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REDAKTÖREN HAR ORDET

Nä, nu går skam på torra land!  
nya redaktören för anrika Fyren är näst intill en landkrabba, har 

inga barndomsminnen från klubben och är dessutom en ruffhäxa!  
Det kan väl aldrig gå!?

Ja, det är bara att erkänna. Det är sant – nästan. 
Jag och min man Hasse har bara varit medlemmar i LSS i tre år, med en vinter-
plats för vår numer sålda IF-båt. Idag ligger vår Bella Delphin 800 vid bryggan 
och tar oss i helgerna ut till Ingmarsö 
där vi har vårt sommarställe sedan 30 år.

Men ursprunget till vårt lantställe var 
faktiskt en segelbåt. Efter att ha börjat 
vår gemensamma seglats i livet med en 
folkbåt, byggde vi själva en Omega 28 – 
nr 244 – det roligaste vi gjort, någonsin!

Detta stolta skepp seglade vi dock 
bara en sommar, tills min bebismage 
blev för stor och vi köpte en tomt på ön 
för de pengar vi fick för båten. 

Under åren har ett antal motorbåtar  
sedan passerat revy – Sjöjeep, Flipper,  
SeaStar bland annat, och en underbar 
västkustsnipa. Och ett par kajaker.

Sjön och sjöliv, med fiske och ljuvliga dagar bland kobbar och skär, har alltid 
funnits som en självklar och aldrig utbytbar ingrediens i mitt och vårt gemen-
samma liv, inkluderat våra tre vuxna barns.

Även om båtar och sjöliv känns som en naturlig del i mitt liv, så är tidningar 
en än mer självklar ingrediens. I 35 år har jag jobbat som redaktör på Bonnier 
Tidskrifter, men är idag egen företagare inom mediabranschen.

Att få äran att ta över ansvaret för Fyren efter Dan Olsson, känns roligt och 
nästan lite andäktigt. Jag hoppas att ni har överseende med mig om jag missar 
något av “gammal anda”, självklar klubbkunskap och klampar in i inpinkade 
revir. Jag ber om ursäkt i förväg. Men jag är nyfiken, orädd och tar till mig av 
kritik och konstruktiva förslag, och vill lära mig massor om LSS. 

Maila mig, mer än gärna: monaryberg@gmail.com
 

Mona Ryberg Nordgren 

Fyren
Medlemstidning för Lidingö Segelsällskap

redaktör och ansvarig utgivare
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Torsvikssvängen 38
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LSS styrelse och funktionärer  2012

Styrelse 
Ordförande: Bengt Gustafsson: 070-349 78 29   
Vice ordförande: Vakant 
Sekreterare: Marie Essman: 070-272 94 43   Kassör: Clemens Fleige: 070-366 42 75  
Intendent: Peter Elmström: 070-958 41 42    Klubbmästare: Ann F Götesson: 072-179 39 52  
Ledamöter: Patrik Björklund, Magnus Roslund, P O Stenberg. 

Driftnämnd  
Ordförande: Peter Elmström: 070-958 41 42  El: Bengt Behmer: 070-341 17 96 
Hamnkapten: Per Ålin: 070-816 42 89             Maskin: Lars Ekström: 070-346 34 64 
Miljö: Magnus Roslund: 070-211 68 91          Fastighetsskötare: Thomas Klang 070-855 92 90 
Varvsbas: Kristian Roslund: 0734-481 359     Bojbas: Stefan Öblom: 070-727 27 78 
Färskvatten V/A: Vakant 

Kappseglingskommitté  
Ordförande: Patrik Björklund 
Ledamöter: Clemens Fleige, Dan Olsson 

Specialfunktioner 
Vaktchef: Owe Hedberg: 08-766 50 32 
Arkivarie: Vakant 
Besiktningar: Erik Dahlstedt, Pelle Brandt 
Utbildningsansvarig: Pelle Brandt 
 
(Den gamla titeln Stugfogde har för tydlighetens skull ändrats till Fastighetsskötare). 
 
 

 www.lss.a.se
– det är LSS hemsida. Där finns till 
exempel fina förslag på skärgårds -

hamnar, upp gifter om kappseglingar 
och mycket annat. Kolla!

 
Lösenord för inloggning till 

medlemssidorna på webbplatsen: 
användarnamn: medlem 

Lösenord:1935

Glöm inte att meddela 
förändringar till kansliet. 
Adresser och telefonnummer kom-
mer inte in i medlemsregister och 
matrikel automatiskt!  
Mejla till: register@lss.s.se  
vid ändringar, även en ny båt.  

Bästa semestern – en veckas segling i Kroatien 
med hela familjen i en Bavaria 42 Match!

ekskär (bilden) utanför Edö, och Björk-
skärs skärgård, nordost om Sandhamn, tillhör 
Lidingö Båtförbund, respektive Lidingö Stad, 
och är våra klubbholmar, väl värda att utnyttja.  
Kontakter för nycklar, info mm: 
• Tillsyningsman för Ekskär: 
Leif Fryklund; 072-200 49 77 
• Tillsyningsmän för Björskär: 
Bertil Öster; 0708-14 16 72 
Britt-Marie Westergren; 0730-793 333 
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GällNÖ - sMåBARNENs fAvORiTÖ
Skärgården är full av sköna, vackra öar.  
Men alla är inte direkt barnvänliga. Vi är ju 
angelägna om att skapa sköna barndoms- 
minnen från sjölivet, så att hitta bra  
hamnar för små matroser är viktigt. 
 
På Gällnö finns en härlig hamn som gjord för 
nyfikna, glada barn med spring i benen.

Lena och Staffan Svenungsgård har sju barnbarn i åldrar mellan 2-9 år, 
och alla älskar att få följa med ut på sjön i båten Nibbe. På Gällnö, i Tors-
viken på öns västsida, har Lena och Staffan hittat favoritplatsen, en bra 
naturhamn på lagom avstånd från LSS – som gjord för pigga barn eller 
barnbarn som vill fiska, bada och leka. Här kommer deras omdöme.

– Med motorbåt, eller en inte alltför djupgående segelbåt, kan 
man lägga till längst in i viken. Större segelbåtar hittar tilläggning-
splatser längs klipporna i vikens södra del. 
Väl framme och iland kommer barnen att tycka att de har kommit till 
idealplatsen, för här finns en liten sandstrand där de kan bygga sand-
slott och det är långgrunt för lek och bad. Här finns också fina klip-
por, utmärkta för dem som till exempel vill fånga småfisk i håvar.  
En härlig äng finns intill stranden, lämplig för bollspel av olika slag.

tröttnar barnen på strandlivet är det lätt att ge dem omväxling. 
Till exempel kan hela familjen ge sig ut på den 1,5 km långa skogs-
promenaden till handelsboden i Gällnö by. Längs stigen finns det 
mycket för små gastar att titta på eller göra – plocka kottar, bekanta 
sig med myror, sniglar och andra smådjur, eller plocka blommor och 
blåbär. Stigen går förbi öns vandrarhem i den före detta byskolan, och 
det finns också betande kossor, exotiskt nog för genuina stadsbarn. 
Vid målet hägrar förstås en glass eller kall dricka! 

även vuxna gillar denna gästhamn, som sköts exemplariskt av 
Skärgårdsstiftelsen, med toaletter och sophämtning. Har man haft tur 
och fått en plats längst in i viken får man, när vädret vill, en härlig 
kvällssol. Då kan man sitta och njuta i sittbrunnen, gärna med något 
gott i ett glas, och titta på medan barnen paddlar runt i gummijollen 
eller plaskar i strandkanten.  

Gällnö är ju en stor spretig ö i mellanskärgården, men för att nå Tors-
viken söderifrån går man Karklöfaret och rundar Högholmens norra 
sida och fortsätter sen in söder om Karklö. Den enda nackdelen är att 
det kan bli rätt trångt med många båtar i viken under högsäsong, så 
här klokt att angöra tidigt.  
Viken är skyddad för alla vindar utom västliga.

Text och foto: Lena Svenungsgård

 vaD tyckEr Du? 
skriv i FyrEn!

 
En medlemstidning blir bättre, och 
mer läsvärd, om den görs med varia-
tion – allra helst med hjälp av bidrag 
från just medlemmarna!  
Skriv om sådant om berör dig – skicka 
in en insändare, tipsa om bra hamnar, 
schyssta krogar eller farliga grund.  
Ös galla över skitande fåglar (eller, 
hur håller man dem borta? Tips?).
 
Till kommande nummer vill jag veta 
allt om era bästa seglarminnen! 
Berätta och hjälp oss att genomleva 
vintern med härliga minnen! Tipsa 
oss, inför nästa sköna sjösäsong!

Hör av dig till Fyren:
monaryberg@gmail.com

så här ser jag ut, ifall du vill haffa mig  
nere vid lss och berätta något!
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MARiE EssMAN, ny sekreterare för lss. 
Tillhör det gamla gardet som har fått LSS-andan och havsvatten i 
vällingen. Jobbar när hon inte är på sjön, umgås med familj och  
vänner, och promenerar med sin tax Asta. 
varit med i Lss sedan: –1974-75 då jag fick min första båt - en Stjärnbåt som 
jag döpte till Stjärnfall. Men jag är näst intill uppvuxen på LSS då farfar Einar  
var medlem sen länge och pappa Hasse som blev medlem på 50-talet. Farfar var 
hamnkapten och senare även intentent. Pappa har varit sekreterare, och farmor  
och mamma var aktiva inom damsektionen.  
har båten tillsammans med: – S/Y Rackarhulda II, som min båt heter, köpte jag och min man Lasse 
2009. Lasse gick oväntat bort 2011 så nu är det bara jag, som med viss hjälp av mina barn, har hand om 
henne. 
Bästa hak, favoritställe i skärgården: – Jag tycker mycket om Träskö Storö, dit gick vi rätt ofta. Ekskär 
är också en toppenö som nu blivit jättefin. 
vad har du alltid med dig när du åker ut på sjön? – Något vi alltid hade med oss på sjön – och alltid 
har – är Fia-spel - helt ovärderligt sällskapsspel! 
som ny sekreterare, mål och idéer: – Jag blev ju vald till sekretarare nu vid årsmötet i våras. Jag vill 
gärna jobba för att få en positiv klubbanda, som jag tycker har gått lite förlorad, och så tycker jag att det är 
viktigt att få in fler kvinnor i gemenskapen. 

Det senaste årsmötet skakade om i LSS gamla slipspår.  
Hastigt valdes en ny styrelse. Oaktat hur det gick till,  så är 
kanske inte bara fel med lite stormar i gamla glaskupor? Här 
presenteras några i nya styrelsen, fler kommer i nästa nummer. 

ny STyreLSe och AndrA BuLLAr!
 MAGNus ROsluND, 
ansvarig för miljö, 
vatten och ungdoms-
sektionen. 
Är andra generationens 
LSS:are, med far, mor & 
bror i klubben. har varit 
med aktivt i ca 6 år. 
Bästa hak, favoritställe i 
skärgården? – Efter att ha 
haft segelbåt, har jag nu åkt 
motorbåt i 3 somrar. In-
nerskärgården runt Lådna/
Gällnö, dit helgresorna oftast 
går, är en favorit men även 
Ekskär. (Och Ekskärsgrup-
pen har gjort ett fantastiskt 
arbete! Hoppas att fler LSS:are 
kommer)! 
vad är viktigast för miljön 
på Lss? – Miljöfunktionen 
är en styrelsepost som togs 
fram av förre ordföranden, 
vi hade liknande tankar om 
miljöarbetet. Jag tyckte att få 
in kommunalt V/A och      u  
        

 
 
BENGT GusTAfssON, ORDfÖRANDE.  Fd förtags- 
ledarare, konsult och seglare, som numer helst trans-
porterar sig, hustrun eva och emellanåt barn och barn-
barn, med Strikern till den egna skärgårdspärlan Än-
gsholmen vid nämdö. och om senhöstarna, då blir det 
gärna lite svingtime på en annan ö, Mallorca. 
varit med i Lss: – Någon gång sedan tidigt 1970-tal, vill jag minnas. 
Då var det mest jobb och karriär, och LSS var en bra parkering för båten. 
tidigare funktioner: – I början var jag just bara medlem. Man hann 
inte mycket annat då, så inte minst därför åtog jag mig styrelseupp-
drag när jag blev ombedd för några år sedan, för att få betala igen och 
tacka för hjälpen. Jag har varit ansvarig för vakten, sedan vice ord-
förande – och så blev jag ordförande med en jäkla fart i våras! 
Favoritställe i skärgården: – Ängsholmen  
förstås, men lilla Tärnskär i Långviksskärs 
naturreservat sydost om Nämdö, är en jättefin  
ö, speciellt för den med små barn. 
som ny ordförande, mål och idéer: – Det är 
ännu tidigt för mig i rollen, men vi har flera 
komplicerade frågor framför oss, såväl in-
ternt som externt. Hur vill vi att klubben ska 
fungera, hanteringen av våra viktiga funk-
tionärer, kontakterna med Lidingö Stad, avtal, 
arrende, kommunalt vatten och avlopp, mm. 
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ClEMENs flEiGE,  
lss kassör sedan 2007.
Kommer från Tyskland,  
arbetar som ekonom och har 
också en egen rörelse, sk geo-
coaching, när tiden räcker till. 
Spelar regelbundet fotboll med 
ett gäng tyskar på Bosön.
Medlem i Lss sedan: – 2003, 
då vi hade köpt vår första båt – utan 
att ha en aning om hur svårt det var 
att få en båtplats! Vi fick en låneplats 
här på LSS.
Båt: – En Dufour 375, är en typisk familjebåt som jag har tillsam-
mans med min fru Anja och seglar med barnen Julian och Antonia 
samt hundarna Lilly och Frida.
Favoritställe i skärgården: – Tvättfatet på andra sidan Napoleons-
viken på Älgö åkte vi till med förra båten. Nu väljer vi gärna Bis-
kopö. 
I rollen som kassör, den värsta synden för en medlem?  
– Helt klart – obetalda fakturor!
kan tyskland erbjuda svenska seglare/båtförare något nytt?  
– Prisvärda båtar, som Bavariabåtarna. De byggs på ett område som 
i princip inte har något seglingsbart vatten i närheten men funkar bra 
ändå. I norra Tyskland finns segelvatten, men jag vet inte mycket om 
det eftersom jag är uppvuxen i München och brukade segla HobiCat 
på olika bayerska sjöar, eller i Gardasjön. Väder och vind ändrar sig 
mycket snabbt under sommaren. Åskväder är vanliga när tempera-
turen stiger över 25 grader.  Inom kappsegling är kulturerna ganska 
lika, kanske lite mera allvarlig i  Tyskland.

ny STyreLSe och AndrA BuLLAr!

 
toatömningsanordningar var 
ett viktigt miljöarbete. Tyvärr 
visade det sig bli för dyrt för 
klubben, som också har andra 
trängande underhållsbehov; 
bryggor, ramper mm. Förr 
eller senare måste vi antagli-
gen ta även dessa kostnader. 
Just nu handlar miljöarbetet 
mest om sortering av skräp 
i miljöboden, för att hålla 
nere avfallskostnaderna. Här 
behöver vi alla göra ett ge-
mensamt krafttag, sköta oss 
bättre helt enkelt! 
hur vill du jobba med Lss 
ungdomar?  
– Vi har egentligen inte 
mycket ungdomsarbete på 
LSS. När jag tog uppdraget 
visste jag inte att det praktiskt 
taget inte finns några regist-
rerade ungdomar i klubben. 
Utan ett fungerande register är 
det svårt att nå ut till medlem-
mar, stora som små. Här måste 
nog LSS bestämma vilken väg 
man vill gå. Den enda egent-
liga ungdomsverksamhet som 
finns för närvarande är Lid-
ingö Jolleseglare som håller 
till vid Bosön och vilka LSS 
sponsrar. Deras hemsida är 
www.ljs.se

 
ANN GÖTEssON, Ny KluBBMäsTARE.  
har inte varit med sedan LSS öpp-
nade… men den gamla känslan finns 
där! Till vardags dagmamma och en 
jäkel på att baka bullar och laga mat, 
snabbt och enkelt. Så nu är det andra 
bullar som gäller på LSS! 
varit med i klubben sedan: 2003. 
har båten tillsammans med: maken Stefan 
och dottern Astrid, en Dufour 385,  
Gör annars när du inte är på sjön: när jag inte passar barn, gillar jag 
att handarbeta och läsa, förutom seglingen och att vara på sjön, förstås. 
Bästa hak, eller favoritställe i skärgården: Det finns många fina 
ställen, men bland annat Kopparbergskäret och Hemviken/Lådna. 
Bästa mattipset på sjön: Baconlindad sparris, som grillas och äts 
med hollandaise, är enkelt och gott. 
Mål som nybliven klubbmästare: Att skapa ett klubbcafé där med-
lemmarna gärna stannar en stund extra och pratar med varandra, och 
i förlängningen – att alla hälsar på varandra och är hjälpsamma, att 
vi alla känner “klubbanda”. u
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 Jag vill berätta att klubben nu har en ny anslagstavla alldeles  
innanför grindarna. På den kommer aktuell information från klub-
bledningen att anslås, stanna gärna till en minut innan du åker ut. 

• Under höstens arbetsplikter kan mastskjulen ha tömts på saker som inte är 
master.  Vi måste göra vad vi kan för att bereda plats för våra allt större och mer 
utrustade master (rullsystem, radarantenner etc.).
• Nästa år planerar vi för en ombyggnad och förstärkning av konsolerna  
för att utöka kapaciteten något. Då kommer alla master som inte går att identifiera  
en ägare till att förflyttas till en uppsamlingsplats på något lämpligt ställe ute på  
området. Där kommer de att ligga kvar till höststädningen 2013 då de skrotas.
• Passa på att se över din pallningsmateriel inför torrsättningen – kanske är 
det något som behöver bytas ut eller kompletteras. Bra materiel gör alla glada efter-
som arbetet då går både snabbare och säkrare.

PETER ElMsTRÖM, intendent, sjörullad och vaggad på  
LSS redan som bebis, i familjens gaffelriggade koster, och  
själv registrerad som medlem sedan 1973, då han kom med  
en öppen motorsnipa i furu med en Albin o21-motor.  
Bor du på din ombyggda bogserbåt? – Angående ERNST så vill jag säga att jag är ombord 
mycket, men att jag har en bostad på Näset.  
Favoritställe i skärgården: – Gällnö! Jag tillbringade många sommarlov där med mor och 
bror, far dog när jag var 8 år. Vi hyrde en liten stuga i skogen och när jag var 12 år så rodde 
jag en dag runt hela ön med mor och lillebror. Ön har många fina vikar och var på den tiden 
en levande ö med skola, poststation och flera bondgårdar i bruk. Ett kärt minne. När jag bör-
jade utforska de yttre skärgårdsområdena i mitten av 70-talet, blev Jungfruskär i Stora Nassa 
en ny favorit. 
Bästa sommarminnet? – Ett är tillfället då jag och Sussie (min exfru) styr ERNST söderut 
över Mysingen i kvällningen. Det är första året vi har bogserbåten. Vilken känsla, jag navigerar med hjälp av glimmande 
fyrar på väg mot Landsort… Men den kommande natten blev till ett av de värsta sommarminnena…. berättar kanske en 
annan gång. 
som ”nygammal” intendent: mål och idéer? – Jag åtog mig uppdraget igen efter tio års ”ledighet”, då jag passade på att 
bygga om ERNST till Lustmotorfartyg, som hon numer kallas i skeppsregistret. Jag känner mycket för LSS, det är ”min 
hemmaplats”. Jag vill att vi alla ska trivas, att saker ska fungera, både de tekniska och de mänskliga. Jag själv, gamla och 
nya medlemmar, ska känna sig väl till mods att vara med i verksamheten, och jag vill gärna att vi ska känna en viss stolthet 
när vi kommer till LSS. 
viktigaste just nu för Lss, enligt ditt perspektiv? – Kommunikation. Nya informationstavlor och bättre skyltning är ett 
sätt att kommunicera. Jag hoppas också att vår webbsida ska kunna ge en möjlighet för medlemmar att göra sig hörda. Det 
finns mycket att lyssna på och ta tillvara. Vi har många uppgifter framför oss och som någon klok man sa till mig:  
”Ska man äta en elefant så får man ta lite i taget”.

iNTENDENTENs NyA PlANER iNfÖR HÖsTEN 

Foto: Peter Elmström

Fler presentationer av ledamöter/funktionärer kommer i nästa nummer av Fyren, bland annat…

Allt väl, Peter

 
Båtbyggaren, varvsägaren och tidigare LSS-aren Bertil Ledin av-
led i sitt hem den 22/7 2012. Bertil har otvivelaktigt satt sina spår 
genom alla de Gambler 35 som  han byggde under 70-80 talet.  
Familjen Ledin har varit med i klubben under många år och vi är 
många som minns denne fryntlige, bullrige man. Bara 68 år gam-
mal har han lämnat oss och sin familj alldeles för tidigt. 
 
Jordfästning sker 29/8 kl 15:00 i Lidingö kyrka. Fonus.
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nu har det hänt saker på ekskäret! Stor upp-
rustning med en välkomnande brygga, nya grill-
platser och framför allt – bättre stämning! 

Klubbholmen Ekskäret, som ägs gemensamt av alla båtklub-
bar på Lidingö, har under senare år slitits av blandade rykten. 
Periodvis har det upplevts som om klubbholmen ”tagits” över 
av vissa gäng med mycket dricka, och stämningen har varit 
tryckt när ”utomstående” kommit för att lägga till vid hol-
men. Men nu har det blivit nya tag. 
 
ekskärsguppens treårsplan

Torkel Florman är LSS representant i 
LBF, och en av deltagarna i Ekskärs-
gruppen som tillsattes 2009, med 
uppgift att renovera, modernisera och 
utveckla klubbholmen. 
När FYREN kommer till klubbholmen 
skiner solen, vinden är frisk sydvästlig 
men hamnen ligger tryggt i lä. Ett 15-tal 
båtar ligger förtöjda vid pontonerna 
intill den nya breda angöringsbryggan 

där det står flera runda parasollförsedda bord. Intill syns två 
av de nya murade grillplatserna, en fin badplats och ny trygg 
sandstrand för barn ligger nära bryggan.  
Torkel berättar om arbetet med ön som påbörjades 2011 och 
fortsatte under våren i år. Den 12-13 maj hade klubbarna en 
arbetshelg på skäret, då bland annat bastun och andra bygg-
nader målades, ved höggs och området städades upp inför 
säsongen. Mycket har gjorts med gemensamma krafter, men 
även proffs har anlitats, bland annat till bryggbygget.

Seglarläger på ekskäret igen
Enligt åtgärdsplanen finns mer kvar att göra men redan nu 
märks förändringen – nya och uppfräschade grillplatser runt 
om på ön, gallring av skogen och stigarna och nymålade hus. 
– Det som märks tydligast är förstås nya bryggan här på ost-
sidan. Den är mycket bredare och här får numer många plats 
att sitta runt borden. Det har blivit väldigt bra.
– Ett annat uppskattat bygge är den nya jollerampen, berät-
tar Torkel och avslöjar att Lidingö Jolleseglare hade läger på 
Ekskär i år, för första gången på flera år.
– Inte minst det är ett bra tecken på att vi fått ordning på vår 
gemensamma klubbholme igen! 
 
En fin holme värd ett besök
Den lilla holmen är förvånansvärt vacker med en tät skog, 
berg och mjuka hällar ut mot vattnet. Ett spännande ställe, 
inte minst för de som har barn i båten. Läget, helt nära Alsvik 
på Svatsö, gör att holmen också kan vara en bra mötesplats 
om man ska byta besättning eller få gäster till båten.  
Självklart finns fräscha toaletter, av den typ som Skärgårds-
stiftelsen använder – torrdass som är självkomposterande och  
inte behöver tömmas. Däremot finns inte el och eller vatten. 
– Men, som Torkel säger, det är både för och nackdelar. Nu 
finns ett lugn och en trevnad som vi kanske inte skulle ha om 
här fanns el och vatten att hämta och bruka. 
 
Ekskärsplanen finns att läsa och ladda ner på www.lidingobf.se

Klubbholme sedan 1938
Ekskäret, mest kallat Ekskär, har funnits i Lidingö Båtför-
bunds ägo sedan 1938, då den lilla ön i Edöfjärden köptes för 
3000 kronor. Tanken var god; en liten klubbholme, inte alltför 
många distanser från Lidingö, lätt att segla till eller tuffa till 
med dåtidens motorbåtar. Men krig och kristider kom emel-
lan och inte förrän 1953 fick ön sin första klubbstuga, då en 
barack från militären. Efter en brand ersattes det av det stora, 
fina hus som nu står på öns högsta del i början av 1990-talet. 
Klubbhuset står alltid öppet och även det kännetecknande 
“styrhyttshuset” på nordsidan, finns tillgängligt att hyra.  
– För klubbhuset finns också planer, bland annat en större ve-
randa, fler fönster, och en ordentlig köksdel, berättar Torkel.  
 

 

REvANCH fÖR KluBBHOlMEN EKsKäRET 

Fyren 3-2012

 
Tillsyningsman på Ekskär är för närvarande Leif Fryklund från 
Bosö Båtklubb. Nyckel till bastun kan du kvittera ut hos honom 
för 200 kronor, tisdagar mellan kl 18-19:00, vid Driften på Bosö 
Båtklubb. Klubbstugan och styrhytten är öppna för alla och 
bokas också hos Leif Fryklund, tel: 072-200 49 77.
Glöm inte din LSS-vimpel på båten, då ligger du avgiftsfritt vid 
bryggorna.  Annars är hamnavgiften100 kronor/dygn.

Klubbhuset som ska få en 
veranda och den nya upp-
skattade jollerampen.

Den nya breda angöringsbryggan med bord och grillplatser i skönt 
österläge, i lä för sommarens sydvästliga vindar.

Text och foto: Mona Ryberg Nordgren

Foto: Peter Elmström
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REDAKTÖR och ansvarig utgivare MONA RyBERG NORDGREN 

Klockan 11, torsdagen den 9 augusti, gick startskottet för 
SM i LSS regi på Värtan. 25 Smaragder skotade hem och 
gled över startlinjen i en nyckfull nordlig vind. 

 Tävlingen skulle pågå i tre dagar, och med en väderprognos 
som lovade lite eller ingen vind till helgen, lät Patrik skjuta 
startskott för hela fem tävlingar redan första dagen. 
 
Patrik Björklund har varit ansvarig för LSS tävlingssektion 
i tre år. Ett roligt uppdrag, tycker han, men det kräver mycket 
tid. 

– Och vi behöver alltid flera funktionärer, säger Patrik. 
Det är en massa olika saker som ska göras när man arrangerar täv-
lingar: banor ska läggas, tävlingsbåtar köras, sekretariat skö- tas, 
registrering, mat, planering etc, etc. 

 
För Lss sM-arrangemang, bjöd tävlingsdagarna på varierat väder; vri-
dande vindar, sol, hällregn, stormbyar och stiltje. Men 10 race klarades av 
under de varierande förutsättningarna och båt nr 11 – med Johan Davidsson, 
tidigare mångfaldig vinnare – tog hem segern genom att vinna 7 av racen. 

 
tävlingarna avslutades på lördagkvällen med en trevlig regattamiddag 
med god mat, tal och prisutdelning uppe på Mästarvillan på Bosön. Men 
tävlingarna visade också vikten av att vara noggrann och följa reglerna. Tre 
båtar diskades eftersom de hade gastar utan någon båtklubbstillhörighet. Ett 
ganska impolärt domslut förstås, men korrekt enligt regelboken.  
 
Blir det fler SM-tävlingar i LSS regi, Patrik? 
– Gärna, men vi behöver vara flera tävlingsledare, domare och funktionärer 
Man behöver inte ens ha tävlat själv, däremot gå de utbildningar som finns – 
och som faktiskt LSS betalar – för de som vill vara med!  
 
stort tack till de som hjälpt till vid den här tävlingen; Thomas Hassel-
berg och Krister Eriksson från BBK, Erik Degsell från Lidingö Jolleseglare, 
Cecilia Jonsson, Anders Lefrell, Christer Lindfors, Clemens Fleige, Lars 
Tornérhielm, Magnus Roslund, Dan Olsson och Thomas Bjelke från LSS,  
och så förstås Lidingö Jolleseglare och Bosön för att vi fått använda deras 
bryggor och hus.

NäR lss ARRANGERADE sM i sMARAGD

Års- Och höstMötEn
November tors 15 Höstmöte

styrELsEMötEn
September mån 3
Oktober  mån 1
November mån 5 
December mån 3

tOrrsättnInGsDaGar 
September lör 15 
Oktober  lör 6 
Oktober  sön 7 
Oktober  lör 13 
Oktober  sön 14 
Oktober  lör 20 
Oktober  sön 21 

kaPPsEGLInGar  
September    lör  1      Kaktuskannan 
September    helg  15-16    LSS Klubb- 
mästerskap (gäller även motorbåtar) som  
avslutas med kräftkalas på Ekskär! 
aktuELLa arBEtsPLIktEr                     
– anslås  fortlöpande vid mast-
skjulet samt på LSS webbplats.

AKTiviTETER unDER hÖsTEn 2012

 
MiSSA inTe ATT AnMÄLA 
er till septembers LSS-tävlingar: 
KAKTuSKAnnAn – LSS enda 
damseglingstävling! 1/9 
 
LSS KLuBBMÄSTerSKAP – 
öppet för motorbåtar.  15/9 
Avslutas med kräftskiva på Ekskär. 
Anmälan görs via LSS hemsida, 
eller kontakta Patrik Björklund! 

 
årets sM i smaragd är den andra sM-tävlingen i lss 
regi, denna gång med Patrik Björklund som tävlings-

ansvarig. Banläggare var Thomas Bjelke och Dan Olsson 
– numer också tävlingsansvarig för lidingö runt.

Från LSS deltog Allan 
Wieslander med sin gula 
Smaragd, Saffran.


