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I väntans tider… 

Segling i  
San Francisco 
– om vår vänförening  
               i Alameda

Sammanslagning 
– eller inte? SBU & SSF

god jul & gott nytt båtår!
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REDAKTÖRENs RADER

Vad kommer att hända med våra ideella föreningar på sikt? Kommer 
de alla att dö, så där som Frälsningsarmén – som inser att de inte 

kommer att ha några aktiva medlemmar kvar om tio år! Kommer det att 
bli lika dant för LSS, när dagens engagerade gamla uvar och båtveteraner 
– som nästan alla fötts upp på varvet – inte längre orkar kämpa kvar?  
 
Ni är viktiga, ni som varit med länge och som “vet hur det ska vara”. Ni som 
sköter föreningen med ansvar och kunskap om gamla tider. Men det är å andra 
sidan inte lätt för nya att komma in och känna delaktighet, ens om de skulle 
vilja. Några unga entusiaster engagerar sig, men lägger ofta av efter ett tag... 
Föreningsliv kostar på och tar stor tid i anspråk om man vill göra ett bra jobb. 
Med familj och barn är det inte lätt hinna med. Dessutom är det inte alltid att de 
ungas idéer får gehör – för så “har vi aldrig gjort förr”!  
   Frågan är, hur ska vi göra för att samla flera generationer, få flera att delta 
med lagom engagemang och blanda nya och gamla bra idéer från alla? Hörde 
att man förr hade pysselstunder med lekmammor i klubbhuset, så att barnen 
kunde hänga med till varvet och ha kul medan mamma och pappa slipade på 
båten. Kanske är det en idé att ta upp igen, och varför inte ta lite idéer från vår 
systerklubb Island Yacht Club i Alameda – med föreläsningar, grillkvällar och 
seglarkurser?  
   Vem vet, möjligen kan det vara räddningen för LSS på sikt, så att vi inte blir 
“en parkeringsplats för båtar”. Vår klubbmästare Ann gör i alla fall sitt bästa för 
att vi enkelt ska träffas och lära känna varandra. Tack för det!

                                                                                           Mona 
                                                                                           Ryberg Nordgren

 
    

 För kontakt - maila mig: monaryberg@gmail.com 
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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 42 41     
Klubbmästare: Ann F Götesson: 072-179 39 52   Ledamöter: P O Stenberg, Magnus Roslund. 

Driftnämnd  
Ordförande: Peter Elmström: 070-958 42 4    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  
Tf ordförande: Dan Olsson 
Ledamöter: Clemens Fleige, Thomas Bjälke 

Specialfunktioner 
Vaktchef: Owe Hedberg: 070-6180859 
Arkivarie: Vakant 
Besiktningar: Erik Dahlstedt, Pelle Brandt 
Utbildningsansvarig: Vakant 
 
 
(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

 
Hög tid att meddela adress- 
ändringar till kansliet!  
Det är snart dags för 2013 års 
medlemsmatrikel. Hjälp till att göra 
den aktuell – mejla snarast alla  
ändringar, även ev ny båt, till:  
register@lss.a.se  
 

funktionärer 
sökes!

lss arrangerar 
flera kappseg-
lingar varje år. 
lidingö runt är 
den största.

Är du intresserad 
av att hjälpa till 
som funktionär 
är du välkommen 
att höra av dig.

Vill du även utbilda 
dig till seglingsledare, 
tävlingsledare eller 
domare så arrangerar 
vi utbildning.

Anmäl ditt intresse till 
dan.olsson 

@deomedia.se

Första helgen  
på torra land.
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NoTisER

Den 28 oktober, när det drogs upp båtar för fullt, tog 
vår klubbmästare Ann Götesson, initiativet till en lunch 
för LSS damer.  
– Det är mest gubbarna här på varvet som man ser och 
morsar på, medan damerna bara passerar förbi. Det vill jag 
ändra på. Vi damer finns och vi betyder någonting för LSS.  
Sagt och gjort, Ann bjöd in till lunch. Uppslutningen blev 
stor, 24 damer i olika åldrar passade på att njuta av Anns 
goda lunch med baconlindad kyckling, svart ris och vin. 
Det delades erfarenheter av segling och båtliv och det blev 
en riktigt trevlig eftermiddag, som gav mersmak på flera 
sätt. 
– Jodå, vi har planerat en lunch till, kanske i början på 
våren när det är som mest aktivitet här på varvet.  
   Men innan dess har Ann bjudit in till Glöggfika i Klubbhuset. 

Höstmötet drog ett 25-tal medlemmar till klubbhuset. Under kvällen  
diskuterades bland annat LSS ståndpunkt gällande ev sammanslagning  
mellan SBU och SSF, spolplatta och årets kappseglingar.  
P-O Stenberg fick rollen som mötets ordförande, Marie  
Essman sekreterare och Erik Dahlstedt och Göran  
Lindholm valdes till rösträknare, tillika justeringsmän. 
 

• Kommunens påbud om spolplatta för båtarna dis-
kuterades – orimliga kostnader för klubben, onödigt 
eftersom färgen “läcker ut” mesta dels i sjön och 
dessutom; de båtfärger som används idag är min-
dre giftiga. LSS håller sig informerad och försöker 
samla övriga båtklubbar på Lidingö i kontakerna 
med kommunen i ärendet.  
(Se sid 12, Peters synpunkter). 
• Driften rapporterade om en del problem vid 
årets uppdragningar – pga dåligt väder tog det vid 
några tillfällen extra lång tid vid torrläggningen.  
En del medlemmar var inte tillräckligt förberedda 
med korrekta stöttor. Diskuterades hur man ska 
åtgärda detta framöver.  
• Mastskjulet är trångt och allt större master 
krymper utrymmet. Poängterades vikten av att klä 
av masterna ordentligt. Beslöts att se över informa-

tionen som ges till nya medlemmar. 
• Gällande medlemmar kommer LSS inte att agera enligt Lidingö stads påbud att 
efter två år utestänga medlemmar som inte längre är mantalsskrivna på ön.  
• Patrik Björklund rapporterade om årets kappseglingar och meddelade också att 
han lämnar ordförandeskapet för Kappseglingskommittéen för att själv kunna tävla mer. 
• Sebastian Atterdal, 17 år och tränare för optimisterna på Lidingö Jolleseglare, fick Hon-
nörsnämndens pokal för “att på ett förtjänstfullt sätt ha lett jolleseglingen med stort engage-
mang”. Tyvärr kunde han inte närvara för att ta emot den godisfyllda pokalen…

Ann mailar när det blir dags nästa gång. Eller maila och tala om att du vill vara med: anngt6330@gmail.com

Höstmötet den 15/11

KvARglÖmT 
i klubbhuset finns en del 
kvarglömda saker – nyck-
lar hänger på anslagstav-
lan, det finns bland annat 
regnkläder, stövlar och en 
overall. 

Känns det igen som något 
som kan tillhöra dig? Samla in 
sakerna så snart som möjligt. 
Klubbhuset kommer att stä-
das upp under våren och allt 
som inte ska vara där kom-
mer att slängas. Det är inte 
meningen att till exemplel 
förvara kläder i klubbhuset.

Damlunch med mersmak!
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Driftiga  
karlar

 
Bengt BeHmer, elansvarig i driften.  
Medlem i lss sedan 60-talet, elektriker som tog över sin fars firma 1969. 
Pensionär sedan -96, men fortsätter med elen på lss (men kan dock snart 
tänka sig en ersättare). Äger en vacker r8, byggd i norge den 16/5 1919 
och levererad den ”syttonde mai”. seglar gärna i Möjavattnen där Bengt 
med familj hade sommarställe fram till 80-talet. en bekväm angöring vid 
bryggan på södra lådna är annars ett lagom utflyktsmål för helgen.  

i lss Driftsnämnd är Peter elmström ordförande. för 
att se till att klubbens verksamhet sköts på bästa sätt  
har han hjälp av män, som med intresse och sina kun-
skaper från det civila, ansvarar för olika delar av driften. 

Hur länge har du varit ansvarig för maskinerna på 
LSS?
– Det är nog en 12-13 år nu. Fick faktiskt ett förtjänst-
tecken för två år sedan, en plakett för ”lång och trogen 
tjänst”.
Vad är det för maskiner det handlar om?
– Det är mastkranen, svängkranen, H-vagnarna – som 
jag faktiskt ritade en gång i tiden och diverse mindre 
maskiner, som dränkpumpar. Slamkryparna har jag 
däremot sagt nej till att ansvara för. Jag är en ”elmo-
torgubbe” i det privata. I företaget håller jag på med 
motorer, växlar och varvtalsstyrningar, så det är inte 
särskilt betungande för mig att sköta maskinerna här 
på LSS. 
Vilka är det vanligaste problemen med maskinerna 
– grus i maskineriet eller skit bakom spakarna?
– Det är nog en kombination av de båda. Många 
maskiner är gamla och kräver kontinuerligt underhåll. 
Den delen sköter vi bra, tycker jag. Det är bland annat 
därför vi har två H-vagnar till slipen, så att vi kan stäl-
la en åt sidan ifall den inte är säker. Vi använder bara 
en åt gången. Det andra problemet är framför allt brist 

på respekt. Det är lätt att 
bli övermodig och strunta 
i säkerheten. Men det här 
är stora tunga maskiner 
med enorm styrka, inget 
man stoppar med handen.  
Vi har ett noggrant säker-
hetssystem som är viktigt att följa.
Har det hänt någon allvarlig olycka med maskin-
erna på LSS? 
– Ja, tyvärr både personskador och materiella skador, 
det senaste allvarliga tillbudet var när schacklet som 
fäster vajern i undervagnen hade rostat sönder. Hade 
vi inte sett det, kunde en båt att farit all världens väg 
ut i Kyrkviken.
Vilken är din och familjens favoritplats i 
skärgården?
– Under semestern åker vi gärna norrut, inte minst för 
att slippa algblomningen! Efter Norrtälje upphör den, så 
med barn och hundar känns det tryggt att hitta fina stäl-
len i norra skärgården, som inte heller är så besökt.

lArS eKStröm, ansvarig för maskinerna i driften.
Har varit medlem sedan barnsben, med pappa som drog honom med 
till klubben.  1973 hade han sin första stortriss på lss. nu är det en 
Maxi 95 som är familjens flytande sommarviste, med bästa resorna i 
Mellanskärgården, gärna fredlarna och kallskär. 

Du ansvarar för elen 
på LSS. Vad innebär 
det uppdraget?  
  

– Det handlar främst om olika elinstallationer, 
felsökningar och reparationer. 
Vad är den största utmaningen när det gäller 
att ansvara för elen på LSS? 
– Nej, det är ingen större utmaning. Vi har ju 
gjort driften så att det är flera ansvarsområden, 
så att det inte ska bli fr tungt för någon att delta. 
– För min del handlar det i dagsläget främst 
om underhåll och att ersätta gamla grejer allt 

eftersom. Bland annat kommer vi succesivt att 
byta ut elkontakterna längs bryggan så att de har 
jordfelsbrytare.  
Vad är det värsta som hänt dig i ditt uppdrag 
för LSS? 
– Tja, det är nog när vi gjorde om bryggan för 
några år sedan och la ut nya mellanbryggor.  
Då var vi tvingade att lägga om elen, med 
ett 30-tal nya dosor och gummikabel. Jobbet 
gjordes veckan för islossningen och vi var några 
gubbar som höll på. Det var tufft, blött och lite 
nervpirrigt! 
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Owe HeDBerg 
vaktchef på lss.  
Civil karriär som 
inköpschef vid flera 
företag, nu mer fri  
att njuta av sjölivet på 
heltid. Medlem i lss 
sedan 1973 och har 
familjens stolta Ome-
ga 42, ett självbygge, 
vid bryggan.  

sommartid ligger båten vid lisslö så att 
Owe och familjen snabbt kan hissa segel 
och dra ut till ytterskärgården, där nassa 
och Björkskär är favoritplatser. 
 
Vad innebär det att vara vaktchef, Owe? 
– Det innebär i stort att jag ser till att vaktlistan 
kommer upp till årsmötet, så att alla som har 
sommarplats och alltså ska gå vakt, kan skriva 
in sina önskedatum för nattvandring på området. 
Det är faktiskt ett skäl att gå på årsmötet! An-
nars skriver jag bara in namn i alfabetsordning. 
Man går vakt en gång per medlem och år, från 
mitten av april till sista oktober. Däremellan, 
och under hela juli för att alla ska få semester, 
använder vi vaktbolag. 
Ringer medlemmar till dig när de ser något 
konstigt? Har du fått rycka ut någon gång? 
– Ja, det kan hända ibland att någon ringer, men 
jag rycker inte ut, då ringer jag till vaktbolaget 
eller polisen. Men vi har aldrig tagit några på 
bar gärning. Vi diskuterar att eventuellt ha vakt 
med hund för då kan vi hitta folk som kanske 
gömmer sig på området, men det är också en 
kostnadsfråga… 
Är säkerheten bra på LSS? 
– Ja, det tycker jag, men man kan ju aldrig 
gardera sig helt. Större säkerhet skulle betyda 
större kostnader. Jag ansvarar även för brand-
säkerheten på LSS. Nu kommer vi ha upp till 
9 brandsläckare på området. Vi har haft någon 
båtbrand för länge sedan, men annars har vi 
klarat oss bra och nu blir brandsäkerheten ändå 
större. 
Hur många inbrott och stölder har det 
förekommit på LSS? 
– I år har det väl varit fyra som jag känner till.  
Vilken är den vanligast typen av brott på 
området? 
– Det handlar mest om stölder av nya fyrtakts-
motorer och drev från inombordare. Husen får 
vara ifred, där finns inte mycket av värde som 
lönar sig att stjäla. 
Vad är viktigast att medlemmarna gör för att 
skydda sig mot stölder? 
– Det är viktigt att låsa in sina saker, tillfället 
gör tjuven. En sak är viktig, och det är att inte 
ha några stegar löst liggande under båtarna. Det 
gör det lätt för tjuvarna att ta sig över staketet. 
Alla stegar ska vara fastlåsta! 

 
PAtrIK BJörKlUnD, skicklig och 
erfaren kappseglare, som nu lämnar  
ansvaret för lss kappseglingssektion –  
för att ta upp sin egen kappsegling igen!  
Patrik kommer från en familj av seglare se-
dan generationer tillbaka. Hans farfar var med 
och startade lss omkring 1935. Hans far har 
kappseglat för lss och var varvsbas under flera 
år. Patriks egen seglingsbana startade i Bosö Båt-
klubbs Jolle-verksamhet.  
 
Berätta om ditt 
kappseglarliv, 
Patrik. 
– Jag seglade Laser 
vilken då var en av 
de största kappseg-
lingsklassena i 
Sverige. En Stock-
holmscup drog upp 
till 50 seglare.  
Mårten Hedlund 
var den första 
verkliga tränaren 
jag hade, han hade 
ett förflutet inom 
OK jolle och 
Soling. Med sina erfarenheter av internationell 
kappsegling la han grunden för min kappseglingser-
farenhet när jag var 17 år. Mitt liv bestod då av resor 
till olika kappseglingar samt läger. Lite surt var det när 
Mårten tvingades sluta träna mig eftersom vissa inom 
LJS styrelse ansåg att Mårten skulle fokusera på de som 
inte var så duktiga, istället för att hjälpa mig som redan 
kunde. Att Mårten förklarade att skälet till att jag var 
duktig berodde på att jag deltog i alla träningar, hjälpte 
inte. Hur som fick Mårten istället träna de som inte kom 
till träningarna.  
– Ett par år förflöt utan tränare, men så lyckade vi värva 
Pekko Svensson – en legendarisk tränare inom SSF. 
Han insåg snart att seglingskonkurrensen var för svag 
i Stockholmsområdet och kontaktade KSSS för att 
föreslå gemensam träning, vilket blev populärt. Under 
hela tiden var jag och Anders Wennberg representerade 
av LSS. Stödet var väldigt starkt, och ett år då vi skulle 
segla mycket internationellt fick vi bidrag för resor och 
uppehälle.    
   – Till slut hamnade jag vid ett vägskäl. Skulle jag bli 
bättre behövde jag kappsegla mer internationell, minst 
4 tävlingar à 2 veckor per år. Utan den satsningen skulle 
jag inte bli bättre än topp 10 i Laser Sverige. I och med 
det la jag hängbyxorna på hyllan. Men KSSS var snabbt 
framme och rekryterade mig som Lasertränare för deras 
OS-satsning, vilket jag jobbade med i ett år.  
                                                       
                                                     Fortsättning på sid 6                                     
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DAn OlSSOn,  
ny ansvarig för lss kappseglings-
divison & lidingö runt.  
Dan har varit med i klubben sen liten 
parvel, med föräldrar som båda vuxit 
upp med segelbåtar. Började segla opti-
mist och senare ok-jolle. Därefter blev 
det en Drake som han långseglade med 
under somrarna, till Öland, gotland och 
Hanö, bland annat i en gammal båt utan 
motor. en underbar och problemfri tid, 
ett härligt minne i minnesbanken.  
somrarna njuter han helst i norra 
skärgården, där familjen har ett litet 
ställe med kajaker, segeljollar, vedbastu 
och doft av tång. nu pågår dessutom 
vissa byggnationer så att alla fem barnen 
ska kunna få rum. 
 
Dan, nu har du lämnat Fyren efter 6 år 
och satsar istället på kappseglingarna. Hur 
känns det? 
– Det känns bra. Jag är inte en person som 
trivs med att göra samma sak hela tiden. Om-
byte förnöjer och jag har längtat tillbaka till 
kappseglingar som jag höll på med när jag var 
(ännu) yngre. 
Nu blir det omstrukturering inom kappseg-
lingssektionen. Kan du se framför dig vad 
det kommer att innebära för LSS tävlande 
medlemmar? 
– Allt förändras och något nytt uppstår. Patrik 
(Björklund) har varit motor inom LSS kappseg-
lingsverksamhet länge. Nu blir det annorlunda 
och framtiden får visa om det blir bättre. 
Din stora satsning, Lidingö runt, berätta om 
ditt önskescenario. 
– Vi rår inte på väder och vindar, så vi får satsa 
på det vi kan påverka. Min förhoppning är att 
seglingen lockar 
många deltagare 
som efteråt tycker 
att de haft en bra 
dag med en välor-
ganiserad segling. 
En bra start och ett 
bra slut är viktigt för 
helhetsupplevelsen. 
Med det menar jag 
en enkel men värdig 
prisutdelning så 
nära seglingen som 
möjligt, i tid och 
rum. u 

 
PAtrIK BJörKlUnD, 
Fortsättning från sid 5 
 
Berätta om dina Express-seglingar. 
– Jag köpte ett Albin Express-skrov och 
fick på så sätt möjligheten att utrusta en 
helt ny båt. Detta gjorde jag på sämsta 
tänkbara plats – i Chicago – dvs backen bredvid LSS 
klubbhus. Det var mycket slit men vi var klara till mid-
sommar. Båten var hyfsat optimerad av Stefan Blomlöf 
(hjälp med kalkyler på kölprofiler) Richard Larsson 
(special detaljer på beslag) samt min då nya livskamrat 
Annika som alltid fixade lunch till alla. 
Vi blev årets rookie i Express Stockholm och träf-
fade nya kompisar som Patrik Forsgren (1121), Patrik 
Erlandsson, chefsdesigner på Northsails.  
  Med dessa fick vi möjligheten att träna i december på 
Stora Värtan och prova allt från nya segel till olika lat-
tor på ett strukturerat sätt. Resultaten lät inte vänta på 
sig. Redan året efter var vi en av toppbåtarna i Stock-
holmsfleetet. Det känns konstigt nu – 10 år senare – 
men vi var tvungna att ändra vårt trim innan vi kom till 
bryggan eftersom vi visste att det skulle vara seglare på 
rad som ville kontrollera allt ifrån riggtrim till bukdjup 
i storen på vår båt. 
– Redan innan jag köpte Expressen hade jag bestämt 
att jag inte fastna i Expressklassen, som med La-
sern. Därför köpte jag och Annika en X99. Denna 
kappseglade vi ett år med, men det var inte lika kul 
som Expresserna. Banorna var för korta och blandnin-
gen med andra båtar rent av farlig.  
Du har även deltagit i havskappseglingar, vet jag. 
– Ja. Det började när Annika som har hjälpt till på 
Lidingö Runt med OCR-beräkningar, blev inbjuden av 
Göteborgs Havskappseglingsklubb att beräkna OCR-
resultat på deras kappsegling. Jag fick följa med, men 
för att inte bara vara ett bihang utan ha något att göra 
kontaktade jag Anna Drougge, som seglat jorden runt 
två gånger och som jag har seglat Laser ihop några 
år. Nu seglade hon en 60-fots katamaran i Göteborg 
Offshore Race. Hon hade fullt men tipsade mig om att 
höra med Berras 100-fotare, de behöver alltid folk. 
Så efter att ha blivit utfrågad av en co-skipper om 
mina meriter fick jag hänga på som försegeltrimmer, 
dvs sköta 800 m2 genacker eller 170 m2 fock. Det var 
en upplevelse att få jobba under Pelle Petterson som 
rorsman. Även om han vid tillfället var närmare 70 år, 
var han jätteduktig och helt utan prestige. Jag var med i 
ytterligare 3 år på 100 fotaren.  
Där efter fick jag möjlighet att köra på en SeaCart 30 
på Gotland Runt som navigatör. Det var andra gången 
jag seglat flerskrov och det är en sjukt kul upplevelse!  

OCH  seglare & OrganisatÖrer!



Fyren 5-20127

 
P-O StenBerg, viktig och välkommen resurs i styrelsen. 
med lång och bred erfarenhet av styrelsearbete och företagsverksamhet 
– och båtliv! Det hela började på 1970-talet när P-O jobbade på aga…  

Presentation av fler funktionärer 
från driften i nästa nummer. 
 
Har du händelser, erfarenheter 
och något du vill berätta om i 
Fyren? Kontakta mona: 
monaryberg@gmail.com

OCH  seglare & OrganisatÖrer!

– Jag arbetade med 
försäljning till dåvarande 
Sovjetunionen och de 
andra kommuniststater-
na. Jag hade min båt, en 
Albin Ballad på en liten 
klubb, MK Tolvan, som 
hade fått en strandremsa 

av företaget en bit från Larsbergsbryggan. Klubben 
hade enbart motorbåtar. Segelbåtar hade gubbarna 
knappt sett och aldrig någonsin pallat upp. Både up-
ptagningar och sjösättningar gick med Guds försyn 
och med ett eller annat järn innanför västen. En vinter 
vek sig också uppallningen, kölen gled undan och 
rodret bröts när båten la sig på sidan. 
PO, du har varit med i styrelsen för LSS i flera 
år, har jag förstått. Vilka är dina specialområden 
inom styrelsen? 
– När LSS öppnade grinden för mig, vid mitten av 
1970-talet, kunde jag ha båten bland gelikar, som 
förstod sig på segelbåtar. Det är 35 år sedan och nu är 
det min tid för pay back efter alla år som jag har haft 
glädje av mitt klubbmedlemskap här på LSS. Jag sitter 
i styrelsen “utan portfölj” sedan 2009 och försöker 
fungera som “resursperson” för att lösa sådana upp-
gifter som inte hör hemma hos varken kassören, 
sekreteraren eller driftschefen. 
Det ryktas om att du kan ryska… 
– Ja, efter student- och reservofficersutbildning tog 
jag en fil kand med ryska, nationalekonomi och 
företagsekonomi. Jag arbetade som vd i det östhan-

delsbolag som AGA bildade för att ta hand om alla 
kommunistaffärerna. Senare blev jag headhuntad till 
att bygga upp högtryckstvättveksamheten för Kärcher 
i Skandinavien och 1983 blev jag vd för Miele AB i 
Sverige. 
Har du något speciellt minne från dina år på LSS? 
– Ja, det snabbt dyker upp är en sjösättning 1976, när 
jag hade glömt att skruva i loggivaren och vattnet 
stod som en fontän inne i salongen. Min son Peter gav 
till ett gallskrik nerifrån båten, vilket kanske några av 
de äldre medlemmarna fortfarande minns!  
Vad har du för båt idag? 
– Jag har haft två Linjett32-or, är nu lycklig ägare 
till en Linjett 35 och ni ser mig nu tillsammans med 
Ingrid, som jag dock inte är gift med, jag har två 
äktenskap bakom mig. 
Vad ser du som den största utmaningen för LSS 
framöver? 
– Det är att återskapa mer av den klubbkänsla som 
fanns tidigare och minska synen på klubben som 
en parkeringsplats för båtar. Det är någonting som 
alla medlemmar kan bidra med genom att ta till sig 
enkla saker, t.ex. det som står i Hamn- och Varvs-
ordningen, vad som sägs om arbetsplikten, hur vi 
skall sköta vakttjänsten och var kärrorna skall ställas 
när de har använts. Det en av medlemmarna inte gör 
måste ju någon annan göra! När sådant smått men 
viktigt fungerar är det ju kul att delta i gemenskapen 
på varvet och motiverande att arbeta i styrelsen och 
driftsnämnden.  
Tack för ordet och god jul och gott nytt år!

 u Man kan väl sammanfatta det med att seglingen måste uppfattas 
som kul och rättvis av seglarna. Viktigt är givetvis också att funktionär-
erna får en fin dag och att LSS får goodwill och en slant över. 
Hur är din sammanfattning av årets Lidingö runt?  
– Årets tävling innehöll några nyheter som fungerade bra, men som kan 
bli bättre. Man kan nu anmäla sig via vår webbplats www.lidingorunt.se 
samt även betala direkt. Dessutom tog vi in ett företag som skötte tid-
tagningen eftersom jag tycker att funktionärerna ska göra annat. På sikt 
kanske man då kan se hur båtarna ligger till under pågående tävling och 
dessutom kommer resultatet  kunna vara färdigt betydligt snabbare. Men, 
vi är inte där ännu. 
Tror du att det går att få till flera tävlingsseglare på LSS och i så fall hur? 
– Jag hoppas att LjS – Lidingö Jolleseglare – ska utbilda många 
kappseglare framöver och att LSS ska framstå som ett bra alternativ för 
dem när de blir lite äldre. Om vi uppfattas som en attraktiv klubb för 
kappseglare ser framtiden ljusare ut.



 

IYC:s commodore, kommendörkapten och ordförande 
Kristen Soederberg, bjöd i somras vänligen in LSS 
medlemmar till klubbens seglingar, olika event och till-
ställningar kring Americas Cup-tävlingarna i området. 
För oss som inte kan åka dit, kommer här ett reportage 
om Island Yacht Club, som vi faktiskt kan lära oss en 
del av. Klubben har övervägande kvinnliga medlemmar, 
har speciella kvinnliga tränare och en stor ungdoms-
verksamhet!

IngA egnA BÅtPlAtSer  
Klubben bildades 1970, av en grupp genuint intresse-
rade seglare, som inte tilltalades av den snobbism och 
societetselegans med dyra tillställningar, seglarbaler och 
banketter som tillhörde seglarlivet vid tiden. De ville 
bara segla och tävla och känna vinden i sina segel. 
   IYC ligger på ön Alameda intill Oakland. Sedan 1902 
är Alameda en egen ö, då en kanal öppnade det smala 
nästet till Oakland. Framför IYC ligger bukten, San 
Francisco och Golden Gate-bron och Stilla havet.

Här ligger segelbåtarna i hela året och den bästa seg-
lingen är faktiskt under vintern. Då är vindarna mildare 
och jämnare än under sommarhalvåret då antingen dim-
man rullar in från havet eller västvinden sveper in från 
Stilla havet med 15 sekundmeter. Kvällar och mornar är 
brisen mildare, runt 7-8 m/s och perfekt för sena segel-
turer och kvällstävlingar.

SmÅ SnABBSeglAre 
Idag är klubbverksamheten inhyst i två våningar i ett 
hus i Svendsens Boat Works marina, (ja, en svenskätt-
ling och skicklig seglare). Klubben har cirka 200 in-
skrivna medlemmar, av vilka drygt 55 är aktiva seglare. 
Klubben har inga egna kajplatser, utan medlemmarna 
har sina båtar spridda vid olika bryggor och marinor 
längs flodmynningen och i närområdet. Det handlar 
huvudsakligen om mindre snabba segelbåtar, som Hobie 
20, Santana 22:or till Hunter 41:or som är de största. 
Många är sk torrseglare, dvs har sina båtar på trailers 
och transporterar dem runt till olika seglingar. I klubben 
finns även ett antal medlemmar som inte har egen båt, 
men som gärna deltar i tävlingar och ställer upp som 
besättning. Medelåldern är mellan 40-70 år, och endast 
få familjer med barn. Men klubbens arrangemang, täv-
lingsanda och gemenskap är det inget fel på!

HISSA Segel mOt HAwAII 
Någon arkipelag finns inte, så om det inte är en ban-
segling, då kan man ge sig ut till Clipper Cove i lä av 
Treasure Island under Oakland Bay Bridge. Eller norrut 
till Ayala Cove vid nationalparken Angel Island. Men det 
finns även de seglare som inte räds Stilla havet på andra 
sidan Golden Gate-bron. De ger sig iväg till tävlingar vid 
Drake Bay eller Half Moon Bay eller Farallon Islands, 
21 sjömil väster om San Francisco, öar man inte får 
landstiga på. Stolt berättar Kristen om klubbens kvinn-
liga seglare som ensamma styrt kosan mot Hawaii!   
   Det var en av Kristens företrädare, kommendören 
Linda Newland, som på 80-talet startade the Northern 
California Women´s Sailing Seminar. Det är den ena 
sammanslutningen i området som har ett program i 
vilket kvinnor lär kvinnor att segla. Män är välkomna, 
men då som funktionärer. Kristen är rejält stolt när hon 
berättar om de många kvinnor som börjat sin seglar-
karriär genom klubbens program.
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sEgliNg uNDER golDEN gATE
Utanför båtklubben island yacht Club i alameda, vår systerstad vid san francisco 
på den amerikanska västkusten, pågår segeltävlingarna för fullt. nu, när vi ligger på 
torra land och is täcker våra vatten, då är seglingen vid san francisco som bäst.

Kristen soederberg  
vid avslutningsfesten. 
Nu lämnar hon ord- 
förandeskapet och kan 
ägna sig bara åt segling 
i san Francisco-bukten 
och iväg till Hawaii!

i klubblokalen på övervåningen, dekorerad för fest efter 
årsmöte och “vaktombyte”.

Text: Mona Ryberg Nordgren Foto: Island Yacht Club, Alameda
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SegeltÄVlIng För SYnSKADADe 
Under sommaren har klubben även varit medarrangör 
i the Californian Invitational Blind Sailing Regatta, i 
vilket lag från Japan, Canada, Nya Zeeland och hela 
USA deltog. I  besättningarna finns då bara fyra seende 
seglare, en kapten och en segeltrimmare och två som 
ropar ut order men inte får röra något. Resten är blinda 
eller gravt synskadade. Den stora regattan, som visade 
att allt går, rönte stor uppmärksamhet i den lokala pres-
sen. 
– Det är fantastiskt att se vad människor kan göra, 
trots handikapp. Vi är väldigt stolta att kunna arrangera 
tävlingar som denna, säger Kristen. Vi är en klubb med 
härliga medlemmar som bjuder på sig själva och sina 
kunskaper. Det är trevligt.

mentOrSKAP OcH  VeterAner 
För att stimulera och utveckla de nya, unga seglarna 
ordnar klubben, från april till september, så kallade 
Friday Night Races. Ett 15-20-tal båtar brukar delta och 
då ställer veteranerna 
upp som mentorer eller 
besättning. Båtarna delas 
upp i olika divisioner 
med handikapp enligt 
PHRF, Performance 
Hanidcap Racing Fleet. 
– Efteråt ställer vi upp 
grillar och har en ge-
mensam grillkväll och 
delar ut små enkla priser 
till deltagarna. Under 
vintern, när solen går ner 
tidigt, håller vi i Island 

Days Series, fem tävlingar som går av stapeln under 
söndagseftermiddagarna. Dessa tävlingar brukar vi 
avsluta med het chili och några öl! 
   Men det är inte bara i bukten man seglar. Ett par 
gånger per år arrangerar klubben större havskappseg-
lingar, bland annat Doublehanded Lightship Race, där 
tvåmannabåtar seglar ut till Bar Pilot, en stor boj vari-
från lotsarna går på för hjälpa in stora fartyg in i San 
Francisco. 
– Med hård vind, strömmar och dimma så kan San 
Franciscobukten vara en riktig utmaning för de som inte 
är vana.

mIDDAgAr OcH FörelÄSnIngAr 
En gång i månaden håller klubben en finare middag med 
föreläsare som bidrar till sporten med sina kunskaper, 
allt från hur man trimmar seglen till hur man bäst navig-

erar ut genom Golden Gate.  
–Vår klubbmästare är en jätteduktig 
kock så det är underbara middagar. Vår 
finaste middag är i november, vid vår 
”change of watch”, vårt årsmöte då vi 
svär in nya medlemmar, och väljer ny 
kommendör och ordförande.  
– Vi hade vårt stora årsmöte och 
fest för några veckor sedan, berättar 
Kristen. Då tog Thom Mantooth över 
kommendörskapet. Men jag har haft ett 
underbart år, med en massa fantastiska 
tävlingar, avslutar Kristen Soederberg.
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Härligt på däcket, taktikplanering med 
veteraner och nya, unga seglare.



Det var ägarna till SWE 159 som 
arrangerade tre banseglingar på en 
klassisk olympisk bana med två 
slörben. I dag seglar man endast 
kryss och läns. 
Det blev fina seglingar, men endast 
tre båtar på en bana som tog cirka 
en timme per segling. 
I vår båt fanns fördäckaren Per-
Julius ”Julle” Kronberg och som 
taktiker hade vi förstärkt med Patrik 
Björklund.

Det BörJADe BrA 
Första seglingen vann vi trots att 
vi inte hade bättre fart än konkur-
renterna. Men vi manövrerade 
mycket bättre vid gippar och spin-
nakersättningar. 
Inför andra seglingen gjorde Patrik 
och Julle vissa korrigeringar av 
riggen och förbättrade trimmet 
vilket resulterade i bättre höjd med 
bibehållen fart. En överlägsen seger 
som sedan följdes av en ännu större 
seger i tredje och sista seglingen 
gjorde att vi efter avslutningen 
började prata om att mäta oss med 
de bästa båtarna i Sverige. 
 
BOgSerIng 
Fredagen den 7 september bogse-
rade vi vår båt till Viggbyholm för 
kappsegling under helgen. 
Tillsammans med 606:or, H-båtar 
och Farr 30:or skulle vi segla KLM, 
klassmästerskap, på Stora Värtan. 
Lördag morgon fick vi en bra start i 
den svaga vinden. 
 

Patrik höll koll på när vi skulle slå 
och Julle skötte spinnakern och  
något överraskande vann  vi första 
racet. 
I andra seglingen kände vi oss lite 
mindre spända och tog ledningen, 
men förlorade den strax före mål-
gång när en konkurrent lyckades ta 
vinden från oss och spinnakern. Lite 
irriterande och dessvärre något som 
hände flera gånger.

SPInnAKern Föll! 
Lördagens tredje segling ledde vi 
klart när spinnakerfallet lossnade 
från spinnen! 
Vi tvingades utgå och den lättaste 
ombord, Julle, skickades upp i (den 
tunna) masten för att hämta ner 
fallet.  
 
I dagens sista segling hade vinden 
ökat och nu skulle vi ta revansch, 
men misslyckades av oklara skäl. 
En fjärdeplats blev det som avslut-
ning på lördagen. 
Inför söndagens seglingar var vi rik-
tigt sugna, men svaga och ombyt-
liga vindar gjorde tävlingen ytterst 
chansartad. 
Vi blev tvåa i alla tre seglingarna 
och slagna av de unga grabbarna i 
SWE 138 som seglade allt bättre 
och spikade söndagens samtliga 
seglingar. 
I tredje seglingen tjuvstartade vi 
men lyckade ändå segla upp oss 
till ledning som vi åter förlorade på 
sista länsen. 

 

nöJDA meD reSUltAtet 
Men sammantaget var vi nöjda med 
säsongen. Vi hade förhoppningen 
att slå någon båt och det gick bättre 
än så. 
Vi blev tvåa i KLM trots att vi 
bland konkurrenterna hade en båt 
som seglat EM i år – SWE 122, 
och i en annan – SWE 128, gastade 
Solingförbundets ordförande Pontus 
Berglund.  
Viggbyholms båtklubb hade arran-
gerat fina tävlingar och nästa år 
hoppas vi kunna deltaga vid fler 
tävlingar.
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tre MÄn i en Båt – gav mersmak

 
Solingen: 
• Ritades av Jan Linge och blev  
   os-båt 1968. 
• Fortsatte som OS-klass till och  
   med os 2000. 
• En snabbseglare på 1 020 kg som  
  seglats av alla världens stora seglare.

 
Förberedelser på bryggan inför 
starten på lördagen. i bakgrunden 
Calle schön och hans besättning i 
sWE 138 som vann Klm.  

I somras inbjöds vi till en mindre kappsegling med Solingar på 
gällnan utanför ljusterö.                            Text: Dan Olsson 

 
skryt och bortförklaringar i väntan på 
prisutdelningen.   

göran gellerhed med sWE 122 blev 
trea vid årets Klm.     

Foto: Dan Olsson



en eller tVå 
”tOPPOrganisatiOner”
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Om de heta diskussionerna och 
bestämda åsikterna gällande en 
eventuell sammanslagning mellan  
ssf och sBU.

Den som läst bl.a. tidningen Båtliv har väl inte kunnat 
undgå att notera att det pågår en intensiv debatt om 
båtlivet i Sverige ska insorteras i en eller två förbund.  
 
Idag är det så att de flesta båtklubbar, däribland LSS, 
är anslutna till dels Svenska Seglarförbundet, som i sin 
tur är en underorganisation till Riksidrottsförbundet, 
dels till Svenska Båtunionen. Kortfattat kan sägas att 
för LSS del skulle avgifterna till dessa ”överorgan” 
minska om det skedde en sammanslagning.

BÅtrIKSDAgen 
Nu pågår alltså en utredning om denna eventuella sam-
manslagning, en utredning som Lidingö Båtförbund 
tillsammans med ett tiotal andra lokala båtförbund sagt 
sig vilja lägga ner. För en tid sedan avhölls en extra 
”båtriksdag” för att behandla frågan om att, från Båt-
unionens sida, avbryta denna utredning men beslutet 
blev att låta utredningen fortsätta. Ett i mitt tycke klokt 
beslut – det måste rimligen vara bättre att ta ställning 
till ett eventuellt samgående när man vänt så många 
stenar som möjligt!

FörDelAr 
På uppdrag av LSS styrelse deltog jag i ett möte för 
att lyssna till såväl Seglarförbundets som Båtunionens 
styrelsers uppfattning i frågan och blev då person-
ligen än mer övertygad om fördelarna med en sam-
manslagning. Självklart under förutsättning att den 
nya organisationen utformas så att såväl Båtunionens 
främjandesyfte, som Seglarförbundets mer tävlingsin-
riktade syfte, tillgodoses. På mötet framkom att detta 
självklart också var de existerande förbundens såväl 
utgångspunkter som krav.

KlOKA FöretrÄDAre 
Jag har alltså svårt att förstå hur bl.a. Lidingö Båtför-
bund kommit till slutsatsen att en sammanslagning är 
av ondo när man inte sett resultatet av denna utred-
ning. Personligen ser jag det, förutom en kostnadsmin-
skning, som en ytterligare fördel att det blir enklare 
att hitta kloka företrädare för båtlivet i en – i stället 
för två – organisationer, och att en större organisation 
självklart har en större tyngd gentemot såväl myn-
digheter som kommuner.

FOrtSAtt UtreDnIng 
Jag ser det därför som klokt om både medlemmar 
och styrelse i LSS sätter sig in i problematiken för 
att kunna föra en rimlig diskussion om denna fråga, 
i första hand i Lidingö Båtförbund men och också i 
Stockholms Seglarförbund. 

Tills sist bör också påpekas att jag har förstått att LSS 
styrelse inte delar uppfattningen som Lidingö Båtför-
bunds majoritet gett uttryck för, d.v.s. att samman-
slagningsutredningen borde avbrytas. Heder åt den!

Anders Lefrell  
Tidigare ordförande i LSS

Foto: Mona Ryberg Nordgren  –  från årets Smaragd SM.
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  iNTENDENTEN HAR sluToRDET:

LADDA FöR KAPPSEGLINGAR
Fler funktionärer behövs till LSS tävling-
ar. Intresserad? Kontakta Dan Olsson.

DEt SOM GöMS I SNö…
Glöm inte att kolla era båttäck-
ningar emellanåt under vintern.

AKtUELLA ARBEtSPLIKtER                     
– anslås  fortlöpande vid mast-
skjulet samt på LSS webbplats.

KAlenDArIUm För 2013 I nÄStA nUmmer
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Inte bara vatten
I senaste numret av ”Båtliv” 

finns två artiklar om spolplattor. 
En båtklubb som byggt sin egen 
spolplatta till en kostnad på cirka 
160.000 och en annan som köpt ett 
mer färdigt koncept, pris 850.000. 
Den billigare varianten byggdes på 

ett sätt som inte är godkänt och måste byggas om. 
Det var intressant att läsa eftersom vi i höst fått en 

skrivelse från Lidingö stad med riktlinjer för båtbotten-
tvättning. 

Riktlinjerna är skapade av statliga Havs- och vatten-
myndigheten. På deras webbsida kan man läsa om både 
riktlinjerna och den rapport som ligger till grund för 
riktlinjerna. Läsning av rapporten gjorde mig mycket 
förvånad, det ser nämligen ut som om man till största 
delen missar målet med de föreslagna åtgärderna. 

En viktig faktor är att enligt rapporten så avges cirka 
80 till 90 procent av de miljöskadliga ämnena då båten 
ligger i vattnet i hamnen. Av den återstående delen så tas 
större delen upp som slam i spolränna och brunn, om man 
använder en regelmässigt byggd spolplatta. 

Men i undersökningen har man glömt bort att räkna 
in vad som sker med den båtbottenfärg som hamnar i 
naturen då båtbotten torr- eller våtslipas på sin respektive 
uppställningsplats. Ett kvalificerat antagande är att där 
hamnar merparten av bottenfärgerna och dess miljögifter, 
om färgerna innehåller sådana förstås. Skulle denna andel 
tas med i beräkningen så blir andelen som tas omhand vid 
spolplattan försvinnande liten. 

Att varje båtägare ska samla upp slipresterna är i prak-
tiken inte lätt och även man försöker så kommer säkert 
en stor del att ”smita förbi” de uppsamlingsutrustningar 
som man kan tänkas använda. 

Läs gärna på www.havochvatten.se, sök på ”Båtbot-
ten-tvättning av fritidsbåtar, rapport och riktlinjer”

Så kopplade då vintern sitt grepp redan i början 
av december, sista båten kom upp strax innan isen tog 
viken i besittning och så kom snön och fyllde några 
otäckta båtar. Jag snöröjde vägen in på varvet med vår 
nya kombimaskin som är gräsklippare på sommaren och 
snöslunga på vintern. 

Det är fullt tillåtet att skotta trappan upp till klubbhuset 
om det ser ut att behövas, jag ska försöka se till att det 
finns en snöskyffel vid trappan eller klubbhuset. Hoppas 
att snöskyffeln finns kvar där den stod när den behövs 
nästa gång…

till sist en sak som många redan gör, titta till båten 
då och då för att kolla stöttning och täckning. Se också  
till att det finns ägarnamn och telefonnummer synligt på 
stöttningen.

Peter

(Ps. Innan denna tidning hann gå i tryck hade skyffeln försvunnit från sin plats vid trappan till klubbhuset och Peter har fått ersätta den med en annan.  
Visserligen är skyfflar hårdvaluta en vinter som denna, men… hallå! LSS är väl knappast någon obskur ungdomsklubb för tonåringar! Skärpning tycker Red.) 


