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Ordföranden har ordet
I handen håller du nu det sista tryckta numret av Dyvickan. Vi kommer i fortsättningen att
publicera nyheter, artiklar och medlemsinformation löpande på klubbens officiella hemsida.
Även andra sociala medier används men är enbart komplement till hemsidan.
Detta kommer att förbättra informationens aktualitet och dessutom slipper vi det ganska
omfattande arbete som sekreteraren och styrelsen behöver lägga ner för att ta fram
tidningen. Vi kommer också att spara in på den kostnad som tryck och distribution innebär.
Årets säsong ser i stort positivt ut. Seglarlägren är nästan fullbokade redan för 4 grupper. Det
visar på att intresset för segling och SSVÄ är ökande i Uddevalla.
Våra kappseglingar med Pantaenius Bohusracet i spetsen är populära. Det ser ut att bli fullt i
årets PBR.
Vi håller också på att förbereda Uddevalla water week som ska lyfta fram det marina
föreningslivet i Uddevalla samt göra SSVÄ ännu mer känd bland invånare, beslutsfattare och
näringsliv.
Kvällsseglingarna på onsdagar (Pär Bäck håller i detta) där vi hoppas ännu fler vill vara med
samt juniorverksamheten på torsdagar fortsätter i stort på traditionellt sätt.
Pga det ökande juniorintresset håller vi på att rusta den verksamheten med fler ledare,
träningsgrupper och mer båtar.
Den stora utmaningen för klubben framöver är att få fler att engagera sig och hjälpa till att få
saker o ting att fungera och utvecklas.
Att tro att allt ska fungera perfekt utan att hjälpa till går inte.

Hoppas ni alla får en fin seglingssäsong
Göran Bäckström

Kölbåtskappsegling som är öppen både för
Helbesättning eller Shorthanded.
Bantyp: Distanskappsegling med omvänt SRS (jaktstart),
dvs olika starttid och första båt i mål vinner.
Plats: SSVÄ Uddevalla
Första start kl 09:00
Rorsmansmöte kl 08:00
Mål: Gullholmen

Mer information:
Göran Johnsson
Tele: 070-1711367
E-mail: goran-johnsson@telia.com
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

NYHETER I SRS 2016.
KLASSREGELN
Beteckningar på segelmåtten är nu samma som ORC och IRC, detta är också samma
beteckningar som ISAF använder sig av.
Mätmannen/Segelmakaren skall alltid skriva in måtten av seglet på certifieringsmärket
(mätdekalen).
En symetrisk spinnaker skall vara symetrisk i mått, material och skärning, längs en linje
mellan Fallhornspunkten till Underliksmittpunkten. Det innebär att det INTE är tillåtet att
använda en osymetrisk spinnaker med lika långa sidolik.

I BERÄKNINGSMODULEN har också några ändringar skett inför 2016.
Av erfarenheten från olika respitregler av båtarars djupgåendet ökas SRS – talet för båtar
med ringa djupgående.
Straffet som hittills har varit då en båt har haft mer än totalt 5 st. (försegel och Spinnakrar /
genakrar) minskas något. Detta är speciellt för båtar som också seglar ORC i seglingar, där
man kan ha större segelgarderober.
Med dessa revideringar kommer SRS regeln att gynna det stora flertalet av våra SRS seglare.
Tommy Andersson
KSF Tekn. Kommitté

Kölbåtskappsegling som är öppen både för
Helbesättning eller Short-handed.
Ingår i SRS Liros Cup.
Bantyp: Kortare kryss/länsbanor alternativt
Distanskappsegling beroende på vindriktning.
Start och mål: SSVÄ Uddevalla
Rorsmansmöte kl 09.30
Första start kl 11:00

Mer information:
Per Bäck
Tele: 070 0871210
E-mail: Bäck Pär (Par.Back@gknaerospace.com)
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Inbetalning av medlemsavgift
För att betala in sin medlemsavgift går man in på vår hemsida:
http://www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling/
Både för att förnya sitt medlemskap och nya medlemmar går man in på ”Bli medlem”. Följ
sedan anvisningarna.

Att vara medlem i segelklubben Viken-Ägir har många fördelar.
Man kan få rabatter, till exempel på båtförsäkringar hos Svenska Sjö. Man får tillgång till att
hyra klubbhuset samt möjligheten att prova på att segla andra båtmodeller, allt från små
optimister. Klubben har även tillgång till en uppläggningsplats i Uddevalla där det finns ett
antal platser för vinterförvaring av klubbmedlemmarnas båtar. Med ett nätverk av
människor i olika åldrar kan du få hjälp med tips, tricks och kanske en hand eller två om det
behövs, samt givetvis nya bekantskaper.
Om du mot förmodan inte vill använda vår portal så kan du fortfarande betala
medlemsavgift i Segelsällskapet Viken-Ägir genom att betala in avgiften på plusgiro: 8455-8
(Men detta ber vi er endast använda i nödfall)
Skicka även ett mail till kassören med följande uppgifter:
Namn och personnummer Hemadress, Telefon och mobil nummer, E-mailadress
Frivillig info: Båttyp, Båt namn och anropssignal

Medlemsavgifter 2016
Familjeavgift 500 kr
Seniorer 350 kr
Juniorer (t.o.m 19 år) 200 kr

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 kryssstart. 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: 20/4, 274, 3/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6
Höstserien: 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9,21/9, 28/9
Rödö-pokalen: Lördag 1/10

Mer information:
Per Bäck
Tele: 070 0871210
E-mail: Bäck Pär (Par.Back@gknaerospace.com)
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Hyra klubbstugan?

Fest? Bröllop? Studenten? Klubbmöte? Studiegrupp mm?
Hyr vårt klubbhus, utsökt läge, havsutsikt, bekvämt!

Priser per dygn från och med 1 januari 2015:
Medlemmar 700kr, övriga 1100kr.

Kontakta Jesper Lundvall, jesper.lundvall@anticimex.se,
0522-38682, 0706-077533

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.

Kölbåtsseglingen inom SS Viken-Ägir säsongen 2016
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,
4 juni, Orust Runt
30 juni, Uddevalla shorthanded
1-3 juli, Pantaenius Bohusracet
27 augusti, Uddevallaregattan.

3-4 september, Fjordkappen CB 66 Racer NSL (Nordic Sailing Leage)
24 september, Rödöpokalen.
Inbjudan om till dessa seglingar, se SSVÄ hemsida.

Lite om våra kappseglingar.
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 Short-handed 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 short-handed
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 var föredragen runt tävlingen några av de
populäraste tillställningarna med många åhörare.
2015-11-04, T. Björkqvist
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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: 200st
båtar räknar vi med kommer till start.
Uddevallaregattan, är en av klubbens årligen återkommande seglingar och är den
sista för säsongen i LIROS SRS-cup 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.
CB 66 Racer Fjordkappen, NSL (Nordic Sailing Leage) SSVÄ har fått förtroendet att
arrangera slutseglingen/finalen. Inom SSVÄ´s kölbåtssegling ser vi mycket positivt
på att få arrangera denna kappsegling och att två CB 66 Racers nu ”har kommit” till
klubben. Vi ser nu en bra möjlighet att få till stånd en överbryggning av seglare från
jolle till kölbåt och där FEVA och CB 66 Racer kompletterar varandra. Avsikten är
också att locka fler CB 66 Racer till SSVÄ och att bjuda in CB 66 från våra grannklubbar till onsdags/träningsseglingarna.
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.
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Funktionärer inför seglingssäsongen 2016
Vi står nu inför en aktiv säsong med nya 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 styrelsen - se kontaktuppgifter första sidan
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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, förslag: Lördag den 21 maj ses vi i Hunnebostrand för en första helgträff säsongen
2016. 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, förslag: Lilla Kornö
Fredagen 24 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 2016 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, mob. 0706993232, alt. e-mail: per.promnitz@telia.com
Hasse Berg, Mob. 0705-869958, alt. e-mail: hans.berg@swipnet.se
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SUCCEFYLLT 2015 FÖR VIKEN ÄGIR SEGLARE.
På VKSF:s årsmöte uppmärksammades två seglare från klubben
Till Årets kölbåtsseglare valdes Peter ” Blur ” Gustavsson. Peter med besättning har under
året nått flera framstående placeringar i bl.a. Fearder Race och Silverrodret i Danmark.
Enligt Peter var den största utmaningen att genomföra Fastnet Race. Denna segling
genomförs vart annat år. Fastnet Race seglas i 650 distansminuter och med rundning av
Fastnet Rock utanför Irlands Sydvästra kust, denna segling är dubbelt så långt som Gotland
Runt. Här fick man en 6:e
plats i sin klass. På Fastnet
Race ingick också Andreas
Turesson i besättningen
också han en Viken / Ägir
seglare.
Mikael Vesala vann åter
igen Liros SRS Cup. Mikael
med besättning har också
under året deltagit i
Sportbåts EM i Ungern på
Balaton sjön som hölls i
mitten på maj månad,
detta berättade Mikael på
SSVÄ :s årsmöte.
Dessutom kom Mikael in
på en hedrade 2: a plats
totalt på Tjörn Runt efter
en väl genomförd segling.
I kappseglingen ”
Silverrodret ” fick Mikael
en fin andra plats, endast
25 m. efter segraren efter
att ha seglat 135 distans
runt Fyn, som vi har läst
om i förra numret av
Dyvikan.
Dessutom har klubbens
kölbåtsseglare hållit sig väl
framme på olika regattor längs Västkusten under hela 2015.

Tommy Andersson

Efter en lång säsong avslutar vi med vårt klubbmästerskap
Rorsmansmöte: kl 09.30 i klubbstugan.
Start: kl 11.00, Beräknad tid på banan, ca 2,5 h
Vi seglar i 2 klasser på en något längre bana anpassad till
rådande väderförhållanden.

Mer information:
Tommy Björkqvist
Tele: 070 2450789
E-mail: tommy.bjorkqvist@telia.com
Hemsida: www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Uddevalla Water Week – CHECK POINT mars
Nu har vi äntligen kommit in i mars 2016 och arbetet med Uddevalla Water Week är i full
gång! Det händer spännande saker hela tiden och givetvis några små negativa beslut på
vägen också. Våra planer om att få ta hand om Strandpromenadens firande är helt
avfärdade. Det stöd vi ansökte om hos Uddevalla Kommuns kommunstyrelse blev inte så
högt som förväntat och enligt SSVÄ´s föreningsbeslut valde vi därför bort den delen av
eventet. En reviderad budget fanns redan förberedd, så arbetet var snabbt igång i annan
tappning.
Som det är beslutat nu kommer
vi att hålla eventet inne i
Uddevalla Centrum. Vi har
skippat Riverside-ängen och
försöker istället sträcka oss så
långt in i centrum som möjligt!
Kultur och Fritid i samarbete
med Samhällsbyggnadsförvaltningen kallade till möte
för att diskutera om man kunde
stänga av Norra och Södra
Hamngatan under fredagen och
lördagen. Detta skulle innebära
att företag och butiker själva
kan ställa ut och ordna
servering på gatorna. Detta
innebär också att vi helt
plötsligt kan använda å-rummet
innanför Västerbron och ända
upp till Kungstorget. Vårt fokus
ligger på aktiviteter i och på
vattnet, så dessa aktiviteter får
de hålla i själva. Det är ju bara
positivt för oss att fler väljer att koppla på sig på Uddevalla Water Week!
Ett annat event som också valt att koppla ihop sig med oss är Uddevalla Swimrun! Det är en
löp- och simtävling där start och mål ska vara inne i Södra hamnen och banan sträcker sig
ända ut till Lindesnäs med fyra olika sim-etapper mellan löpetapperna! Detta har gjort att vi
kan hjälpa varandra med marknadsföringen via sociala medier och Uddevalla Water Week
har allt att vinna på att de vill vara en del av vårt evenemang!

Under helgen kommer vi ha aktiviteter i Bäveån med maritima föreningar från hela vårt
område. Vi hoppas också att några företag vill ställa ut och visa upp sin verksamhet i
Museiparken och om vi får till det ekonomiskt ska vi även i år ha hoppborgar i
Badhusparken. Vid Norra och Södra Hamngatan kommer det heta ”Hamnhäng vid ån” eller
liknande och kommer som sagt innehålla uteserveringar, scener och aktiviteter. Pantaenius
Bohusracet tar plats som vanligt under torsdagen och då kommer även NATTSUDD att äga
rum. Vårt integrationsprojekt Vänligt Vatten jobbar vi fortfarande med och som vi tänkt
hittills kommer det innebära att vi har bassänger med möjlighet att titta, känna, smaka och
lukta på vårt vatten och djur och natur från vattnet. Om vi får ihop det ekonomiskt kommer
vi försöka få någon form av möjlighet att flyta eller dyka i någon bassäng också.

För SSVÄ kommer eventet innebära mycket marknadsföring och förhoppningsvis fler
medlemmar. Intresset för segling ökar och det är bra att ni är med på det tåget! Tanken är ju
att utveckla ungdomsverksamheten i klubben och kunna ge fler ungdomar möjlighet att
segla.
För Uddevalla kommer UWW betyda väldigt mycket på både kort och lång sikt, tror vi! SSVÄ
och UWW tar ansvar för att göra att befolkningen kommer närmare den maritima strategi
som Uddevalla kommun har antagit. Vårt event innehåller dessutom alla de turistiska delar
som är trender just nu – ”Outdoor”, ”Kultur” och ”Mat”. Vi ligger helt rätt i tiden och sätter
verkligen Uddevalla på kartan. Vi har ju alla möjligheter att göra eventet stort och viktigt för
alla invånare.
I år har vi i projektgruppen tagit beslut om att skänka 10 % av överskottet till SSRS
(Sjöräddningssällskapet) som ska starta upp sin verksamhet i Uddevalla. Detta hoppas vi
kommer generera mer frivilligt stödjande och även sponsorer till eventet. Ett bra samarbete
med SSRS gynnar också eventet på lång sikt.
Några sponsorer är redan klara och vi har även fått en stor samarbetspartner som går in med
en större summa pengar, nämligen Destination Uddevalla. Vi tror att detta kommer göra det
lättare för oss att få andra sponsorer. Arbetet just nu är att säkra så mycket pengar som
möjligt för att kunna genomföra eventet med så bra kvalitet som möjligt.
Vi i projektgruppen vill uppmana alla i klubben att gilla och dela vår sida
www.facebook.com/uddevallawaterweek för att den ska få så stor spridning som möjligt.
Där lägger vi upp alla nyheter som kommer upp under arbetet. Vi har även en hemsida som
är under arbete, www.uww.nu, och den beräknas vara ”up and running” innan mars slut.
Vi hoppas att vårens arbete kommer resultera i ett fantastiskt Uddevalla Water Week med
många besökare och nöjda ungdomar som vill bli medlemmar i de marina
idrottsföreningarna i Uddevalla!
Vänliga hälsningar, projektgruppen för UWW genom Magdalena Torgé.

Foton: Magdalena Torgé, Joakim Torgé
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och delförluster ersätts fullt ut, utan
åldersavdrag.
och
delförluster ersätts fullt ut, utan
åldersavdrag.
åldersavdrag.

Fast försäkringsvärde
Fast försäkringsvärde

Tillsammans med ägaren kommer vi
Fast
försäkringsvärde
Tillsammans
med ägaren kommer vi
överens om ett fast försäkringsbelopp som

överens om ett
fastägaren
försäkringsbelopp
Tillsammans
med
kommer visom
betalas utan avdrag
vid en totalförlust.
betalas utan avdrag vid en totalförlust.
överens om ett fast försäkringsbelopp som
betalas utan avdrag vid en totalförlust.

Assistans
Assistans

Bogsering till närmaste varv eller leverans
Bogsering till närmaste varv eller leverans
av drivmedel, olja, batterier och reservdelar,
Assistans
av drivmedel, olja, batterier och reservdelar,
står Pantaenius för kostnader upp till sek
står Pantaenius
för kostnader upp till sek
Bogsering
50.000. till närmaste varv eller leverans
50.000.

av drivmedel, olja, batterier och reservdelar,
står Pantaenius för kostnader upp till sek
50.000.
Självrisk, inte nödvändigtvis
Självrisk, inte nödvändigtvis
Du har ingen självrisk vid till exempel
Du har ingen självrisk vid till exempel
totalförlust, inbrott, brand, blixtnedslag,
totalförlust, inbrott, brand, blixtnedslag,
förlust eller skada under transport.
förlust eller
skada
under transport.
Självrisk,
inte
nödvändigtvis

Du har ingen självrisk vid till exempel
totalförlust, inbrott, brand, blixtnedslag,
förlust
eller och
skadavatteninträngning
under transport.
Sjunkning
Sjunkning och vatteninträngning

Alla skador, även på maskiner, genom
Alla skador, även på maskiner, genom
sjunkning och/eller vatteninträngning täcks
sjunkning och/eller vatteninträngning täcks
av försäkringen.
av försäkringen.
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Är fart viktigt?...eller...Funderingar kring nya propellrar och segel.
Vi seglade hem vår nyinköpta Prout 50 Quasar katamaran årsmodell 1980 från Florida
sommaren 2010, jag, tre av mina barn 14-22 år, samt min fru Agneta som mötte upp på
Azorerna.
Resan i sig var ju ett stort
äventyr, med den bästa
besättning man kan tänka sig,
den egna familjen. Vädret var
tacksamt, så tillvida att vi inte
råkade ut för något större
oväder under hela resan,
vilket ju kändes i det
avseendet tacksamt,
seglandes en båt som jag
tidigare endast en gång
provseglat med dåvarande
ägaren. Dock var vädret till
stor del alltför tacksamt,
genom att det saknades vind,
särskilt under perioder på
första sträckan mot Bermuda.
När vi satt och spelade
Monopol tillsammans, då och
då kollandes runt horisonten,
så var ett av glädjeämnena
när farten översteg 1 knop...!
De år vi sedan har seglat
båten i hemmavatten runt Sveriges kust och till Danmark och Norge, så har vi insett att
katamaran för våra ändamål är det absolut optimala. Avkopplande segling oavsett väder,
inget skvätt över båten, sitt och ät i lugn och ro i full sjögång, sov gott under nattseglingar,
stort horisontellt däck att vistas på mm, mm.
Dock märkte vi att i jämförelse med andra katamaraner i den storleksklassen så är vår
långsam, något vi också var medvetna om när vi köpte denna modell. Det viktigaste för vår
del var sjövärdigheten och trivseln ombord och Prout Quasar hade mångårigt mycket gott
renommé vad gäller byggkvalité och som oceanseglare, samt att den är engelskbyggd och
därmed har en hel del trä invändigt, vilket ger en mer ombonad känsla tycker vi.
Att kunna segla fortare kan ju dock vara en fördel t.ex. vid långa överfarter, där skillnaden
mellan 7 och 9 knop kan innebära flera dagar tidigare ankomst till målet, samt om man vill
försöka segla ifrån ett annalkande oväder.

Båten hade två fasta propellrar som enligt Yanmars manual måste vara stilla när motorerna
var avstängda, vilket i princip innebar två vattenhinkar hängande efter vid segling. Båten
seglade inte bra i lättvind och hade svårt att gå upp bra mot vind vid kryss. oavsett
vindförhållanden. Att de två förseglen förmodligen är lika gamla som båten och storseglet 10
år gammalt gjorde ju inte heller
saken bättre. I detta läge beslutade
vi oss för att det kunde vara en idé
att göra något åt detta, vilket då
skulle innebära nya propellrar samt
nya segel... vilket som var och en
inser kommer att gräva ett djupt hål i
ekonomin. Det gäller alltså att tänka
efter och planera noga, eftersom vi
ju bara får en chans att välja rätt.

Moment 1, propellrar
Det finns förutom fasta propellrar feathering (vridbara) och det finns foldingpropellrar...och
en hel del olika modeller av de båda sorterna. Vi ägnade flera månader åt att forska kring
kvalité och egenskaper hos de olika fabrikat och modeller som vi kunde hitta i världen.
Eftersom jag ju äger RoA Marine HB skeppshandel, så fanns det ju möjligheter till ett annat
kontaktnät än om jag varit privatperson. Vi sökte i USA, Australien, Tyskland, England,
Danmark och Sverige...samt kanske någon annanstans också, jag minns inte exakt. För vår
del var ett dilemma att vi behövde bra backförmåga på propellrarna, eftersom tilläggning är
en manöver med roder långskepps och köra fram och back på motorerna för att lirka in oss
nästan var som helst. Vi kom så långt att vi hade decimerat propellervalen att stå mellan
Featherstream och Maxprop vridbara samt Flexofold och Gori folding. Vridbara valde vi bort
eftersom det teoretiskt fanns chans att något fastnar i propeller även när man seglar, samt
att de är lite mer komplicerade i konstruktionen, Flexofolden valde vi bort trots att den hade
ett mycket gott rykte överallt, men det var det där med backförmågan, när propellrarna
slungas ut av centifugalkraften och får jobba mot vattentrycket vid backning.

Kvar blev då trebladiga Gori folding...som var dyrast av alla naturligtvis. Den har ju dock en
egen konstruktion, med propellerblad som rör sig 180 grader från fram till back, istället för
90 grader som hos andra. Sedan har den i och med detta en overdrivefunktion, som gör att
man vid motorgång kan sänka varvtalet med 20% och behålla farten. Om dessa faktorer
stämde med verkligheten så kunde det vara värt det. Vi ansåg att en sådan här investering är
långsiktig och kan betala sig, då vi har planer att så småningom ger oss iväg långt och länge.

Nå, hur gick det nu då? Under denna säsong 2015 har vi seglat runt på olika ställen utefter
kusten och till Danmark och Norge och vi kunde direkt och i fortsättningen konstatera att
Gori-propellrarna med bravur levde upp till våra förväntningar...bra att backa med, mycket
högre upp mot vind, betydligt mer lättdriven i lättvind, klart högre toppfart vid segling och
motorgång, samt
betydligt mer
enegisnål med
overdriven ilagd
vid motorgång.
Och ännu har vi
inte bytt seglen,
det blir nu i vinter.

Moment 2, segelval
Med start strax före Öppna Varv på Orust i höstas, tog jag kontakt med en segelmakare som
annonserar på Blocket, för att någonstans börja. Sedan ägnade jag och Agneta hela besöket
på Öppna Varv med att gå runt och diskutera segel med de olika segelmakar-representanter
som fanns där, samt att begära offerter enligt de preliminära mått jag hade på seglen, stor
ca 32m2, rullfock ca 18m2 och rullgenua ca 55m2.
För att få lite bredd på sökandet så sökte jag mig också utanför Sveriges gränser, Thailand,
Hongkong, Polen och Ungern m.fl. Risken med att beställa från utlandet är ju dock att om
något är fel på seglet, så kan det bli lite krångligt att rätta till. Finns det å andra sidan en
svensk representant som är seriös, så bör det inte var något problem...antar vi...eller behövs
det?...vilket innebar att vi dels gick genom svenska representanter och dels tog egen kontakt
med andra segelmakare.
”Problemen” började när offerterna började droppa in, dels vad gällde priserna men framför
allt vad gäller segelduksvalen. Vi har nu efter några månaders undersökande, frågande,
mailande och läsande, konstaterat att som med så mycket annat så är det så att ju mer man
vet om något, desto mer finns att lära sig.
Samtliga segelmakare utom två, föreslog initialt crosscut-skurna polyestersegel (Dacron) i
AP-kvalité (AP=All Purpose) i ganska tung duk, eftersom katamaranen ju inte kränger och
därmed får högre belastning i seglen. Jag skulle kunna dra hela processen som ledde fram till
att vi slutligen valde den segelduk och skärning som vi gjorde, men jag inskränker mig till att

sammanfatta varför vi gjorde det val som vi gjorde. Jag kan meddela att det har tagit
mååånga timmar i anspråk, men återigen, ska vi investera i något som är viktigt och som vi
ska använda förhoppningsvis resten av vår seglingstid, så gäller det att välja rätt, även om
det initialt kostar en hel del.
Vårt val föll på Dimension Polyants HydraNet radialduk, triradialskuren i alla tre seglen, en
blandning av 433gr/m2 och 393gr/m2 i de tre seglen. Då får vi mycket formstabila
Dyneemaförstärkta segel med polyester i grunden, som följaktligen har mindre risk att mögla
i varmare klimat, vilket ett laminatsegel lättare gör. HydraNet har också en mycket hög
slitstyrka och har prövats av ett antal långseglare under lång tid, med gott resultat. Det enda
tråkiga var att vi var tvungna att lämna vår önskan om solgula segel, (vilket vi har haft tills nu
på förseglen, som kanske en del har observerat ute på Byfjorden eller någon annanstans där
ni mött oss) eftersom det inte finns att få tag i hos någon av alla de segelduks-tillverkare som
vi har varit i kontakt med. Det får bli vitt, tråkigt nog. Vi får försöka få gula UV-skydd och lazy
jacks som tröst istället. Sedan kommer vi att låta måla figurer på seglen, så de kommer nog
att väcka viss uppmärksamhet ändå.
Nå, vem valde vi då att sy seglen? De offerter vi fick in varierade mellan 50 000:- till närmare
170 000:-, där det billigaste faktiskt var Dimension Poyants laminatdukar från Polen. Dyraste
var i Sverige, naturligtvis. Det handlar för vår del om att i slutändan bli nöjd, och samtidigt
att få så fördelaktigt pris som möjligt. Sy segel till en styv och tung flerskrovsbåt skiljer ju sig
också från att sy till en krängande enskrov, så det gäller att segelmakaren vet vad han/hon
gör. Den segelmakare vi efter noggrannt internt funderande och kommunicerande med, blir
en av fyra eller fem polska med bas i Gdansk. Vi kommer att åka till dessa segelmakerierna i
Gdansk i december, för att bilda oss en slutgiltigt och avgörande uppfattning om vilken av
dessa vi ska välja. Priset hamnar ungefär i mitten av de offerter vi fick från alla vi hade
kontakt med. Vilken segelmakare vi valde och hur slutresultatet blev får jag återkomma med
senare, när vi har besked att ge...samt så småningom även en utvärdering av resultatet.
Rolf Dahlberg
S/Y Theresa Marie

Som en del av NSL (Nordic Sailing League) för CB66
Racer, anordnar Viken-Ägir i år kappseglingen
Fjordkappen som är en serie seglingar under helgen
29-30 augusti.
Deltagande båtar förväntas både från Danmark och
Sverige.

Mer information SSVÄ Hemsida:
www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling

Preliminärt Kalendarium 2016
Datum

Dag

Tid

Aktivitet

Plats

2016-02-05-14 Båtmässan som utställare Göteborg
2016-04-09 Lördag 10:00-14:00
Arbetsdag
Rödöstugan
2016-04-16 Lördag 10:00-14:00
Arbetsdag och Sjösättning Rödöstugan
2016-04-20 Onsdag 17:00-20:30
Onsdagssegling - V1
Rödöstugan
2016-04-21 Torsdag 17:30-20:00
Juniorsegling
Rödöstugan
2016-04-27 Onsdag 17:00-20:30
Onsdagssegling - V2
Rödöstugan
2016-04-28 Torsdag 17:30-20:00
Juniorsegling
Rödöstugan
2016-05-03
2016-05-04
2016-05-11
2016-05-12
2016-05-18
2016-05-19
2016-05-25
2016-05-26

Tisdag 17:00-20:30
Onsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00

Onsdagssegling - V3
Juniorsegling
Onsdagssegling - V4
Juniorsegling
Onsdagssegling - V5
Juniorsegling
Onsdagssegling - V6
Juniorsegling

2016-06-01
2016-06-02
2016-06-04
2016-06-06
2016-06-08
2016-06-09
2016-06-15
2016-06-16
Vecka 25
2016-06-24
Vecka 26
2016-06-30

Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Lördag 09:00
Måndag 11:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
mån-tor Dagtid
Fredag
mån-fre
Torsdag 16:00

Onsdagssegling - V7
Rödöstugan
Juniorsegling
Rödöstugan
Orust Runt
Uddevalla - Gullholmen
Pröva-på-dag
Gustavsberg
Onsdagssegling - V8
Rödöstugan
Juniorsegling
Rödöstugan
Onsdagssegling - V9
Rödöstugan
Juniorsegling
Rödöstugan
Seglarläger 1
Rödöstugan
Midsommar
Lilla Kornö
Dagtid Seglarläger 2
Rödöstugan
Uddevalla Shorthanded Race Rödöstugan

2016-07-01-03 Fre-Sön 09:00
Vecka 27
mån-fre
Vecka 28
mån-fre

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Pantaenius-Bohusracet Uddevalla - Smögen
Dagtid Seglarläger 3
Rödöstugan
Dagtid Seglarläger 4
Rödöstugan

Semesteruppehåll
2016-08-10
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-24
2016-08-25
2016-08-27

Onsdag 17:00-20:30
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Lördag 10:00

Onsdagssegling - H1
Onsdagssegling - H2
Juniorsegling
Onsdagssegling - H3
Juniorsegling
Uddevallaregattan

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

2016-08-31 Onsdag 17:00-20:30

Onsdagssegling - H4

2016-09-01
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-17
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-28
2016-09-29

Juniorsegling
Rödöstugan
Onsdagssegling - H5
Rödöstugan
Juniorsegling
Rödöstugan
Onsdagssegling - H6
Rödöstugan
Juniorsegling
Rödöstugan
Gullholmenträff Gullholmen
Onsdagssegling - H7
Rödöstugan
Juniorsegling
Rödöstugan
Onsdagssegling - H8
Rödöstugan
Juniorsegling
Rödöstugan

Torsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Lördag
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:30-20:00

Rödöstugan

2016-10-01 Lördag 09:30
2016-10-08 Lördag 10:00-14:00

Rödöpokalen
Upptagning

Rödöstugan
Rödöstugan

2016-11-14 Måndag 18:30-21:00

Årsmöte

Rödöstugan

Detta kalendarium är preliminärt, då bland annat våra regionala kappseglingar först
måste sanktioneras. Både vinteraktiviteter och sommaraktiviteter kan tillkomma eller
ändras. Titta på hemsidan för att se aktuella aktiviteter.

Foto modern tid: Björn Gadd. Foto svunnen tid: okänd

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet
2016
Pantaenius Bohusracet
Seglingstävlingen där alla kan vara med!
Tävling: Pantaenius Bohusracet Shorthanded
Distanskappsegling för kölbåtar med endast två besättningsmän
Pantaenius Bohusracet seglas efter SRS enligt SRS-tabell 2016 med ett standard SRS-tal på
1.00 eller högre.
Datum: 30 juni – 3 juli 2016
Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

Läs mer och anmäl er på: http://vikenagir.se/bohusrace

