopplade av en stund. Trots att vi bara hade tagit med det allra
nödvändigaste så var det bra träning att ta sig till Centralen. Puh! Hemresan klaffade bra och vi blev
hämtade vid östra station av Ingemar och Lena.
Tisdag 6/8 fram till måndag 12/8 tillbringas i Uddevalla för att fixa en massa saker och Marie
började jobba torsdag 8/8.
Måndag 12/8 avresa till Stockholm med tåg kl. 8.30. Resan upp gick bra och jag kom till båten strax
före 14. Då var det bara att börja med att upprätta en handlingslista och ge sig av till mataffären. Här
fanns allt som var med på listan så nu klarar jag mig några dagar.
När sedan all packning var på plats och bäddat och klart så började båten kännas som ett hem igen.
Marie och jag använde Skype för första gången och det fungerade hyfsat med vårt mobila nät. Pratade
även med far som nog är lite orolig över att jag ska segla själv några veckor.

Tisdag 13/8 och jag ska segla ensam ett tag.
Avresa från Wasahamnen blev inte förrän kl. 11.00. I och med att det var första gången jag seglade
ensam så gjorde jag även i ordning en av våra PLB som går att fästa på räddningsvästen. Jag gick via
Fjäderholmarna och fyllde på 20 [260] l diesel. Det märktes att det börjar gå mot slutet på
högsäsongen både i Wasahamnen och på väg upp till Granö som blev dagens mål. Det småregnade
under ca tre timmar under resan. Granö visade sig vara en mycket skyddad och bra naturhamn allt
enligt hamnguiden. Dagens etapp blev ca 33[1218] Nm. Jag kom fram 19.15 och satte igång att göra

middag direkt. Till middagen fick det bli ett extra glas vin då vi firade 20 år tillsammans med vår båt.
Jag måste hitta på ett smartare sätt att få i mig tillräckligt med mat under dagen. Då det krävs att man
är uppmärksam under seglingen så måste man förbereda mat redan på morgonen. Marie och jag
Skypade en stund efter att Allsång på Skansen var slut. Jag var även i kontakt med Bodö och
lastbilsföretaget och det verkar fortfarande positivt på båda ställena.
Steg upp 8.30 och började med morgonbestyren. Nätterna börjar bli kyligare igen så värmaren har
gått hela natten. Jag lämnade Granö 11.30 och gick mot Arholma.
Etappen upp till Arholma gick jag för motor då det även idag var vind rakt i näsan. Till Arholma kom jag
fram kl. 16.00 efter ca 20 [1238] Nm. Här fick jag hjälp av en båtgranne som seglade en Linjett 33. Han
var ute med dottern och barnbarnen en sista gång för säsongen.
Min plan var att kunna gå och handla lite mat men butiken stängde kl. 16.00!? Imorgon öppnar man
först kl. 12.00 så jag får se om jag hoppar detta. Efter att ha gått igenom sjökort och guider så satsar
jag på Grisslehamn imorgon. Nu är det dags för sill och potatis!
Vaknar till en solig och skön morgon. Vinden har minskat lite och ska enligt SMHI gå ned ytterligare
under dagen samt vrida mot V. Detta talat för att jag går och handlar mat detta trots att affären öppnar
först kl. 12.00 och att det är en km att gå. Jag kom fram till Grisslehamn kl. 17.00 efter ca 19 [1257]
Nm. Naturligtvis får jag väl säga så stod vinden rakt i näsan. Så det blev motor även idag.
Jag passerade även latituden 60 grader och Grisslehamn ligger på 60 gr 6 min. Grisslehamn visade
sig vara en hamn som dominerades av en stor färjeterminal samt ett antal mindre fiskebåtar. Samtidigt
var det en bra kaj med bojar för oss gästbåtar. Det mesta var stängt för dagen så det blev till att betala
hamnavgift dagen efter. Efter disken så blev det till att lyssna på friidrotten och Sveriges VM guld på
1500 m. Imorgon så fortsätter jag resan och planerar att gå till Öregrund.
Även på fredag 16/8 var solen uppe tidigt. Tanken var att avsegla så fort jag var klar för att få lite mer
tid i Öregrund och kunna se lite mer av stället. Avseglade ca 11.00 och hade en mycket fin segling upp
till Öregrund. Vinden kom från S med en styrka som varierade mellan 2-8 m/s beroende på öar och
skog. Skärgården påminde om inre lederna i Bohuslän. Jag kom fram ca 15.30 efter att avverkat ca 22
[1279] Nm. Jag blev väl omhändertagen av hamnkapten som hjälpte till att ta förtampen vid
tilläggningen. Var uppe och handlade i en välsorterad ICA butik som låg nära hamnen. Öregrunds
hamnområde var riktigt fint och det skulle varit trevligt att ligga kvar en dag här. Då det ska vara S
vindar några dagar så är det nog bäst att segla vidare imorgon för att ha lite marginal upp till Sundsvall.
Där planerade vi att Marie skulle komma och hälsa på över helgen 23-25/8.
Dagen efter vaknade man till ett mera mulet väder men uppehåll. Jag lämnade bryggan 8.30 för att gå
tillbaka till en marina som ligger S om Öregrund då det var enda stället att köpa diesel på. Efter att ha
ringt och letat runt en stund så dök det upp en dam som sålde 20 [280] l diesel till mig. Hon berättade
även att hon börjat segla alldeles nyligen och köpt sig en Vega som hon gjort i ordning under våren.
Färden gick först N ut för att successivt svänga mot V bort mot Gävle. Under dagen pendlade vinden
mellan 5-13 m/s och kom från SV. Dagens etapp blev ca 50 [1329] Nm med dieselköpet inräknat. Jag
kom fram 19.00. Hamnen visade sig vara lite öde så när som på en restaurang som låg i anslutning till
klubbhamnen (Husaliharen!). Här fick man betala hamnavgiften som var 100 kr utan el. Det var lite
lockande att gå upp och beställa middag men jag stannade ombord då jag hade en del som behövde
ätas upp. Det blev ett par mobilsamtal under kvällen.
Avgick från Husaliharen kl. 12.00 för en antagen 7-8 timmars segling upp till Sandarne (S om
Söderhamn). Detta efter att ägnat morgonen åt en lång lista med "bör göras någon gång".
Under dagen blåste det en S vind på mellan 6-12 m/s. Det var varnat för kuling 14 på Bottenhavet så

jag hade dagen till ära även förberett kutterfocken.
När det vid ett tillfälle blev alldeles svart på himlen och vinden ökade snabbt så rullade jag bort Genuan
helt och använde bara kutterfocken. Även att vinden stannade på 12 m/s så gjorde båten nästan 5,5
knop. Det var ändå en kraftig nedväxling som visar att ett sådant litet segel blir värdefullt vid kraftigare
vindar i framtiden. Framåt em/kvällen började jag inse att jag nog slarvat lite med hur långt det var att
segla. En snabb titt i sjökortet sa ca 35 Nm. Den totala distansen blev ca 50 [1379] Nm! Detta berodde
på undervattensjobb utanför Gävle som gjorde att man fick segla några timmar österut innan man
kunde falla av mot N. Till detta kom också en lång insegling från havet in till hamnen Sandarne. Hit
kom jag först 23.00 efter att letat mig in bland prickar, bojar och enslinjer. Att man är ensam gör att
man är på spänn hela tiden då flera av föremålen är obelysta och kan vara tunga och hårda om man
skulle gå på något. Ibland fick man gå ned på tomgång medan man med kikarens hjälp hittade det
sökta märket.
För att göra det hela än mer spännande så duggregnade det en del de sista timmarna. Väl inne i
hamnområdet så kunde jag inte hitta någon anvisning för gästande båtar så jag chansade och la mig
på en tom plats. När jag nästan var klar så dök det upp en hamnvakt mitt i natten! Han förklarade att
gästplatserna var längre in i viken och jag flyttade dit. Hamnvakten förklarade att man hade öppet
hamnkontor från sju på morgonen till 23 på kvällen! Priset för att ligga utan ström var 110 kr och detta
fick jag betala nästa morgon. Kvällen avslutades med ciabatta, räksallad och grönsaker samt en lättöl
och därefter godnatt!
Vaknar till en fin morgon med sol. Lite trött och mosig efter gårdagen. Jag såg att hamnvakten gick en
runda och spolade av bryggorna. Jag fick en fin demo av klubbhuset som hade allt. Man hade tom en
välutrustad verkstad för div. båtjobb. Då det även fanns diesel med kortautomat så passade jag på att
fylla på 20 [300] l diesel. Jag kom iväg efter väderrapporten 13.00.
Målet idag är att komma till en gammal lotshamn som heter Hölick och ligger på Hornslandet. Där bör
jag vara ca 19 ikväll. Under dagen så har det varit mest svaga vindar runt 4-5 m/s. En stor del av
sträckan har jag stöttat med motor för att slippa komma in sent även denna dag. Jag kom fram 19.15
så denna dag stämde mina beräkningar bättre. Detta efter att avverkat ca 30 [1409] Nm. Hamnen var
ganska mysig men här fanns bara en gästbåt till och Caféet stängde 19.00! Efter en lite promenad så
blev det till att laga till sill och potatis i båten. Genomgående börjar alla ställen att stäng ned och korta
sina öppettider.
Idag tisdag 20/8 steg jag upp lagom till 8-vädret. Efter frukost så letar jag upp en campingplats som
även skulle ha en liten servicebutik. Det var en mysig anläggning och efter duschen så fick jag tag i det
jag ville ha samt betalat hamnavgift (50 kr!?). Jag lämnade hamnen ca 11.30 och dagen mål var en
SXK hamn som heter Lillubban och ligger ca 15 Nm S om Sundsvall. Hit kommer jag fram ca 19 och
detta efter att seglat ca 36 [1445] Nm. När jag närmar mig bryggan så kommer det en man och hjälper
till. Efter att ha förtöjt går jag upp och hälsar på paret som sitter och fikar i kvällssolen. Det visar sig att
mannen heter Kurt även han. Båda är mycket trevliga och kommer med flera tips till upplevelser om
jag stannar kvar någon dag. Jag blir tom erbjuden att låna cyklar som står vid deras stuga, samt
snurrebåt, på andra sidan viken. Det visar sig även vara så att Kurt vunnit en massa Gotland Runt med
sin X102:a "Tant Raffa".
Vaknade även nästa dag till solsken och svaga vindar. Ligger kvar en stund och laddar en del
apparater. Bestämmer mig för att gå till ett av de rekommenderade ställena från igår som heter Skatan
och är ett litet fiskeläge strax S om Sundsvall. När jag kommer fram efter bara drygt en timma och 5
[1450] Nm så visar det stämma att stället är riktigt rofyllt och mysigt. Idag slår jag på stort och tar en
fiskmacka och ett glas vitt vin till lunch på Hamnkrogen. Tack vare att jag kom fram ca 12 så var allt

öppet. Handlar även några fiskburgare i den lilla hamnbutiken. I morgon är tanken att gå upp till
Sundsvall och gästhamnen i centrum.
Även denna dag lyser solen men vinden har vridit på NV och det låter en del i riggen. Svårt att avgöra
hur mycket det blåser då man ligger så här skyddat. Får kolla bättre innan avgång. Det är bara ca en
timma gång i öppen sjö så jag ska nog ta mig fram utan problem.
Jag lämnade Skatan ca 14 och gick mot Sundsvall. Under dagen kom vinden från NV och pendlade
mellan 5-10 m/s. Det var bara en liten bit in mot Sundsvall efter Björkön som sjön skapade lite dunsar.
Annars var det en bra resa. Visserligen sjönk vattentemperaturen kraftigt ned till 11 grader. Detta
måste ha berott på något utflöde för när jag girade sista gången in mot centrum så steg temperaturen
igen upp till 16 grader. Annars känns det att det har blivit lite kallare än det var för några dagar sedan.
Dagens etapp blev ca 22 [1472] Nm och jag kom fram ca 19. Hamnvakten hade stängt för dagen och
gav mig några papper samt koder men återkommer imorgon för betalning. Dagen efter måste jag
handla och förbereda lite innan Marie kommer vid 14.
Ligger still flera dagar i
Sundsvall.
Vaknar fredag 23/8 till ännu en
dag då solen skiner in genom
gardinerna. Härligt!
Enligt mottaget SMS så har
Marie lämnat Stockholm för
vidare färd med tåget till
Sundsvall.
Idag gav även Urban en del
konkreta besked om
lastbilstransporten från Umeå
till Bodö. Exakt pris ska jag få
imorgon via SMS. Nu får jag ta
en mer skarp kontakt med
tullen i Bodö.
Jag var även uppe och handlade på ICA som ligger på Esplanaden. Därefter gick jag till tågstationen
för att ta emot Marie. Tåget kom in på utlovad tid. Kram och puss på perrongen! Vi gick till båten och
packade ned en del väskor. Då båda var hungriga så gick vi ut på stan och åt lunch på ett ställe på
Storgatan. För att se vad som fanns att göra så gick vi vidare till Turistinformationen. Vi fick en del tips
som vi får fundera på tills imorgon.
Senare på kvällen satte vi oss tittade på bilder från den del som jag seglat ensam.
Som vanligt lyste solen när vi vaknar. Vi tog en promenad till centrum och köpte biljetter till kvällens
föreställning av Pajazzo på hotell Södra berget. Taxin ska komma och hämta oss kl. 17. Spännande att
gå opera för första gången. Det var en mycket underhållande föreställning där man vävt in lite
akrobatik och jonglerande i början på andra akten. Medan vi väntade på taxin för hemfärd så klättrade
vi upp i starttornet för vinterns skidhoppare och tittade på utsikten över Sundsvalls centrum.
Det fina vädret fortsatte! Förmiddagen använde vi till ta det lugnt i sittbrunn. Vi hann även med att
tvätta samt fylla på 20 [320]l diesel och gasol.
Efter en ordentlig lunch var vi tvungna att gå till tågstationen. Jag "vinkade" av Marie vid 14.00. Känner
en stor tomhet när jag går tillbaka till båten. Väl där tar de praktiska frågorna vid. Inköpslista upprättas
och iväg till Lidl denna gång för att fylla upp matförrådet.

Vädret var som vanligt under dagen! Klar fin luft och sol. Ca 18 grader på dagen.
Till slut fick jag ett pris från Urban! Tyvärr visade det sig att det var ungefär det dubbla mot vad jag
hade väntat mig! Ca 45 kkr. med moms. Till detta kommer ca 10 kkr. för vinterförvaringen i Bodö. Är
detta en rimlig utgift? Jag kom till att det var i mesta laget därför tog jag kontakt med Torgny som
arbetar på Sundsvall Energi . Han förmedlade en kontaktperson på Sundsfrakt som han trodde skulle
kunna hjälpa mig. Alla samtal och funderingar fram och tillbaka tog större delen av dagen. Urban
återkom under em. och "prutade" bort momsen. Marie och jag konfererade lite runt kostnaderna och de
olika lösningar som finns. Hon verkade inte ledsen över om jag avslutar i Sundsvall och kommer hem
några dagar tidigare. Imorgon får vi hoppas att något beslut kan tas!
Högtrycket är med mig även denna dag! Jag har fått kontakt med Anders Wallner på Sundsfrakt som
ska ta fram en lösning och ett pris under dagen. Frågan om tullen i Norge och vad den tyckte var en
fråga som alla inblandade hade respekt för. Detta gjorde att jag ringde tullen i Trondheim och kollade
vad som gällde. Enligt handläggaren så räckte det att fylla i en blankett som finns på deras hemsida.
Denna ska vara inlämnad senast sex veckor efter att båten kommit till Norge. Då jag själv följde med
båten så var det även enklare då det gällde vad en speditör behövde i form av handlingar och intyg.
Tullen berättade även att anmälan gäller ett år. Vill man förvara båten nästa vinter så kräver det bara
en ny anmälan.
När detta var gjort så fortsatte jag jakten på en upplagsplats i Trondheim. Det var inte helt enkelt att få
några träffar på nätet. Till slut fick jag en kontakt med Malvik Båtförening som ligger mellan Trondheim
och Stjördal (där flygplatsen ligger). Tore där skulle kolla under kvällen och återkomma. Senare under
kvällen kom Anders (SF) ned och vi förhandlade lite om transportkostnaden och priset verkade rimligt.
Dagen gick fort med näsan nere i iPaden.
Gick sedan till kojs med huvudet fullt av många tankar.
På onsdag 28/8 började vädret bli lite ostadigt. Enligt uppgift är det en front som går över och efter blir
vädret bättre igen. Jag får försöka hinna ta ned seglen innan det kommer lite regn.
När jag till slut fick tag på Tore (Malvik båtförening) så visade det sig att han först i em. skulle kolla om
vår båt gick in!
Jag plockade av förseglen och stuvade om lite inuti båten inför ett lyft. Storsegel och demontering av
riggen återstod. Under dagen blev det en massa samtal med Norge och Anders. Under kvällen var
huvudspåret att jag skulle kunna placera båten hos Stjördals båtförening som ligger ännu närmre
flygplatsen. Tore hade även ordnat fram en vagn som jag kunde få hyra. Allt var till ett riktigt lågt pris!
Det är bara alla kordineringar som är problemet. Resten av dagen och kvällen försökte jag redigera lite
bilder. Sedan blev det godnatt vid 23.
Vaknar och känner att idag är det kallt.
Folket i Norge har varit helt fantastiska till att ställa upp och ordna samt ta fram besked om alla
personer som jag behövt kontakta! När väl beslutet var taget så var det fullt upp med att demontera
båten och göra den klar för resan till Norge. Först framåt åtta på kvällen blev det tid till middag.
Kran och lastbil ska komma nio imorgon bitti. Då gäller det att vara klar med resten på listan.
Sedan får vi verkligen hoppas att allt klaffar imorgon när så många personer är inblandade i denna
transport.
Klockan sex fredag 30/8 ringde klockan och det gällde att kasta sig upp och äta frukost.
Klockan sju var jag över på andra sidan hamnen och började plocka av så mycket som jag vågade
innan kranbilen kom. Nio kom kranar och bilar som utlovat. Därefter lades masten på båten och
surrades. Nästa moment blev att lyfta upp båt med mast på flaket.

Helt plötsligt visade det sig vid kontrollmätning att båten var alldeles för hög i stäven. Måttet från
backen får max vara 4,5 m. Måttet just nu var 4,75! Vad göra? Ytterligare mätning i akten visade 4,65!!
Detta går ju inte! Efter en del funderande och mätande så kom vi fram till att om vi justerade under
kölen så att vi endast hade en tunn gummimatta under aktre delen av kölen samt tog ned masten och
la under båten så skulle det nog gå. Sagt och gjort vi lyfte justerade, skruvade på stöttor och drog med
spännband så till slut blev måttet över båten 4,51 m och detta skulle klara sig enligt åkaren. Den
beräknade avgångstiden på ca kl. 11 sprack med en och en halv timma så först kl. 12.30 kom vi iväg.
Nu gällde det att inte kranbilen i Stjördal blev less i och med förseningen. Som tur var så fortsatta våra
vänner i Norge att ha en positiv inställning.
Nästa punkt som Johan (lastbilschauffören) var orolig för var om tullen i Storlien skulle krångla på
något sätt. När vi väl kom dit så gick vi in och jag förklarade att jag varit i kontakt med tullen i
Trondheim. Med detta nöjde man sig och sa det är bara att passera.
Det viktiga i denna process är tydligen att den som äger båten är med på hela resan. Om inte krävs det
betydligt mer papper och speditionsfirmor med "tullförråd" och annat. På väg ned genom Stjördal så
fick Larsson kuta till banken och hämta lite norska kontanter till att betala den norska kranbilen. Trots
att kranbilen fick hålla på till nästan 21 på fredag kväll så tog han bara 500 kr extra mot vad som var
sagt. Mycket schysst! På plats mötte även en representant från föreningen upp. Det var skönt när allt
var klart! Det blev mobilsamtal med far och Marie på kvällen. Imorgon gäller det att fixa basbehoven
som mat, dusch och hur jag hittar det som behövs för att göra båten klar för vintern. Godnatt!

Vaknade redan kl. 7.30 efter att ha sovit som en stock hela natten. Jag började med att se på vilket
sätt som man kunde ta sig hem. Min önskan var att kunna åka hem senast tisdag 3/9 då vi firar 25 årig
bröllopsdag!
Jag har även upptäck att nu är jag och båt längre norrut (63 grader 28,3 min N och 10 grader 53,6 min
Ö) än vi var tidigare någon gång. Då får man bortse ifrån att vi "fuskade" sista biten med lastbil. Fram
på dagen dök det upp lite folk som samlades vid klubbhuset. Där träffade jag Erling som var den som
tog emot oss igår när vi kom. Här fick jag låna en plastkort till toalett och dusch. Han var även bussig
och skjutsade mig till COOP så att jag fick handlat lite mat. Han är dessutom säljansvarig på en
byggmarknad vilket kan vara bra när jag behöver material till täckningen.
Av gänget fick jag även lära mig att man har en tidvattenskillnad som mest på 2,5 m . Vid något
enstaka tillfälle har det varit 3 m. Under dagen bokade jag även flyg, flygbuss och buss till
Uddevalla(Torp). Då det regnat större delen av dagen så har det inte blivit gjort så mycket på båten
men detta får vi ta ikapp imorgon då vädret ska vara bra. Nu var det dags för en dusch och lite middag.

Efter morgontoaletten söndag 1/9 så gick jag ett varv runt båten och konstaterade att en vanlig
traditionell täckning nog blir det bästa.
I natt har det tydligen varit redigt kallt och även lite regn. Under dagen ska det vara bra väder men
endast 14 grader varmt. Under dagen konserverades motorn, propellerbladen togs av och vattnet i
startbatteriet kollades. Efter lunch skurades botten med borste och vattenslang. När jag pustat ut och
fått lite fika så var det igång med tumstocken för att räkna ut materialåtgången för vintertäckningen.
Under detta arbete kommer jag på att det vore bra att ladda rakapparaten. Döm om min förvåning när
jag upptäcker att "landströmmen" är borta. Allt om bord går ju på 12V systemet och därför märks inte
detta direkt. Det finns så mycket ström att jag kanske klarar kommande natt men inte mer. Skulle
problemet kvarstå tvingas jag kanske lämna båten med dåligt laddade batterier och det går inte bra
vad det gäller åldrande och frysrisk. När jag satt och åt middag så kom jag plötsligt på att jag har en
egen jordfelsbrytare som ligger i ett stuvfack. Den har aldrig löst ut tidigare så den fanns inte med i min
tankevärld. Jo mycket riktigt här var boven! Vatten från tidigare läckande pentrypumpen hade letat sig
in i elutrustningen. Efter att torkat ut allt vatten ur utrustning och utrymme så fungerade allt som det
ska? Hurra! Det kändes riktigt gott när man satt på kvällen och summerade dagen i en varm god ruff
med god tillgång på el! Godnatt!
Vaknade vid åttatiden och har dagen till att försöka beställa täckningsmaterial och att packa det som
ska med hem på flyget imorgon. En stor del av funderandet var över hur man förankrar täckningen så
att den inte blåser bort. Till slut var det klart och jag tror det kommer att bli bra. Nu får vi bara höra vad
Erling ska ha för materialet.
En del av em. gick åt till att stuva om lite i båten samt att packa ett par väskor inför morgondagens
hemresa.
Efter att man gjort sitt kvällsarbete i klubben så kom Erling och hans kompis över till Albatross. Vi
pratade en stund om olika lösningar på vintertäckningen och Erling återkommer med pris. Jag frågade
än en gång om man inte skulle ha något betalt för allt arbete med vagnen och annat. Vi enades om att
jag tar med lite cognac och öl nästa gång jag far upp. Imorgon får man gå upp tidigt då taxin kommer
och hämtar mig kl. 7.15.
Taxin kom på utlovad tid och allt gick bra med flyg och flygbuss in till centrum. Därefter fortsatte jag
med Swedbuss till Torp i Uddevalla. Resan hem gick bra och jag kom fram till Torp nästan exakt på
utlovad tid. Väl hemma visade det sig däremot att Maries hemresa från Stockholm var kantad av
problem och förseningar. Hon skulle komma hem 20.30 men kom hem först 01.20 på natten. Firandet
av 25 årsdagen fick flyttas till efterföljande kväll.
Onsdag 4/9 och tiden fram till måndag 9/9 användes till lite olika praktiska göromål innan det
var dags att åka upp och täcka båten.
Ingemar och jag började köra mot Trondheim kl. 7.45 måndag 9/9. Resan upp gick bra och vi kom fram
till Stjördal ca 19.30 på kvällen efter 74 mils resa.
Det beställda trävirket låg på plats som utlovat! efter middagen så var det bara att gå till kojs inför
tisdagens byggande av vintertäckning. Efter frukost så startade vi ca 9 och höll på till ca 20 på kvällen.
Då hade vi en hel del kvar!
Även onsdag kom vi igång vid ca nio på morgonen. Trots att vi låg på så mycket vi orkade så var vi
inte färdiga förrän 20.30 på kvällen. Då blev vi bjudna på fika av nattvakterna innan vi påbörjade vår
bilresa ned till Anette(Ingemars dotter) som bor i Lom (V om Otta). Vi kom fram ca tre på natten. Detta
efter ca 35 mils bilresa!

Torsdag 12/9
På torsdag hann vi bara prata ett par timmar med Anette när hon var hemma en stund mellan
körpassen. Strax efter 12 så for vi vidare mot Uddevalla. Vi kom fram 20.30 på kvällen och där tog
Lena och Marie emot oss hemma på Vesslevägen. Några varma smörgåsar, lite tjöt och sedan skildes
vi åt för välbehövlig nattvila.
Sover i stort sett fram till 12 dagen efter med endast en kort paus för frukost.
Nu stänger vi loggboken för denna säsong!!!!!!!!
Besättningen på Albatross: Marie och Curt

Lite båtfakta:
Linjett 32 MH –81 som vi ägt from 930813 och är köpt i
Ronneby.
L=9,48 m, B=3,11 m, D=1,7 m Depl=4 ton
Utrustad med allt man behöver för långresa i dessa vatten:
- Elektronisk navigation.
- VHF med nav tex.
- Bredband via Net1 som når längre ut än de operatörer som
använder 3G.
- AIS
- Autostyrning.
- Kompletterad med en kutterfock på rulle och storm rev i
storen.
- Manöverbordlarm i form av armband.
- Även var sin PLB.
- Livflotte
- Gummibåt med utombordare.
- Fallskärm för sjöankring om man överraskas av hårt väder.
- Utökad tankkapacitet både för drivmedel och färskvatten.

FRAMGÅNGSRIKA UDDEVALLA SEGLARE.
Under säsongen har tre Uddevalla seglare varit framgångsrika på olika kappseglingar
i SRS Liros Kölbåts Cup.
Första seglingen genomfördes runt Tjörns sydsida mellan Skärhamn med rundning
av Pater Noster skären utanför Marstrand med mål i Stenungsund. Andra seglingen
var Union och Kostervalsen i Strömstad med bl.a stort deltagande av seglare från
Norge. Därefter följde sex delseglingar längs kusten mellan Grebbestad till Käringön i
syd och med avslutande finalen i Uddevalla i månadsskiftet augusti – september.
På Västkustens årsmöte
mottog två besättningar
från Uddevalla och en
från Strömstad sina
priser för sina insatser
under säsongen. Det
har varit totalt 265
besättningar som har
kämpat om priserna
detta året. Efter serien
stod Lars Nicklasson
med besättning, Viken /
Ägir Uddevalla (
Benetau First 36.7 )
som segrare, tätt följd
av, Bengt Rosengren, Strömstad på andra plats ( Jeanneau IOD ) och på tredje
respektive fjärde plats kom Mikael Vesala ( Cheeta 30 ) och Tommy Björkqvist ( X –
37 ) 0ckså representerande Viken / Ägir Uddevalla.
Uddevalla seglarna har varit flitigt i elden under året dessutom i olika andra seglingar
utöver SRS Liros Cup bl.a har besättningarna kämpat på Marstrand Big Boat Race –
SM för H båt och största seglingen i Norge, Ferder Race.
För säsongen 2014 kommer SRS Liros Cupen att utökas med ytterligare en
delsegling, nämligen Orust Runt så vi hoppas att denna ” gamla ” segling åter
kommer att samla många deltagare.
Vi i VKSF:s kölbåtskommite ser fram emot fina seglingar med många deltagare under
2014.
Tommy Andersson.

Hyra klubbstugan?

Fest? Bröllop? Studenten? Klubbmöte? Studiegrupp mm?
Hyr vårt klubbhus, utsökt läge, havsutsikt, bekvämt!
Priser: Medlemmar 600kr, övriga 900kr.
Kontakta Lars-Gunnar Hansson 070-6477246 eller lge.hansson@gmail.com

Styrelsen har beslutat att medlemmar som har sin jolle vid klubbhuset ska förse
den med tydligt namn och telefonnummer. Dessutom ska dess ägare minst en
gång/år klippa föreningens gräsmatta.
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SWE13215

båtförsäkring
med över 80.000
försäkrade båtar och
40 års erfarenhet

Ingår detta i din nuvarande försäkring?
PANTAENIUS

Din nuvarande
försäkring

Nytt för gammalt
Inga åldersavskrivningar

Fast överenskommet
försäkringsvärde
Assistans

Assistans, t ex bogsering till närmsta
varv, leverans av drivmedel, batterier och
reservdelar ingår upp till sek 50.000

Ingen självrisk

Ingen självrisk vid t ex totalförlust, inbrott,
brand, transportskada, blixtnedslag

Året runt

Använd båten året runt utan tillägg

Vi rekommenderar att du jämför våra villkor med dom villkor du har idag.
Halv självrisk för medlemmar i SXK.

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike · Spanien · Sverige · USA · Australien
pantaenius.se

Kalendarium 2014
Datum
2014-01-07
2014-01-23
2014-01-31-02-09
2014-03-15
2014-04-05
2014-04-10
2014-04-12
2014-04-23
2014-04-24
2014-04-29
2014-05-07
2014-05-08
2014-05-14
2014-05-15
2014-05-17
2014-05-21
2014-05-22
2014-05-27
2014-05-28
2014-06-04
2014-06-05
2014-06-06
2014-06-07
2014-06-11
Vecka 25
2014-06-19-20
Vecka 26
2014-06-26
2014-06-27-29
Vecka 27
Vecka 28
Semesteruppehåll
2014-08-13
2014-08-14
2014-08-20
2014-08-21
2014-08-23
2014-08-27
2014-08-28
2014-09-03
2014-09-04
2014-09-06
2014-09-10
2014-09-11
2014-09-13
2014-09-17

Dag
Tisdag
Torsdag

Tid
13:30-16:00
18:00 20:00

Lördag
Lördag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Onsdag
Mån-Tor
Ons-Tor
Mån-Fre
Torsdag
Fre-Sön
Mån-Fre
Mån-Fre

10:00-14:00
10:00-14:00
16:30-19:30
10:00-14:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
09:00-c:a 15:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
11:00
09:00
17:00-20:30
Dagtid
18:00
Dagtid
16:00
09:00
Dagtid
Dagtid

Aktivitet
Livräddning
Långseglingsföredrag
Båtmässan som utställare
Arbetsdag inomhus
Arbetsdag
Juniorbåt-rustning
Arbetsdag och Sjösättning
Onsdagssegling - V1
Juniorsegling
Onsdagssegling - V2
Onsdagssegling - V3
Juniorsegling
Onsdagssegling - V4
Juniorsegling
Matchracecup - V1
Onsdagssegling - V5
Juniorsegling
Onsdagssegling - V6
Juniorsegling
Onsdagssegling - V7
Juniorsegling
Pröva-på-dag
Orust Runt
Onsdagssegling - V8
Seglarläger 1
Midsommarträff
Seglarläger 2
Uddevalla Shorthanded Race
Pantaenius-Bohusracet
Seglarläger 3
Seglarläger 4

Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag

17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
10:00
17:00-20:30
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
09:00-c:a 15:00
17:00-20:30
17:30-20:00
18.00
17:00-20:30

Onsdagssegling - H1
Juniorsegling
Onsdagssegling - H2
Juniorsegling
Uddevallaregattan
Onsdagssegling - H3
Juniorsegling
Onsdagssegling - H4
Juniorsegling
Matchracecup - H1
Onsdagssegling - H5
Juniorsegling
Gullholmenträff
Onsdagssegling - H6

Plats
Badhuset
Rödöstugan
Göteborg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Gustavsberg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Lilla Kornö
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Gullholmen
Rödöstugan

Datum
2014-09-18
2014-09-24
2014-09-25
2014-09-27
2014-10-04
2014-11-17

Dag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Lördag
Måndag

Tid
17:30-20:00
17:00-20:30
17:30-20:00
10:00
10:00-14:00
18:30-21:00

Aktivitet
Juniorsegling
Onsdagssegling - H7
Juniorsegling
Rödöpokalen
Upptagning
Årsmöte

Både vinteraktiviteter och sommaraktiviteter kan tillkomma eller ändras.
Titta på den nya hemsidan för att se aktuella aktiviteter.

Plats
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Medlemmar 2013
Efternamn
Ahnlund
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andreasson
Apelman
Apelman
Axelsson
Bark
Baldesjö
Berg
Bergendahl
Berglund
Bergman
Bergman
Bergman
Bergman
Bergman
Bergman
Bergman
Billqvist
Bjurstam
Bjurstam
Björkqvist
Björkqvist
Bohlin
Blick
Blick
Bäck
Bäck
Bäck
Bäck
Bäck
Bäckström
Bäckström
Bäckström
Bäckström
Bäckström
Bäckström
Carlsson
Dahl
Dahlberg
Dahlberg
Dahlberg
Dahlberg
Dahlberg
Dahlman
Dalhlqvist

Förnamn
Jack
Jan
Erika
Sonja
Wilma
Göran
Leif
Robin
Johan
Peter
Tapio
Tommy
Göran
Bertil
Ingela
Martin
Göran
Elisabeth
Hans
Anders
Krister
Sonny
Annika
Emil
Eva-Lotta
David
Vendela
Maria
Ingemar
Agneta
Bengt
Agneta
Tommy
Henrik
Karin
Lea
Leif
Per
Anna
Sebastian
r
Anne
Cl.-Göran
Göran
Anneli
Agneta
Hans
Ingemar
Janne
Rolf
Agneta
Tommie
Eleonor
Annie
Daniel
Maria

Adress
Skillinggränd 14
Laneberg 124

Post nr
Postort
451 73 Uddevalla
451 98 Uddevalla

0522-82214

Målaregatan 4
Soldatvägen 14

451 44 Uddevalla
451 34 Uddevalla

0522-34161
0522-665180

goran@bygga.biz

Oterdahls g. 31
Skandiavägen 4A
Lane-Ryr holmen 103
Tvillingg. 6
Lindesnäs 856

417 16
451 43
451 93
451 63
45191

Göteborg
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

031-236038
0522-30815
0522-66 00 42
0522-76700

mpth.andersson@bredband.net

Gl.Stångev.24
Landalabergen 25
Skogstorpsv 24
Varpgränd 4
Kvarnbergsv. 17
Smeddalsg. 34
Björnvaktarev. 9

451 91
411 29
451 44
451 75
444 47
451 62
461 59

Uddevalla
Göteborg
Uddevalla
Uddevalla
Stenugsund
Uddevalla
Trollhättan

Rygatan 22A

43163 Mölndal

Östanvindsv. 9B

451 61 Uddevalla

0522-15862

ingemar.billqvist@telia.com

Walkeskroken 14D

451 42 Uddevalla

0522-13440

bjurstam@spray.se

0730-933440

Ångloksgatan 9
Kämpegatan 39
Se:Björn Gadd
Se:Björn Gadd
Dalstigen 10
Snöbollsvägen 15

461 54 Trollhättan
45120 Uddevalla

tommy.bjorkquist@telia.com
keblick@yahoo.com

0702-450789
070-3971666
0705-483624

451 34 Uddevalla
461 58 Trollhättan

0522-30177
0520-80137

parback66@gmail.com

0707-733427
0700-871210

Rörviksvägen 40

451 77 Uddevalla

0522-86955

goran@finanskompetens.se

0705-567323

Lanesund 204
Lanesund 204
Bäckslänten 8
Fritjofnansens väg 11
Klöverstigen 1

451 98
451 98
451 34
451 44
45144

0522-36314
0522-36314
0522-511589
0522-18318

agneta.backstrom@vgregion.se

Smörbräckev. 15
Granhogen 112

451 52 Uddevalla
451 95 Uddevalla

Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

Telefon

E-post
ahnlund_jack@yahoo.se
j.andersson.bygg@telia.com

la@vvs-laget.se

tapio_46@hotmail.com
tommy.vksf@telia.com
goran.andreasson@telia.com
bertil.apelman@gmail.com

evalotta.bergman69@gmail.com

0733-205525

elisabethbaldesjo@hotmail.com
hans.berg@swipnet.se
berglund-krister@spray.se

henke.b@live.se

hans.c.backstrom@bredband.net
0766063304@euromail.se
jannedahl30@gmail.com
rolfdahlberg@telia.com

0522-38040

0734-378909
0704-045980
0703-944934
0706-338101
070-8440495

Sonny.bergman@telia.com

gbark@telia.com

anders.bergendahl@anticimex.se

0522-75435
0520-97966

0705-757062
0705-503011

0730-497496
0727-410334
0704-824068
0705-869958
0705-077587
0705-635857
0739-023082

martin.axelsson@uddvallaenergi.se

031-185572
0522-154 11
0522-86965

Mobil
070-6827350
0706-334988

dahlmandaniel@gmail.com
mariacarlsson173@hotmail.com

0732-469506
070-5372836
070-6363841
070-2888993

0722-148401

Efternamn
Dalhlqvist
Dalhlqvist
Davidsson
Davidsson
Davidsson
Davidsson
Edwartz
Enarsson
Nilsson
Einarsson
Ellison
Ellison
Torge
Eriksson
Fagerlund
Fredriksson
Fredriksson
Fredriksson
Fredriksson
Fredriksson
Fredriksson
Fredriksson
Fäldt
Gabrielsson
Gabrielsson
Gadd
Gadd
Gadd
Gleerup
Gleerup
Gundmar
Gustafsson
Gustafsson
Gustafsson
Gustafsson
Hallquist
Hallquist
Hallquist
Hallquist
Hansen
Hansen
Hansen
Hansson
Hansson
Hansson
Hansson
Hansson
Hansson
Henoch
Helgesson
Holmberg
Holmberg
Holmberg
Holmberg
Holmberg
Isaksson
Isaksson
Isaksson

Förnamn
Stefan
Patrik
Karin
Ragnar
Lisen
Moa
Lasse
Magnus
Stina
Ewa
Jan
Britt
Fredrik
Sven-Olof
Lennart
Glenn
Bjarne
Anneli
Lisa
Erik
Axel
Felix
Henrik
Lars- Erik
Ingegerd
Anders
Björn
Johan
Anders
Ann
Hans
Jan
Paula
Peter
Laura
Anders
Marianne
Jakob
Annie
Roger
Simon
Tove
Göran
Gunnar
Monica
Annelie
Sofie
Lennart
Martin
Lars
Kerstin
Lennart
Nils
Hanna
Siri
Maria
Elsa
Adam

Adress

Post nr

Postort

Telefon

E-post

Granhogen 112
Skredsvik Skogen

451 95 Uddevalla
45197 Uddevalla

0522-641627 stefan.dahlqvist3@sj.se
0522-64 14 40 dahpat@hotmail.com

Hattmakaregat.12

451 44 Uddevalla

0522-34791

ragnar.davidsson@ragnsells.se

Ringvägen 39
Hedegatan 22

451 75 Uddevalla
45152 Uddevalla

0522-35450

lasse@edwartz.se
magnus.enarsson01@gmail.com

Varpgränd 4
Västgötavägen 29

451 75 Uddevalla
451 34 Uddevalla

0522-86965
0522-18321

Walkeskroken 14B
Sundsandvik 342
Tvåkronorsv. 9
Boströmsv. 10
Lindesnäs 844

451 42
451 96
451 73
451 75
451 91

Boströmsvägen 10
Hermelinstigen 4
Asplundsgatan 1b

451 75 Uddevalla
451 54 Uddevalla
451 40 Uddevalla

Kämpegatan 3
Äsperödsvägen 8A
Stenbacken 4
Samnerödsv. 8

451 32
45134
451 34
451 32

Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

Grönviksvägen 12
Nordensväg 28
Nordensväg 28
Haga Kyrkogata 4
Nordensväg 28
Hattmakaregat. 27

451 43
452 43
411 23
453 43
45144

Ödsmål
Uddevalla
Uddevalla
Göteborg
Uddevalla
Uddevalla

Skepparevägen 6

451 43 Uddevalla

Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

0522-73270

0768-790244

fredde_12@hotmail.com
ollee55@me.com

0704-334522
072-5207115
0702-108122

lennart.fagerlund@telia.com
glenn.fredriksson@swedishmatch.com
bjarne.fredriksson@se.ey.com

070-3798339

felix_98_fredriksson@hotmail.com

0768-136430

0522-36129
0522-511315

erik.gabrielsson@uddevallaenergi.se

0705-876223

0522-89822

anders.gadd@borealisgroup.com

0766-378109
0705-239363
0705-554459
070-5536831

crown@live.se

0522-664240

johan.gadd@vsif.se
anders.gleerup@telia.com

jan.a.gustafsson@vgregion.se

0734-228299
0761-302284

peter@blur.se

0733-304000

Anders.hallqvist@grodmannen.net

070-6606395

roger.hansen68@gmail.com

55

070-7333429
0706-477246
0768-979674
0709-519993
0738-522201
0706-476942
076-7783796
0706-936906
0730-560096

hans@gundmar.se

010-4410560

kant-hansson@tele2.se

Fritjofnansens vä. 13
Sagolandsvägen 2
Sägengatan 47
Hattmakaregat. 22
Walkeskroken 16 A

0522-13648

lennart.hansson@hotmail.com
martin.henoch123@gmail.com

se Peter Nohlin
se Peter Nohlin
se Peter Nohlin

0761-175351
0762-437155

0701-542405
0730-217164

0522-33788
0522-71327

Uddevalla
Göteborg
g
a
Uddevalla
Uddevalla

0700-029733
30

ewa.einarsson@telia.com

Hallavägen 8
451 34 Uddevalla
Silvermyntsgränd 14 451 73 Uddevalla

451 44
417 63
422 58
451 44
451 42

Mobil

lge.hansson@gmail.com

lasse.helgeson@gmail.com
kerstinmholmberg@hotmail.com

0522-32601

Efternamn

Förnamn

Jensen
Jenssen
Jenzen
Jeppsson
Jilleskog
Jonasson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johnsson
Johnsson
Johnsson
Jägerbrand
Jägerbrand
Jägerbrand
Jägerbrand
Karlsson
Karlsson
Karlsson
Klingvall
Klingwall
Klingwall
Kristensson
Lagnéus
Larsson
Lind
Loodh
Lundvall
Lundvall
Lundvall
Marke
Marke
Melander
Melander
Melander
Mogefalk
Nohlin
h
Nordin
Nyman
Olausson
Olofsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Promnitz

Per
Tomas
Heinz
karin
Marie
Peter
Dennis
Lennart
Lennart
Mats
Gerd
Lars-Erik
Ulf
Maria
Göran
Lena
Håkan
Leif
Frida
Bella
Troy
Andreas
Owe
Sten-Åke
Göte
Thomas
Gun
Ralph
Barbro
Curt
Börje
Katarina
Jesper
Jennifer
Marielle
Gunnar
Agneta
Lars
Per
Anette
Mats
Peter
Teodor
Birgitta
Marit
Pehr
Bertil
a
Estelle
Bengt
Christofer
Folke
Birgitta
a
Gunnar
Ingela
Tommy
Per

Adress

Post nr

Postort

Telefon

Kristevik 566
Torsdagsvägen 32
Skidlöpargränd 5
Se Martin Axelsson
Vesslev. 4J

451 96 Uddevalla
451 63 Uddevalla
451 62 Uddevalla

Göteborgsvägen 22
123
Samnerödsvägen 8
seAlexandra Olsson
Samnerödsvägen 8
Carl Rosensgränd 8
Lindgatan 17

451 43 Uddevalla
451 42 Uddevalla
452 32 Uddevalla
451 32 Uddevalla
451 72 Uddevalla
461 57 Uddevalla

0522-753 64

Bäckslänten 5

451 34 Uddevalla

0522-18064

Tuppekullegatan 15
Ingmans väg 11a

58
Trollhättan
451 91 Uddevalla

Brage vägen 13A
Irisvägen 23
Skandiavägen 6 A
Elsebergsgatan 23
Häljeröd 207

451 53
459 32
451 43
451 53
459 94

Uddevalla
Ljungskile
Uddevalla
Uddevalla
Ljungskile

V.Bräckekroken 26
32C
Vesslev. 4J
107
Skepparevägen 6
Hässleröd 332

451 94
45150
451 54
451 42
451 43
451 91

Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

Porsvägen 7

461 44 Trollhättan

Bokevägen 6

E-post

Mobil

0522-644545
0522-36150
0522-72504

per.jensen50@gmail.com

0522-86107

dennis.johansson@uddevallaenergi.se 0761-936151

0522-75364

johansson.b.l@telia.com
mats.johansson@premier.se

0702-874875
0705-831370
070-7858643

ulf.l.johansson@hotmail.com

64
0706-926530

goran-johnsson@telia.com

0701-711367

hakan_u.johnsson@telia.com

0761-349276
0707-233350

jenssen2@spray.se

0705-984545
0704-771773

451 54 Uddevalla

leif@paddla.se

0522-13537

rakarlsson@yahoo.se
Owe.RJ@telia.com
saviktor49@gmail.com

0522-10852
0522-25043

gote@klingvall.se
thomas@klingwalls.se

0704-356009
0722-309023
0705-903115
0702-079209
0703-370409

Jesper.lundvall@anticimex.se

070-5708553
0705-704788
0705-299934
0706-586542
0730-746866
0706-077533

0520-37969

gunnar-marke@volvo.com

07306-37969

451 51 Uddevalla

0522-17708

melvis@telia.com

0706-530702

Anders Knapes v 5A
Stugvägen 10
Packhusgatan 25 a
Oktettv. 2
Södertullsgatan 2
Hova 706
Kaserngården 3B
Sörkällegatan 25

451 43
451 75
541 42
451 70
451 40
451 91
451 34
451 41

Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

0522-33567

Vallgången 20
Fredriksdalsgat. 6B
Packhusgatan 37

451 62 Uddevalla
411 65 Göteborg
451 42 Uddevalla

0522-71224

INGEN MAIL
cholsson@gmail.com

0522-511871

lars@eds-systemteknik.com

0703-289832
073-3311105
070-6566212

Tvåöringsgränd 23

451 73 Uddevalla

0522-72390

gunnar.olsson@uddevallaenergi.se

0705-279934

Hultebacken 7B
Skogstorpsv. 26

451 34 Uddevalla
451 44 Uddevalla

olsson.to@gmail.com

0522-16378

070-3502588
070-5730442

0522-70288
0522-16501
0522-86542

curt.larsson1@comhem.se
biylind@hotmail.com
katarina.loodh@gmail.com

peter_nohlin@spray.se
teonordendorph@hotmail.com

0522-75415

g.birgitta.nordin@telia.com

0528-683269
0522-73366

mack_nyman@yahoo.se
Pehr.Olausson@Bee-Group.se
bertil.olofsson@glocalnet.net
alexandralolsson@hotmail.com

par.promnitz@telia.com

0730-839755
0706-537129
0736-977675
0706-322896
0736-964908
0705-615299
0739-767282

Efternamn
Ramstedt
Rungebo
Rungebo
Rungebo
Samuelsson
Samuelsson
Samuelsson
Samuelsson
Samuelsson
Severius
Sorbring
Sorbring
Friberg
Svenzon
Svenzon
Swedenfeldt
Swedenfeldt
Szamer
Szamer
Szamer
Thordén
Thorell
Rapp
Turesson
Turesson
Turesson
Turesson
Törnström
Uddgren
Uppström
Vesala
Vågfelt
Yngve
Wallström
Wallström
Wallström
Wallström
Westphal
Östlund
Östlund

Förnamn
Rolf
Kent
Elisabeth
Niklas
Andreas
Eva
Fredrik
Ludwik
Mattias
Bengt
Emma
Alice
Urban
Andrinè
Bo
Ove
Eva-Lena
Peter
Julian
Antonia
Peter
Lennart
Lotta
Andreas
Dan
Katarina
Olof
Per–Erik
Leif
Anders
Mikael
Kjell
Evert
Tomas
Sara
Hanna
Elin
Wolfgang
Stig-Arne
Annika

Adress
Packhusgatan 27A
Dykarevägen 10

Post nr
Postort
451 42 Uddevalla
451 41 Uddevalla

Rosa vägen 2

451 96 Uddevalla

1
Rörviksvägen 52

457 46 nd
45 177 Uddevalla

Skandiavägen 1A

451 43 Uddevalla

Härvelgränd 9

451 75 Uddevalla

Vallgången 20

451 62 Uddevalla

Överby PL. 4869
Sundsandvik 439

451 96 Uddevalla
451 96 Uddevalla

Såggatan 35 D
Lindesnäs 851

414 58 Göteborg
451 91 Uddevalla

0522-35048

Barkassv.25
Banjov. 7
23A
Centrumvägen 18
Bergsvägen 9
Ljungv. 10
Middagsvägen 6

439 35
451 62
413 09
458 30
433 61
451 53
451 63

0300-64488
0522-37064
031-245308
0528-40989
031-266826
0522-19410
0522-650303

Lärftgränd 4
Skogstorpsv. 11

451 75 Uddevalla
45144 Uddevalla

Onsala
Uddevalla
Göteborg
Färgelanda
Sävedalen
Uddevalla
Uddevalla

Telefon

0525-33835

0522-88005

E-post
rolf@bewaintraf.com
rungebo@telia.com

Mobil
070-5703989
070-7207237

eva.andreas@telia.com

0732-507104

famseverius@gmail.com
emma.sorbring@hv.se

0702-954878
070-7463662

andrinesvenzon@hotmail.com

0708-870060

swedenfeldt@gmail.com

0732-299639

szamer.photo@tele2.se

0707-209320

peterthorden@hotmail.com
0522-64 41 81 lennart.sundsandvik@telia.com

0522-86427

0706-653752
689

andreas.turesson@gmail.com
dan.turesson@gmail.com

0709-961217
0736-795413

leffe_och_svarven@hotmail.com
peth@chalmers.se
leif.uddgren@yahoo.com
anders_uppstrom@hotmail.com
vesala@telia.com
kjell.vaagfelt@Tele2.se
Tomas.wallstrom@volvo.com

0736-267775
0707-144771
0706-528731
0704-964377
0706-464602
0733-778846
0704-561594
0709-792214

wolfgang.westphal@telia.com
stigge@minpost.nu

0706-950829
0736-299675

Varje vecka, från slutet av april till mitten av oktober, med uppehåll för sommaren, kan
man på torsdagarskvällarna se ett tiotal vita segel susa förbi utanför Rödön. Det är
SSVÄs juniorer, med ledning av klubbens ungdomsledare, som tränar segling.

Varje sommar erbjuder klubben seglarläger
för de som är mellan 7-16 år, men det finns
också möjlighet att som junior segla under våren
och hösten. Juniorträffarna är förlagda till
torsdagar mellan klockan 17.30 och ca 19.30.
Det är temperaturen i vattnet som avgör när
säsongen påbörjas och avslutas, men det vanliga
är att vi börjar i slutet av april och håller på till
mitten av oktober.

Vi avslutar torsdagskvällarna med smörgås i
klubbstugan, då ungdomsledarna också passar
på att teoretiskt gå igenom sådant som
uppkommit under seglingen ute på havet. Det är
ett stort föräldraengagemang, vilket är en
förutsättning för att vi tillsammans ska kunna
ordna med fika och hjälpa till att köra följebåt.

Vid träffarna tränas huvudsakligen segling, men
även väjningsregler, båt- och sjövett. Det brukar
vara en hög aktivitet på bryggan (och i vattnet!)
när båtarna är på väg ut och in från seglingen.
Inför junior-SM hyrde klubben Fevor från en
annan klubb och alla juniorer fick prova på at
segla Feva.

En del seglingsaktiviteter sker även vid andra
tillfällen. Till exemplen arrangerades under
2013 en familjedag då föräldrarna fick veta mer
om segling och även träna på att själva rigga en
Optimist. Juniorverksamheten deltog även
nationaldagens firande på Gustavsberg, genom
att erbjuda prova på segling.
Det är ungdomsledarna som organiserar
torsdagsträffar. Att det är ungdomsledarna som

är ansvariga för de återkommande träffarna är
både motiverande för de yngre barnen och
ungdomarna, men också ett led i att värna om
att barnen och ungdomarna ska ha ett inflytande
på klubbens verksamhet.
Klubben har i nuläget fem ungdomsledare:
Jennifer, Lisen, Niklas, Felix och Jonatan.
Under våren har vi satsat på utbildning för
samtliga våra ledare. Utbildningar är i linje med
det utbildningsutbud som Svenska
seglarförbundet förordar. Dessa består dels i ett
par introduktionskurser med fokus på
grundläggande segling, säkerhet och båtvana,
barns och ungdomars utveckling samt
innebörden av att vara ungdomsledare.

Juniorerna träffas även under vinterhalvåret,
men då mer sällan. Ungefär var tredje vecka
hittar vi på någon aktivitet tillsammans. I år har
vi varit och klättrat, bowlat och tränat zumba.
Vi arrangerade också en utbilning i livräddning i
badhuset, då juniorerna fick öva på att livrädda
varandra, dyka efter en docka och kasta Hansalina. I mitten av april är det båtpyssel som står
på tur och första seglingen är planeras till 24
april.

Emma Sorbring
Tomas Wallström

070 – 746 36 62
073 – 902 53 22

Utgångspunkten för juniorverksamhet är att
främja och stödja;
- Gemenskap mellan juniorer (inom och
mellan klubbar), deras tränare samt
föräldrar.
- Glädjen till segling och sjöliv.
- Viljan, lusten och möjligheten till att
tävlingssegla.
I SSVÄ har vi ansett det viktigt att barn och
ungdomar ska ha möjlighet att ägna sig åt
segling, utan att känna pressen att de måste
tävla. Men naturligtvis försöker vi möjliggöra
för de barn och ungdomar som vill delta i
tävlingar att göra det. Vi hoppas på att flera av
våra juniorer kommer att delta i årets Majbrasesegling i Ljungskile.
Under 2014 har klubben som ambition att
införskaffa fler jollar till klubben. Våra båtar har
börjat bli till åren och flera av båtarna behöver
ersättas. Vi kommer att införskaffa ett par
Optimister samt ett par Fevor.

Seglarläger 2014
• SSVÄ anordnar seglarläger för både
nybörjare och fortsättare, för åldrarna 7-16 år
• Vi seglar båttyperna optimistjolle och tvåkrona. I
optimistjollarna seglar du ensam och i tvåkronorna seglar du
med en ledare
• En stadig lunch och ett mellanmål ingår varje dag
• Under lägerveckan lär man sig om hur man riggar båten, hur
man välter upp en kapsejsad båt, de grundläggande
segelsätten, hur man knyter knopar m.m.
• Avgiften för medlem är: 1420 kr för v.25, och 1775 kr för v.26
och v.27. Avgiften för icke-medlem är: 1595 kr för v.25, och
1950 kr för v.26 och v.27. Avgiften för icke-medlemmar
inkluderar juniormedlemskap i klubben under resterande
2014. Medlemskap är nödvändigt ur försäkringshänseende.

När:
V.25 & 26 är för åldrarna 7-11 år.
V. 27 är för åldrarna 12 – 16 år.
5 dagar/vecka (undantag midsommar)
Plats:
SSVÄ klubbhus vid Rödön,
Lindesnäs, Uddevalla

Anmäl dig till:
vikenagir@hotmail.com

