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Ord för sjöbusar och andra gastar 
 
Ofta slänger vi oss med ord och utryck som vi inte har en aning om 
varifrån de kommer eller vad de egentligen betyder. Inte minst för 
sjötermer gäller samma sak. I väntan på bättre tider och en ljus-
nande vår, kommer här en lista att träna på till nästa års sjöliv. 
   Med den vill jag bara passa på att önska en god jul, och framför allt 
ett gott nytt år. Och så vill jag tala om att jag verkligen gillar att tillhöra 
LSS och den trevliga båtklubben, och ha fått förtroendet att under en tid 
få göra klubbens tidning! 
  Tack för bidrag och insänt material under året. Och jag tar gärna ändå 
mer under nästa, och idéer och önskemål vad ni vill ha med i Fyren!

Till nästa gång, enjoy. 
        Mona   Mail: monaryberg@gmail.com

fallrep 
Ordet hittas redan på 1700-talet, ursprungligen som en sjöterm – namnet 
på en enklare, löstagbar stege som kunde hängas ut på fartygssidan och 
användas som en lejdare. Någon som är på fallrepet är någon på väg att 
kliva av, eller på, ett skepp – någon som är på väg utför… 
 
Preja 
Ordet har alltid använts för att tvinga någon att stanna, man prejar både 
på land och till sjöss. Ordet kommer från holländskan, praaien och är 
samma ord som engelskans pray, be. Det syftar alltså på själva anropnin-
gen, att be någon stanna… 
 
kapten 
Ordet betyder huvudman och kommer från latinets caput, huvud. Inte att 
förväxla med tyskans kaputt – trasig… 
 
lots 
Ordet hittar man tidigt, i medeltidsengelskan där ordet lodesman bety-
dde styrman eller vägvisare. Lode är samma ord som svenskans led: en 
väg, sträcka. 
 
karantän 
Ordet härstammar från 1300-talet då digerdöden härjade. När det var 
som värst i Venedig, tvingades båtar att ankra upp på redden utanför 
staden i fyrtio dagar innan de släpptes in. Quaranta giorni betyder 40 
dagar på italienska, och detta försvenskades till karantän… 
 
matros 
Kommer också från sjönationen Hol-
land, mattenoot som betyder ”häng-
mattskamrat”. På de gamla segelskep-
pen delade 2 sjömän på en hängmatta.

            

                                                            källa: etymologen Stefan ekman
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åretS höstemöte den 27/11bjöd inte  
på några Stora överraSkningar…

Text: Mona Ryberg Nordgren 
Foto: Gunnar Mörck

Christian Ehrling från LBF 
förfasade sig över vår bryggor.

Erik Dahlstedt, Anders Lefrell och Mia Essman till bords.

Dan Olsson och Owe Heberg.

Patrik Björklund 
berättade om 
SM i Optimist. 
Anna Sernler 
lämnar klubben 
efter 27 år!

Protokoll från mötet kommer i sinom tid. Men en kort 
resumé kan berätta att 30-talet intresserade veteraner 
och nya sjömän i vanlig ordning bänkade sig fram-
för Erik, Anders Lefrell och Mia, som drog igenom 
punkterna smidigt.
Kallelsen i Fyren ansågs okej, dagordningen fast-
ställdes.
Klubben informerade om byte av bojar längs land-
bryggan, hur man påtalat för Lidingö Stad att våra 
bryggor är i stort behov av renovering. Den dyra 
slamkryparrampen diskuterades. Klubben informer-
ade också om att man tittar på vaktbolaget, att städ-
dagarna givit gott resultat.

Patrik Björklund, som arbetar aktivt 
för Lidingö Jolleseglare, berättade 
om det stora SM som ska hållas på 
Bosön och där ett stort tal funktionärer 
behövs. Hör av er till Patrik eller Dan 
om intresse finns.
Mer info kommer. Johan Wadmark 
från Lidingö Jollesegglare fick LSS 
ungdomspris – pokalen med godis – 
för sina insatser i Lidingö JS!  
Grattis! 

Den motion – om 
lika medbestäm-
mandevärde för 
alla båtklubbar på 
Lidingö – som An-
ders Lefrell skickat 
in till Lidingö Båt-
förbunds årsmöte  
den 21/11, gav in-
gen större beaktan.

Mötet avslutades utan sång och musik av Anders  
Lefrell och Staffan Svenungsgård, men redan planerar 
Ann in en ny kväll med de musicerande medlem-
marna!

I väntan på det, här kommer lite minnesbilder  
från mötet, tagna av Gunnar Mörck.

 

Förutom att mötet hölls en veckare senare än utannonserat och på en onsdag istället för  
den traditionella torsdagen och skulle kombineras med en gitarrspel och samkväm.  
Av det blev nu inte mycket. Efter Anns ärtsoppa med varm punsch, drevs mötet igenom 
med Erik Dahlstedt som ordförande, och Mia Essman som ständig sekreterare.
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vI vann sveriges katamaran- och  
trimaranseglares mästerskap 2013!

STCS-mästerskapet seglades i år 
för 25 gången och vi förlorade ald-
rig ledningen efter vår fantastiska 
start på säsongen med totalvinst i 
Gullviverallyt.
   Höstens två kappseglingar var 
Gran Prix och Kålö Höstkapp. 
I Gran Prix startade 26 flerskovs-
båtar med jaktstart, våra närmaste 
konkurrenter hade startat före oss 
och det blåste relativt svag vind, ca 
4-5 m/s. Vi lyckades till slut passera 
alla som startat före oss men blev 
också omseglade på slutet av två 
trimaraner med högre mätetal. Tack 
vare detta utökade vi vår ledning 
totalt.
   Sista racet var en två dagars seg-
ling till Kålö och tillbaka till Öster-
skär igen. Det blåste båda dagarna 
ganska friskt på Möja västerfjärd, 
10-12 m/s i byarna och vi kunde 
långa stunder segla 15-18 knop, 
både lördag och söndag. Fantastiskt 
känsla!  
   Vi kom på andra plats båda 
dagarna, båten som vann hade 

samma poäng som vi med 3:a och 
1:a som placering. Tack vare vår 
andra plats i detta race säkrade vi 
segern i SCTS-mästerskapen. 
    
Efter denna intensiva säsong med 
åtta kappseglingar hade vi tänkt att 
ta det lugnare nästa år, men efter 
Kålö kappseglingen, som var så täta 
närkamper och snabb, blev vi så 
tända på mera race att vi nog försök-
er försvara titeln nästa år.

Det var också roligt att visa att det 
går att vinna med en standard  
Dragonfly 28, fullt inredd med 
dynor, pentry, toalett osv, och som 
dessutom saknar vingmast.
 
Besättning: Frida Winqvist,  
Stefan Klärre, Carl Aulin, Magnus 
Winqvist, Carl von Eckerman och 
Andrea. Det var ett pussel att få till 
besättning till alla kappseglingarna, 
som mest var vi tre st ombord.

 
 

LSS-medlemmen och trimaranseglaren Gustav Winqvist, är inte bara en flitig  
och duktig seglare. Han är även en flitig skribent i Fyren. Här kommer hans  
enaste inslag om årets lyckade kappseglingar. det är bara att gratulera. Och  
vem vet – med all den här entusiasmen, kanske vinner han över några seglare  
till sin “blyfria” segling? Här kommer Gustavs rapport från höstens tävlingar… 

Full fart i Kålö Race!

Med luft under 
skråvet! Kålö Race.
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semesterseGlInG
Den 20 juli började Kicki och jag 
vår segling. Det hade blåst mycket 
från nord och det såg ut på väder-
prognosen att det skulle fortsätta så 
några dagar.  
   Vi hade inte varit i Blekinge de 
senaste 25 åren och aldrig lagt till 
vid Utklippan, så det blev målet. 
Efter fem dagsseglingar var vi 
framme i Torhamn i Blekinge.  
   
Den första dagen 
började bra med 17 
knop på Mysingen 
med full stor och 
screecher. 

Andra dagen 
seglade vi från 
Krokskär en tidig 
morgon i svag  
NV-vind med 
genaker, och  
landade i Jungfru-
sund kl 15.00. 

 
Tredje dagen seglade vi genom 
skärgården och förbi Kråkelund till 
Oskarshamn. Vi valde den hamnen 
för att det var kulingvarning från 
N-NO till natten och nästkommande 
dag.

Mycket riktigt blåste det även på 
morgonen den fjärde dagen från N 
14 m/s i medelvind. Jag vet sedan 
tidigare att det blir grov sjö i norra 
Kalmarsund i de vindarna så vi 
valde att ta två rev i storseglet och 
liten fock för att inte segla ikapp 

vågorna för fort. Med den segel-
sättningen seglade vi stadigt och 
tryggt i ca 12 knop. Vi landade i 
Kalmar, gick runt inne i Kalmar 
slott och åt därefter en sagolikt god 
fiskgryta i hamnkrogen.
 
Femte dagen blåste det N ca 6 m/s, 
genaker segling till Torhamn. Nästa 
morgon var havet blankt, total bleke.   

  
Vi körde motor ut till Utklippan där 
vi välkomnades av några sälar, 
vi kom in i inre hamnen utan att 
behöva fälla ihop trimaranen. Efter 
lunch kom det sjöbris från S och vi 
seglade till Karlskrona.
    Resten av semesterseglingen fick 
vi vindar från syd, inga krysslag 
denna semester.

Text: Gustaf Winqvist 
Foto: Thomas Eriksson       
och Gustaf Winqvist

Skön sommar-  
och semester-
segling med 
solnedgång i 
vacker naturhamn 
på väg ner mot 
Blekinge.

På plats i Utklippan.

det är lugnt! se bara till de 
täckta båtarna från vind och 
snö, och ladda för våren. 
Planering för det kommande 
båtåret på Lss görs i mitten 
av januari.  
 
I fyren nr 1/2014 kom-
mer kalenderariet för 
hela året. 
Men tills dess, passa på och 
kolla in Lss utbildnings-
program som startar under 
vintern. se sid 6-7! 

jaha, och var är 
då kalendern 
för 2014?

 Foto: Wallpaper

I nästa nummer av Fyren 
berättar Thomas Bjälke om 
sin sexveckorssegling ner 
från Kalmar till Vilamoura i 
Portugal, vidare till Mallorca 
och Menorca och Antibes i 
Frankrike.
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på rätt kurs med pelle brandt?
tillsammans med Pelle brandt har Lss arrangerat olika kurser och utbildnings-
kvällar nere i klubbhuset under hösten. Men få ivriga elever har infunnit sig. 
är vi kanske alla väl utbildade sjöbusar som inte behöver mer kunskaper i ämnet 
sjövett, radiokommunikation eller i navigering? eller vet vi kanske för lite om vår 
lärare Pelle brandt? Här berättar han lite mer om sig och kurserna.  

Pelle brandt tillhör inte inven-
tarierna som varit med i Lss i 
en evighet, bara knappt 10 år. 
Han inte ens egen båt, utan 
seglar ofta andras – “mycket 
billigare”. Men seglat har han 
gjort sedan han som parvel tog 
sig över trälhavet i badrock 
och roddbåt.  
erfarenheterna är många, från 
långseglingar mellan Malta 
och sicilien, i Kroatien och 
Grekland och england. utbild-
ning har denne täbybo hållit i 
omgångar sedan 1970-talet. 
 
Du erbjuder din kunskaper som 
kursledare till LSS medlemmar. 
Hur ser du på sjöfolkets kun-
skaper? Är vi dåliga på sjövett?  
– De flesta är måna om att vara 
utbildade och informerade om 
vad som händer vad gäller lagar 
och förordningar. 

Vilken utbildning är viktigast i 
dagsläget, nu finns det ju så bra 
gpser. Kanske anser folk att de 
inte behöver lära sig att navig-
era? Klarar man sig utan?  
– Det finns tre instrument om-
bord. Klockan, varvräknaren och 
magnetiska kompasen, resten är 
utrustning som är beroende av el 
och därför skall man i grunden ha 
åtminstone Förarbevis. Dessutom 
så är det en utbildning som beta-
lar sig eftersom vissa försäkrings-
bolag ger rabatt på försäkringen.

Om man ska ge sig iväg och 
segla utomlands, vilka utbild-
ningar krävs då?  
– Att bara segla iväg går bra utan 
utbildning, även om det är dum-
dristigt. Men skall du hyra båt i 
Medelhavet så krävs det ett Förar-
bevis och ett VHF-certifikat.

Du har själv mycket kunskaper 
i sjömanskap och navigering. 

Har du någonsin hamnat i en 
situation där du varit tacksam 
över de kunskaper du samlat på 
dig?  
– Seglade mot finska Jurmo och 
fick 20 sekundmeter på oss i en 
SK 40, men det gick bra.

Om jag skulle välja en av dina 
utbildningskvällar, vilken 
tycker du att jag ska satsa på?  
– Helt individuellt men jag tycker 
nog att en helgkurs är bäst. Förar-
beviset tar då två helger att ta.

Rent allmänt om vårt sjövett, 
vad säger du då? 
– Jag är övertygad om att om 
svenska båtklubbar hade haft i 
sina stadgar att man måste ha 
minst Förarbevis för att få ha en 
båt på land och i klubbens hamn 
så hade nog inte diskussionen 
om körkort uppstått. Då hade 
Båtsverige tagit sitt ansvar utan 
inblandning av myndigheter.

Text: Mona Ryberg Foto: Pelle Brandt

LSS utbildningsverksamhet finns 
för att kunna erbjuda sina med-
lemmar en bra bas för marin 
utbildning. det är därför viktigt  
att synpunkter från medlemmar 
kommer in så att utbildnings-
verksamheten kan utvecklas  
till det som klubbens medlem-
mar önskar. 

alltså – vad vill ni lära er?  
Kanske finns det önskemål  
om någon utbildning som  
inte erbjuds för tillfället?

maila  
gärna era synpunkter/idéer till 
pelle@pellebrandt.se   
eller till  
Lss, fam.lefrell@tele2.se.

• Kurserna bedrivs i studiecirkel-
form, vilket förutsätter en aktiv 
samverkan mellan kursdeltagare 
och handledare.  
• Minimiantalet för att kunna 
hålla kurserna är 6 personer.  
(Övre gräns är 12-15 personer, 
beroende på kurs).  
• Kurs och examinationsavgifter 
är preliminära och kan förän-
dras. LSS kurspris är lågt, jäm-
fört med bildningsförbundens 
motsvarande kurser.  
• Många försäkringsbolag 
ger minst 10% rabatt på båt-
försäkringen för den som har 
adekvat utbildning.
• Kursplats är LSS klubbhus. Gotska Sandön, 2013.  

Foto: Peter Elmström
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kurser - vInter & vår 

förarIntyG helGkurs
Kursen ger grundläggande naviga-
tions- och sjösäkerhetskunskaper. 
Detta är en helgkurs vilket innebär 
att kursen är upplagd under ett par 
helger, både lördag och söndag. 
Lektionstiden är mellan kl. 10:00 – 
16:00 med lunch ca 12:00.
Kurstillfällen:  
22 – 23 februari  
och 5 – 6 mars 2014. 
Planerad examination: meddelas 
vid kursstarten.
Kursavgift: 1400:- 
Tillkommer: kostnad för kursmate-
rial och examination. 
Kursledare: Pelle Brandt

kustskePParIntyG  
helGkurs
Lär dig hur man navigerar i mörker 
och på öppet vatten utan tidvatten, 
alltså främst Östersjön, Västkusten 
och Medelhavet! Dagens moderna 
sjökortsplottrar underlättar vid 
svåra siktförhållanden men det 
räcker inte! Som skeppare måste  
du själv kunna ta fram adekvat 
information om tekniken strejkar. 
Examen ger behörighet att föra  
fritidsskepp, dvs. fartyg längre än 
12 meter och bredare än 4 meter. 
Detta är en helgkurs vilket innebär 
att kursen är upplagd både lördag 
och söndag. Lektionstiden är mel-
lan kl. 9 – 12:00 och 13 – 16:00 
med lunch 12:00.
Kurstillfällen:  
15 – 16 februari 2014.
Kursavgift: 900:-
Tillkommer: kostnad för kursmate-
rial, praktikpass, och examination.
Kursledare: Pelle Brandt.

vhf kurs – helg
VHF kursen ger kunskap om hur 
du kommunicerar med andra och 
hur du använder VHF: en i en 
nödsituation. Kursen leder till ett 
VHF – certifikat och behörighet att 
använda VHF-telefon.  
Kurstillfällen: 9 februari 2014  
kl. 10:00 i klubbhuset.
Kursavgift: 400:-. Tillkommer: 
kostnad för kursmaterial och prov.
Kursledare: Pelle Brandt

klubbevenemangen
Klubbmästare ann Götesson har kämpat under hösten med  
flera intressanta klubbkvällar, men uppslutningen har varit lam…  
en ovana av dylika aktiveteter? eller har vi stängt igen Lss när  
vi väl dragit upp våra båtar? så här tänker ann…

Hur har klubbkvällarna fungerat, 
tycker du? 
– Tyvärr har det inte alls varit den 
uppslutning som jag hade hoppats  
på. På tjejmiddagen var vi 8 damer 
som träffades och åt en god middag 
och hade jättetrevligt.  
Vinprovningen fick jag ställa in 
då anmälningarna var för få och 
en sommelier är ju ganska dyr, jag 
hoppas dock att jag kan köra detta 
under vintern. Senaste klubbkväl-
lenrann ju ut i sanden då vi fick lov 
att ha höstmötet då oxå. Jag hop-
pas att Anders och Staffan 
vill köra en kväll efter nyår 
istället.

Hur tänker du för våren 
och kommande klubb- 
aktiviteter? 
– Jag hoppas att medlem-
marna visar större intresse 
för de här aktiviteterna än 
hittills. Eller talar om vad  
de skulle vilja ha! 

Vilken typ av sammankomst 
skulle du allra helst vilja göra för 
LSS medlemmar? 
– Jag tänkte att jag skulle ta hit 
SSRS igen och så har jag funderin-
gar på ett föredrag om bottenfärger, 

nu med miljöarbetet aktuellt och så 
här framför näsan.

Du har blivit invald till 
klubbmästare vid Liding Båtför-
bund. Vad kommer det att in-
nebära för dig? 
– När det gäller LBF så är jag in-
vald som ansvarig för Ekskärsgrup-
pen, med en önskan om att jag ska 
ta tag i det sociala livet på vår ö. 

Du jobbar som dagmamma och 
så ordnar du med alla klubbar-
rangemang och helgöppet. Kom-
mer du att orka med, och när 
vilar du? 
– Alltså, jag är ju sån att mitt 
drivmedel är glada medmänniskor, 
när jag kan glädja andra vare sig det 
är barn, vuxna, eller för den delen 
även djur, så får jag kraft att göra än 
mer. 
– Och året har ju 365 dagar så nog 
hinner jag vila oxå. Om jag inte 
hade dialysen så skulle jag ju ha 
ännu mer tid.

Litet men tajt gäng på dammiddag, från 
vänster : Monika Westerlund, anno pältimäki, 
cissi Welander, charlotte fardelius, Monica 
bejner och ann-Marie nettelbladt. åt sallad 
på grönt,rödbetor och chevre till förrätt, 
torskrygg med pepparrotsost, bacon och 
purjolök till varmrätt och moussetårta med 
lemoncurd till dessert.     Foto: Ann Götesson

Har du idéer och tankar, eller på ett eller annat sätt vill framföra 
önskemål gällande klubbkvällarna, hör av dig till ann, eller till 

Fyren. Mail till Ann: anngt6330@gmail.com,  
till Fyren: monaryberg@gmail.com
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det börjar nu likna vintertid, tunt snötäcke och isläggning på gång i viken. 
De flesta båtar ser ut att ha blivit väl täckta men några behöver ses över och 
så är det för det mesta - något kan alltid göras lite bättre.

Mastskjulen är välfyllda, kanske något mindre överfyllda än förra året. Glädjande är att de flesta 
master nu har tydlig märkning med namn och telefonnummer.

Bockgården 
Under den senaste arbetsplikten lyckades vi med gemensamma krafter att städa hela den stora 
bockgården. Faktum är att nu när den i stort sett är tom så ser den verkligen stor ut. Materiel som 
bedömts ha kvalitet och värde för återanvändning har lagt upp i backen vid den stora björken. 
Ägarna till materialet efterlyses och bör snarast ta hand om sina saker.

Det frigjorda utrymmet på bockgården 
ska vi i första hand använda för förvaringen 

av stöttningsmateriel så att backen bakom klubbhuset inte blir överfylld, 
det är endast övre delen som är avsedd för förvaring. Där kommer nästa 
stora medlemsinsats (arbetsplikt) att behövas. Jag vill redan nu uppmana 
till borttagning av sådant som ej ska förvaras där, exempelvis gamla 
batterier, bensintankar och motordelar. Pallningsmateriel ska naturligtvis 
märkas upp för att få stå kvar. 
Jag vill också uppmana till märkning av jollar, vi måste städa upp kring 
jolleförvaringen. 

det låsta kylskåpet i klubbhuset! 
En tråkig företeelse är att någon/några tycker att man kan ta sig in i det låsta kylskåpet i klubbhuset. Klubbmästaren har vid 
flera tillfällen sett låset öppnat och att innehåll har försvunnit. Det låsta kyskåpet är för klubbens gemensamma verksamhet. 
Det finns ett olåst kylskåp under serveringsdisken som är avsett för medlemmars förvaring av det man ska använda under 
dagen men ingen långförvaring.

de nya bojarna 
Nya blå bojar syns nu vid strandbryggan. Ett nytänkande med bara rostfritt material, förutom bojtenen (röret som linan går 
igenom). Här kan man justera linlängden utan att lyfta upp bojen, linan är nämligen fixerad där den går ut i övre änden av 
bojens rör.

nu synar vi vaktbolaget 
Vaktplikten och vaktbolaget är ett område som vi nu ser över och det kommer att utarbetas förslag till förändringar. Kost-
naden för vaktbolaget kan ses relativt stor och har stigit sedan vi startade för 2007. Då var månadskostnaden 9375 kr och idag 
är den 14326kr (inkl. moms). Det gör att vi hittills har betalat nära en miljon kronor för detta. Trots det har vi haft flera stölder 
varje år. Frågan är hur vi ska göra i framtiden för att använda våra resurser på bästa sätt. Förslag kommer till årsmötet.

 

God Jul & Gott Nytt År
Peter

intendenten har SLutordet

den rensade bockgården,    Foto: Ann Götesson 
tom och nästan ödslig! 
 


