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 www.lss.a.se
Lidingö Segelsällskaps   

hemsida vilar lite just nu, bla på grund 
av inloggningsproblem.  

Just nu finns den bästa informationen  
att få på vår Facebook-sida:

Lidingö Segelsällskap 

redaktörens rader LSS  
– styrelse och  

funktionärer 2013
Styrelse 
Ordförande: Anders Lefrell: 070-418 07 99 
Sekreterare: Marie Essman: 070-272 94 43  
Vice ordförande: Bengt Gustafsson:  
            070-349 78 29                                       
Kassör: Allan, Wieslander: 070-659 88 19  
Intendent: Peter Elmström: 070-958 42 41                 
Klubbmästare: Ann F Götesson: 072-179 39 52 
Ledamöter: Anna Berglind, Fredrik Behmer 
Kappseglingsansv: Dan Olsson, 070-590 13 55  
Adjungerad: Torkel Florman, 070-773 39 36 
 
Driftnämnd  
Ordförande: Peter Elmström: 070-958 42 41      
Hamnkapten: Per Ålin: 070-816 42 89                 
Miljö: Magnus Roslund: 070-211 68 91              
Varvsbas: Kristian Roslund: 0734-481 359          
Bojbas: Stefan Öblom: 070-727 27 78 
Säkerhet: Owe Hedberg: 070-6180859 
El: Bengt Behmer: 070-341 17 96,  
       Lars Ögren: 070-584 15 05 
Maskin: Lars Ekström: 070-346 34 64, 
  Stefan Götesson: 070-328 01 13,  
  Stefan Velander: 070767 11 79, 
  Roger Salén: 070-595 37 73, 
Fastighetsskötare: Thomas Klang:  
              070-855 92 90 
 
Kappseglingskommittéen  
Ordförande: Dan Olsson, 
070-590 13 55. Ledamöter:  
Clemens Fleige, 070-366 42 75  
och Maria Olsson, 070-588 27 62. 
Ekskär 
Tillsyningsman: Leif Fryklund: 072-200 49 77

Vårkänslor… 
 
Det är en besynnerlig vinter vi haft i år – grå, blåsig och med mer 
regn än snö! Bara 14 fjuttiga soltimmar under hela januari (solfatti-
gaste starten på året sedan 1980-talet!). Det får en att längta intensivt 
efter en säsong på sjön – med mycket sol, lagom vind, blått hav och 
vita molntussar på en ljusblå himmel. Kanske börjar den snart om 
vädret fortsätter såhär. 
 
Inom kort är det i alla fall årsmöte – den 20 mars – ett bra 
tillfälle att ses och ett startskott för säsongen. Nu finns kalenda-
riet klart efter klubbens långa planeringslördag i januari. Det är sjösättnings-
dagar, torrläggningar, klubbkvällar, seglingstävlingar och en massa aktivi-
teter att ta del av och delta i. Ansträngningarna att se till att LSS inte bara är 
en båtparkering är många, och det känns – och känns bra – även för en annan 
som är relativt ny i klubben. Dan Olsson, vår kappseglingsanvarige, kämpar 
med Lidingö Runt och årets kommande tävlingar. Delta gärna, om inte som 
seglare så varför inte vara funktionär? 
   Styrelsen har också diskussioner med kommunen gällande 
nya miljöregler för båttvättar, och jobbar med stort engagemang för allas väl 
och ve. Och våra båtar. Bojskyltar ska sjösättas för att uppmana passerande 
båtar att sänka farten vid LSS område. Att tänka på hur vi använder el och 
båtvärmare är också viktigt för att undvika bränder! Se sid 4.   
   vår klubbmästare Ann har satt upp en almanacka på anslags-
tavlan i hallen, fylld med info. Vill du använda klubbhuset på ett eller annat 
sätt, kontakta Ann och gör en anteckning i almanackan!  
     en loppis är planerad under en av sjösättningsdagarna i april. Passa 
på att samla ihop båtprylar och saker du vill sälja. Kan bli både kul och bra! 
Se mer på sid 4. 
    nytt i det här numret av Fyren är ett kryss! Ett ganska enkelt 
kryss med lättsamma frågor om båtar, sjöliv och några av våra medlem-
mar. Passa på att tävla med krysset om du vill. Vi lottar fram 10 vinnare 
som bland annat får LSS fina emplem att stolt sy fast på jackan. (Och kom-
mentera gärna, är ett kryss i någon svårighetsgrad – svårare? – kul att ha med 
i Fyren?) 
   Vårhälsar red. Mona      monaryberg@gmail.com

det gamla gardet av medlemmar vid senaste höstmötet. Vårens årsmöte 
brukar dra fler nyfikna, engagerade medlemmar.  Väl mött den 20:e!
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nOtISeR Årets första jubilarer! 
 
JaNuaRI  
Anders Lindén, 50 år – 26/1  
Margoth Hällqvist, 60 år – 26/1
Fredrik Lönegren, 50 år – 27/1
FEBRuaRI  
Anna Wink, 50 år – 13/2    
Thomas Lindqvist, 50 år – 22/2   
Mikael Wårell, 50 år – 28/2
MaRS 
Örjan Frid, 60 år – 3/3    
Kurt-Åke Asplund, 70 år – 21/3
apRIl 
Arne Westerberg, 70 år – 10/4
Lars Engstedt, 70 år – 18/4
Dag Andresen, 50 år – 21/4
Jan Ekström, 50 år – 27/4

Hjärtliga  
gratulationer  

i för- och  
efterskott  

från oss  
på lSS.

Foto: WikiCommons

Till minne av Tore Becker
Söndagen 12 januari  
avled en välkänd båt- och 
LSS-profil.  
Tore blev den siste ur 
familjen Becker att  
ägna sitt liv åt segling och 
segelbåtar.

Tore och hans framlidne 
bror Jan övertog pappa 
Harrys verksamhet som 
ursprungligen låg i Karls-
borg men sedermera 
flyttades till Lidingö. Verksamheten ändrade karaktär 
under årens gång, från  egenritade/producerade båtar 
i Värmland, Estland och inte minst Stockby på Lidingö 
till slutet ute i Gåshaga där Tore kom att bli monsieur 
duFour. Vi är inte ett helt oansenligt antal LSS:are som 
seglar omkring i båtar, förmedlade av Tore.

Tore var en hedersknyffel av den gamla goda stammen, 
alltid beredd att ställa upp och hjälpa till när och om 
problem uppstod eller bara för att ge goda råd.

För mig personligen är det inte bara en gammal god 
lSS-kamrat som nu seglar vidare,Tore  var också en 
god kompis och granne, en av ”back street  boys” på 
Vikbyvägen och livet kommer att bli bra mycket tris-
tare framgent. Vi tänker på Tores familj och lyser frid 
över hans minne.

Anders Lefrell, ordförande lSS

ny plakett istället för  
vandringspriser i Lr!

Ska du delta i lidingö Runt i år, som går av 
stapeln den 10 maj? I så fall kan du kanske få 
glädjas åt den nya vinstplakett som Dan låtit ta 
fram, formgiven av Clemens Fleiges pappa!  
 
Lidingö Runt har ju ett antal fina gamla vandringspriser 
som delats ut varje år. De delas ut till snabbaste  
enskrovsbåt, bästa starten, snabbaste Lidingöbåt osv.

Åren har visat att det är svårt att återfå dem. Det krävs ett 
alltför omfattande detektivarbete för att hitta priserna och 
få dem tillbaka. Nu har tävlingsledningen bestämt sig för 
att lägga sin kraft på tävlingarna istället för att jaga gamla 
vandringspris och har därför tagit fram ett nytt pris – som 
segraren får behålla!

Clemens Fleiges pappa har ritat 
en teckning som Dan Olsson 
färgsatt tillsammans med en 
designer. Prisplaketten kommer 
att tillverkas i emaljerad metall 
och fästas på en träfot tillsam-
mans med en liten skylt som 
talar om vilket pris det gäller. 

Pristagarna kommer att få 
behålla dessa priser och de 
fina vandringspriserna kan 
i fortsättningen stå i vackra 
skåp på LSS, med vinnarnas 
namn ingraverade, hälsar 
Dan. 
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– Nu HaR DET HäNT IGEN!

loppIS pÅ lSS!  
 
Söndagen den 13 april blir det loppmarknad på LSS.  
om vädret tillåter sätter vi upp bord utomhus, ev. på verandan för att 
inte vara i vägen för båtar som ska sjösättas. Vid dåligt väder får vi fixa 
till något inomhus.  
Så – passa på att plocka ihop dina båtprylar, verktyg och 
tillbehör som du vill bli av med. och vem vet, kanske hittar du just det 
där mässingsfästet eller öskaret som du saknar till din båt?! Fokus är 
just båtprylar, men ett och annat övrigt kan nog slinka med. 
du står själv för din försäljning, så tänk på att kanske ha med 
en liten växlingskassa. Men ifall du inte kan vara på plats hela tiden, 
märk upp dina saker med namn, mobilnummer och öns-
kat pris, så kan vi säkert hjälpas åt.  
Det kan vara svårt för klubben att förvara dina saker innan loppisen, 
men kom gärna med dem vid 9-tiden så att vi kan rigga upp tillsam-
mans.  
Observera att LSS inte kan ta något ansvar för vare sig 
pengar eller saker, ifall något föremål skulle  “försvinna”.  
De saker som inte går åt och inte samma dag hämtas av sina ägare, 
tillfaller båtklubben som då får göra med sakerna vad de finner bäst. 

loppis
13 april!

Har du frågor om loppisen, kontakta:  
Fredrik Behmer – mail: fredric.behmer@gmail.com och mobil: 076-7670121 

tId för loppisen  
– mellan klockan  
10:00 till 14:00

Intendenten har ordet

23 februari 2014

   Dålig eller bra vinter, ja det 
beror på vad man önskar. 
Det vi har mycket av nu på 
varvsområdet är i alla fall 
vatten, marken mjuknar, 
kolla båtens stöttor.

Nu har det hänt igen, en 
båt brinner – fast inte hos oss utan i Islingeviken.  
Hos oss på klubben har det hänt tre gånger vad 
jag minns, vilket innebär att det säker är fler 
gånger. Orsakerna till bränderna är fel eller ska-
dor på elektrisk utrustning. I våra regler står att 
man inte får lämna båten med elanslutning kopp-
lad. Undantaget är batteriladdning, men då krävs 
att man är noga med elapparater och anslutnin-
gar, batteriladdning är inte heller riskfri.

Märkning av jollar och pallning i östra bock-
gården anbefalles, vi kommer att städa upp under 
vårens arbetsplikter.

Allt väl 

en brunnen båt är en sorglig syn och att se båtar brinna på  
en marina är fasansfullt! Måtte vi slippa det!  
(Red:s anm. Båten har inte med den aktuella branden att göra).

Foto: Avalon Insurance

Peter
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1 Mötets öppnande

 2 Fastställande av röstlängd

 3 Godkännande av kallelse

 4 Fastställande av dagordning
  
 5 Val av Ordförande och Sekreterare för mötet

 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 7 Verksamhetsberättelse för 2013

 8 Revisionsberättelse 2013

 9 Styrelsens ansvarsfrihet
 
 10 Fastställande av medlems- och båtavgifter 2014

 11 Presentation av Långtidsplan 2014-2018, bifogas kallelsen

 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2014

 13 Beslut om investeringar

 14 Val av:
A. Ordförande för 1 år
B. Ledamot Vice Ordförande, 2 år
C. Ledamot Sekreterare, 2 år
D. Ledamot Intendent 2 år
E. Ledamot för 1 år
F. 2 Revisorer jämte Suppleant för 1 år
G. Ledamot av Valberedningen för en tid av 3 år och utse sammankallande
H. Ombud och Funktionärer utses av Styrelsen

 15 Övrig information och förslag från styrelsen

 16 Motioner från medlemmarna

 17 Övriga frågor

 18 Mötets avslutning 

Årsmöte: 2014-03-20 Tid: 19:00, närvaro från 18:30.  Plats: Lss klubbhus. 
Vår klubbmästare bjuder i vanlig ordning på lättare förtäring innan mötet.

kallelse till årsmöte för lss

Vår eminenta sekreterare 
Marie Essman har fullt 
upp och lämnar sin plats 
till förfogande. Bilden från 
höstmötet. Foto: M. Ryberg

Verksamhetsplan för året 
och långtidplan, delas 
ut och presenteras vid 
mötet.
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Lss varvsordning fr.o.m. 2014
Årligen går styrelsen igenom varsordningen för lSS – de regler som gäller för oss medlemmar  
gällande vårt förfarande på varvsområdet – vad som gäller för båtstöttor, uppdragning och  
sjösättning, vård och skötsel av våra båtar och våra gemensamma fordon, verktyg och hus.  
Detta är den nu gällande, reviderade varvsordningen. läs gärna igenom den!

 Lidingö Segelsällskap benämns i detta dokument som LSS.

det är varje medlems skyldighet att känna till och följa denna 
förordning samt häri angivna dokument.. 
 
Lss disponerar hamn och varv vid koltorp i kyrkviken på Lidingö. 
Lss driftsnämnd svarar för den operativa verksamheten på up-
pdrag av Lss styrelse.  
 
Verksamheterna i hamnen och på varvet leds av hamnkaptenen 
respektive varvsbasen. 
 
På grund av det begränsade antalet båtplatser anges i Lss  
stadgar att medlem inte har ovillkorlig rätt till båtplats. 
 
angivna datum i denna ordning gäller så länge inte styrelsen beslu-
tat annat. 
 
1 allmänna bestämmelser 
1.1 Ansvar 
Varje medlem, som använder LSS hamn eller varv, skall ha en 
försäkring för sin båt som minst omfattar brandrisk, sliprisk 
och skadeståndsskyldighet. Hantering, förvaring, uppallning och 
förtöjning av båtar och tillbehör sker helt på båtägarens och den i 
arbetet deltagandes egen risk. 
 
Båtägare, som säljer sin båt, är ansvarig för båten till dess den läm-
nar LSS område, såvida den inte överlåtits till annan medlem. 
 
Driftnämnden får vid behov flytta båt på varvsområdet eller i 
hamnen. Båtägaren skall dock om möjligt först underrättas och ges 
möjlighet att själv flytta båten. Båt som hindrar verksamheten, får 
flyttas och/eller sjösättas på ägarens bekostnad. 

Vid uthyrning av båt är medlem skyldig att närvara vid överlämn-
ing/återlämning. 
det är inte tillåtet för medlemmar att låna ut klubbnyckeln till icke 
medlemmar, undantaget närstående.

Endast medlem i LSS äger rätt att använda LSS utrustning för torr, 
resp. sjösättning.
 
1.2 Hamn- och varvsplats 
Med sommarplats avses båtplats i hamnen under tiden 1 april – 31 
oktober. Med vinterplats avses båtplats på varvsområdet under 
tiden 20 september – 31 maj. Vinterplats i sjön/sommarplats på 
land kan även förekomma. 
 
Platserna fördelas av driftnämnden och tilldelas båtägaren för en 
säsong (sommar/vinter). Ansökan om ny båtplats skall inges av 
båtägaren varje år till LSS senast 1 mars avseende sommarplats 
och senast 30 juni avseende vinterplats. Ansökan om förnyelse av 
båtplats görs genom betalning av debiterade avgifter för säsongen. 
Båtplats får inte disponeras förrän full betalning av debiterade 
avgifter erlagts. 
 
Lista över tilldelade båtplatser anslås på varvets anslagstavla samt 

på LSS webbsida, senast 10 april för sommarplatserna och senast 
10 september för vinterplatserna. Angivna lag och tiderför sjö- eller 
torrsättning för sjö-eller torrsättning gäller till dess annat överens-
kommits med varvsbasen. 
 
när en båtägare inte längre vill disponera tilldelad båtplats 
skall detta anmälas till hamnkaptenen(sommarplats) respektive 
varvsbasen(vinterplats). Om driftnämnden upplåter platsen till 
annan båtägare återbetalas erlagda båtavgifter för den tid, som 
återstår av säsongen. 
 
1.3 Medlemsinsats för allmänna arbeten 
Varje medlem, som tilldelats båtplats, är skyldig att för LSS räkning 
göra medlemsinsats som behövs för t.ex. nyanläggning, renovering, 
underhåll, städning mm av LSS område och lokaler. 
 
För varje båtplats och säsong skall medlemmen hos Lss deponera 
ett av årsmötet fastställt belopp, som återbetalas när medlemmen 
fullgjort sin medlemsinsats. 
 
1.4 Arbete vid sjösättning och torrsättning av båtar 
arbetet med sjösättning och torrsättning av båtar sker i arbetslag 
under ledning av en slipbas som utsetts av driftnämnden. slip-
basen har befogenhet att vid torrsättning åter låta sjösätta båt om 
båtägaren inte har förberett och lagt upp stöttningsutrustning, som 
kan godkännas av slipbasen, vid den tilldelade vinterplatsen. 
 
Varje båtägare, som har tilldelats vinterplats, skall personligen eller 
genom fullgod ersättare delta i arbetet i sitt arbetslag med torr- 
respektive sjösättning till dess slipbasen förklarar arbetet avslutat. 
Vid sjösättning och torrsättning med slipvagn eller slamkrypare ska 
en fullt arbetsför person, båtägaren eller ersättare, delta i arbetet. 
Vid behov kan slipbasen i förväg påkalla fler deltagare per båt och 
om så sker skall detta följas.. 
 
1.5 Vakttjänst
Varje båtägare som har tilldelats båtplats, är skyldig att utföra vak-
tjänst på varvs- hamnområdet, i enlighet med vaktlista och gällande 
fastställd instruktion. 
 
Bokningslista för vaktjänsten sätts upp på anslagstavlan i Lss 
klubbhus i samband med årsmötet. obokade vaktpass fördelas 
av säkerhetschefen. Vaktlistan anslås på anslagstavlan i klubbhuset 
första veckan i april och förvaras fr.o.m. tredje veckan i april i 
vaktlådan. 
 
Medlem som uteblir från vaktpass, skall till LSS erlägga en avgift, 
som fastställts av årsmötet. avgiften kan debiteras tillsammans med 
övriga avgifter. Om särskilda skäl finns får medlemmen ersättas 
med annan person som är väl förtrogen med Lss regelverk. den 
som uteblivit från sitt vaktpass mer än två gånger, kan förlora sin 
båtplats. 
 
1.6 Brandskydd 
Arbeten, som innebär brandrisk, får inte förekomma utan att red-
skap för betryggande brandbekämpning finns tills hands i omedel-
bar närhet. 
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1.7 Miljövård 
som medlem i Lss förväntas det att man på ett aktivt och 
föredömligt sätt värnar om den gemensamma miljön. 
Medlem ska följa de föreskrifter som finns i LSS mijöhanteringsdo-
kument. 
 
2. Särskilda bestämmelser för varvsplanen 
2.1 Vinterplats 
Båten skall vara avmastad, förberedd och klar för torrsättning före 
den tid som angivits för torrsättningen. Båt, som skall tas upp för 
vintern, skall vara upptagen senast 30 november.

Båtar på trailer får endast tas upp/placeras enligt anvisningar från 
varvbasen.

Väl dimensionerat och till båten anpassat stöttnings- och pallnings-
materiel skall i förväg vara upplagt vid anvisad båtplats. (Se p. 1.4) 
Materielen skall vara väl märkt med båtägarens namn och telefon-
nummer. namn och telefonnummer ska vara väl synliga framifrån 
då båten är uppställd.
Regler för pallning och stöttning finns på LSS hemsida www.lss.a.se 
under rubriken ”medlemsinfo” och som trycksak i LSS-pärmen i 
klubbhuset.

den yta som båtägaren disponerar som vinterplats är lika med 
båtens längd (längd över allt) plus 0,7 m x båtens bredd plus 0,6 m. 
Minsta avståndet mellan båtarna är 0,7 m (för träbåt 0,8 m).

Efter sjösättning ska båtens vinterplats städas och stöttnings- och 
pallningsutrustning ska föras till bockgårdarna, i första hand till den 
västra. detta ska vara gjort senast två veckor efter sjösättning. 
Materialet i bockgården ska vara märkt med ägarens namn och 
telefonnummer.  

Master tillhörande båtar med vinterplats, skall förvaras i något av 
mastskjulen eller på båten. de master som förvaras i mastskjulen 
skall ha sina vantspridare och andra utstickande föremål avmon-
terade och vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. 
endast master får förvaras i mastskjulen. 
 
Jollar skall förvaras under båten på vinterplatsen eller på särskild 
anvisad uppställningsplats. 
 
Båt skall vara sjösatt före 1 juni om inte annat avtalats med varvs-
basen.

Sommarförvaring av trailer, med eller utan båt, ska placeras enligt 
anvisningar från varvbasen.
 
2.2 Säkerhetsföreskrifter 
Motorer i uppställda båtar får inte köras utan skyddsvakt vid 
propellern. 
 
elektrisk materiel och installationer skall vara utförda enligt gällande 
föreskrifter. 
 
Värmeapparater skall vid drift stå under ständig uppsikt. 
 
Båttäckning. Båtarna skall vara ändamålsenligt täckta, senast två 
veckor efter torrsättning. täckningen skall vara väl fastsatt och 
förankrad under vintersäsongen. täckningen får inte vara fastsatt i 
stöttningen på ett sådant sätt att den riskerar att förlora sin stöt-
tande förmåga. täckningen skall hållas fri från större mängder snö. 
 
Vid batteriladdning skall anslutningskabeln vid stickproppsänden 
vara försedd med en skylt med texten ”Batteriladdning”. om 

båtägare på annat sätt behöver tillgång till elnätet, skall tillstånd 
sökas hos elbasen. anslutningskabeln skall då också märkas på 
motsvarande sätt med relevant text. anslutna kablar utan märkning 
får kopplas ur av funktionär, om ingen person vistas i eller vid båten. 
 
Slipmaskineriet, båtvagnar, och slamkrypare samt därtill hörande 
materiel och tillbehör får endas användas i närvaro av och under 
överinseende av utbildad funktionär som utsetts av driftnämnden. 
 
2.3 på och avmastning av båt 
Mastkranen får avgiftsfritt användas av båtägare som tilldelats som-
mar- eller vinterplats. Manöverdosan till mastkranen skall förvaras 
inlåst i tillhörande elskåp när den inte används. nyckeln är samma 
som till klubbhuset. 
 
Inför avmastning får inte mer av den stående riggen vara fäst i 
båten, än vad som krävs för att säkert hålla masten upprätt när 
båten lägger till vid mastkranen. 
 
Vid köbildning för påmastning skall båten köras från mastkranen, 
när eventuell utrustning har fästs i masttoppen och tillräckligt 
mycket av den stående riggen är fäst i båten, för att masten skall 
hållas upprätt under färden till annan båtplats i hamnen.
kölista med båttyp och båtägarens namn kan vid behov sättas upp 
i mastkranens elskåp. 
 
arbeten på mast skall utföras på varvsplanen där hantering av 
båtar och materiel inte hindras. 
 
3 Särskilda bestämmelser för hamnen  
3.1 Sommarplats 
Båtägare skall ha fullgod förtöjning till sin båt och väl dimension-
erad fendring. 
Med detta menas minst fyra fullgoda fendrar, två fjädrande 
förtöjningar till bryggan och en eller två till boj eller bom så att 
båten ligger vinkelrätt mot bryggan. 
Förtöjningsanordningarna får inte fästas eller läggas på bryggorna 
så att de kan förorsaka olyckor för gående eller utgöra hinder för 
förbipasserande med dragkärror. 
efter sommarsäsongen skall förtöjningarna på bryggan vara bort-
tagna senast 31 oktober. Kvarlämnad förtöjningsutrustning tillfaller 
Lss. 
 
Jollar, båttillbehör eller andra föremål får inte förvaras på bryggorna 
utan tillstånd av driftnämnden. 
 
Jollar skall läggas upp på anvisat område. 
 
3.2 Båtar utan sommarplats 
Medlem som inte tilldelats sommarplats och gästande båt, kan 
med hamnkaptenens tillstånd beredas plats i hamnen under högst 
en vecka. 
 
4. Övriga bestämmelser 
Inom hamnområdet skall båtar framföras med låg fart så att svall 
inte uppkommer. 
 
Materiel som anträffas inom LSS område, vars ägare är okänd, skall 
överlämnas till funktionär i driftnämnden eller styrelsen, som skall 
se till att fyndet kungöres och förvaras på lämpligt sätt. 
 
Medlem som inte följer LSS hamn- och varvsordning kan av 
styrelsen avstängas från vidare användning av anläggningen. 
 
Driftnämnden får utfärda ytterligare anvisningar, som anses nöd-
vändiga för vägledning av arbetet på varvet och i hamnen och för 
upprätthållande av god ordning. 
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konstruktion: emerson media

I det här numret bjuder vi på ett kryss med lite frågor om båtar och LSS-folk.  
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Inte särskilt svårt, men 
gillar du kryss och 
tycker att vi kan ha ett 
då och då, hör gärna av 
dig om svårighetsgrad 
och ev. önskemål. 
 
Vill du tävla med krys-
set? skriv namn och 
mailadress och lägg 
lösningen i förslagslå-
dan i klubbhuset.   
Vi drar 10 vinnare som 
får Lss tygemblem och 
förstapristagaren får ett 
hemligt pris.

Namn:…………………………………………………… 
 
Mailadress:………………………………………………



  Den 11/8, lämnade vi vår start-
hamn Kalmar efter diverse 
bunkring. Vädret var strålande och 
det var lätt att gunga in sig. Men ju 
längre ner genom Hanöbukten vi 
kom desto mer började det att blåsa. 
I höjd med Utklippan blåste det 
omkring 45 knop och det blev dags 
att dra ner vår stora segelsättning. Vi 
bytte vår genua 3 och ändrade till 3 
rev i storen och en cutterfock på det 
inre förstaget. Det gjorde att vi trots 
allt tog oss fram med 5-6 knop, trots 
höga vågor. 
   Vid farleden utanför Rødby-
Putgarten ökade vinden och i det 
grundare vattnet blev vågorna bran-
tare. Då brast en travare i storen som 
fick en reva som måste lagas. Mot-
orn startades och storen bärgades. 
Vi bestämde oss att gå till Urhaven 
där vi kunde få den reparerad. För 
att göra saken värre började det att 
regna ordentligt och vi undrade om 
det var så här resten av resan skulle 
bli – regn, mycket vind, trasigt segel 

och mörker. Humöret var inte på 
topp. 
   Det skulle trots allt bli bättre.  
Vi gick in i Kieler Yacht Haven för 
att få lite sömn. Det var då den 4:e 
dagen, sen eftermiddag. Vi förtöjde 
tryggt längst in och en god trerät-
tersmiddag med ett amaronevin blev 
humöret betydligt bättre! Vi sov gott 
den natten. 

 
 
Strejk i Kielkanalen 
   Morgonen dagen därpå, dag 5, 
upptäckte vi att vårt ankare i fören 
hade försvunnit under färden ner till
Kiel. Det skulle behövas ett nytt, 
så fram med datorn, hitta butik och 
skicka iväg beställningen. Nu lyste 
solen och vind på 15 knop lovade 
gott. 
    Det visade sig vara strejk i Kiel-
kanalen men det gjorde resan gratis 
att gå igenom. Strejken gällde bara 
lastfartyg så resan genom kanalen 
blev en lugn tur utan trängsel med 
större fartyg. Vädret var strålande 
med lite vind, så vi kunde koppla 
av och njuta av färden. Vattnet var 
mycket strömt så trots 9 knop fram 
enligt loggen, gjorde vi endast en 
fart av 5 knop över grund.

thomas – från kalmar till antibes

Fyren 1-20149

Klubbens storseglare 
Thomas Bjelke åtog 
sig uppdraget att till-
sammans med ett gäng 
seglare ta ner en stor 
båt från kalla Kalmar 
till varma Antibes. Här 
kommer första delen av 
hans berättelse…

uppdraget 
Segla ner en välutrustad Swan 70 till 
Medelhavet med en besättning på 
fyra man. Båten, en Swan 651med en 
kolfibermast på 27 m, ombyggd och 
förlängd till 70 fot, med en Perkins-
motor 215 hk, elverk, Watermaker, 
stora diesel- och vattentankar på 
2 kubik, 4 hytter med separata 
toaletter och dusch och välutrustat 
kök och toppelektronik. I den nya 
kölen en vattentank på 1,4 kub. Text och foto: Thomas Bjälke

På bilden syns tre glada gossar  
som gör sig beredda att lämna  
kielkanalen i Brunsbuettel. 

den vackra swanen som skulle seglas ner till 
antibes i Medelhavet.
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Dag 6, i Cuxhaven på andra sidan Kiel-
kanalen, togs storen ner för att lagas. Den 
lokala segelmakaren kom ner till båten 
och blev betänksam över seglets storlek. 
Han brukade sy segel till 28 fotsbåtar! 
Efter lite övertalning och löfte om hjälp så 
lastade vi in seglet i hans bil och hoppades 
på det bästa. I väntan på seglet bunkrade 
vi upp och passade på att äta lunch på 
Yachtklubbens restaurang. När allt var 
levererat, instuvat och storen monterad 
lossade vi förtöjningarna för att sätta kurs 
mot Illmuiden. 

Mareld och delfiner
Vi fick till en början en skön seg-
ling under en stjärnklar himmel och 
vattnet lystes upp av mareld, fantas-
tiskt då vattenytan täcktes av själv-
lysande plankton. Det blev en skön 
nattsegling ner längs kusten. Dagen 
därpå ökade vinden alltmer så vi 
tog in två rev och rullade in genuan 
en bit. Vinden ökade alltmer och 
det slutade med vi fick ta det sista 
revet i storen, rulla in genuan och 
hissa cutterfocken. Men när vinden 
pendlade mellan 40 och 50 knop 
bärgades seglen och järngenuan 
startades. Det blev en jobbig natt, 
svårt att sova och äta så nu längtade 
vi efter att få angöra hamnen. 
    I tidiga morgontimmar dag 8 
angjorde vi hamnen i Ilmuiden. 

Det blåste det drygt 55 knop så det 
blev en spännande angöring. Det 
var svårt att se något, på grund av 
mörker och saltvatten som yrde in 
i ögonen, så vi fick förlita oss på 
plottern och radarn. När vi äntligen 
förtöjt och pustat ut fick vi välbe-
hövlig sömn. 
   Vid lunchtid dök båtägaren upp 
och fann fyra trötta killar. Han 
gladde oss med en fin lunch på 
Yachtklubben och tog oss senare in 

till Amsterdam på sightseeing, en 
helt fantastisk stad med sina kanaler 
och hus med lutande väggar. Efter 
en fin eftermiddag i Amsterdam åkte 
vi tillbaka till båten för att förbereda 
morgondagens resa. Det blev en 
lugn kväll med mycket snack om 
vad vi upplevt hittills.

   Vi började nästa dag, nr 9, med 
planering och koll på gribfiler för att 
se vädret framöver. När allt verkade 
ok beslöt vi oss för avfärd och sen 
eftermiddagen lämnade vi Ilmuiden 
för att segla mot Falmouth. Med 
lekande delfiner runt fören och ett 
underbart väder seglade vi upp mot 
Dovers vita klippor och sen längs 
engelska sydkusten. Mot kvällen 
mojnade vinden och vi startade 
motorn för att hålla vårt tidschema. 
Vår kock lagade de mest underbara 
luncher och middagar under resans 
gång så trivselfaktorn var hög.  

Dag 11 angjorde vi Falmouth.

ut över biscaya
Eftersom tiden för ebb närmade 
sig skyndade vi att lägga till inne 
i djupfåran, klarerade in, hämtade 
det nya ankaret och en ny del till 
autopiloten. Kvällen avslutades med 
en trevlig kväll på Ladders Pub, där 
lokala förmågor spelade och sjöng. 
   Nästa morgon lossade vi förtöjnin-
garna i högvatten vid 10-tiden och 
seglade ut mot Baiona i Spanien. 
Ute på fritt vatten hissade vi storen 
och rullade ut genuan i relativt öp-
pen vind och passade även på att 
slänga ut ett drag för att se om vi 
kunde dryga ut maten med någon 
god fisk.
   Biscaya bjöd på 20 knops vind 
och strålande sol. Mitt i bukten 
rusade plötsligt fiskreven ut – vi 
hade något på kroken! Efter 15-20 
minuters kämpande hade vi fångat 
en tonfisk på cirka 20 kilo, nu var 
middagarna räddade. Och jag fick 
lära mig hur man snabbt tar död på 
en fisk – genom att hälla en skvätt 
vodka i truten. 

   Förutom delfiner som då och då 
lekte runt båten såg vi en val på 
nära håll. Vi marchade 9 knop över 
Biscaya mot Isla del Faro, ön strax 
utanför Baiona. Vi såg bort över 
Galiciens kust med La Coruna om 
babord och Finistere om styrbord. 
Under natten dog vinden och vi 
gick för motor mot Isla del Faro och 
ankrade i en fin vik. Den 15:e dgen 
slutade med en välbehövlig middag. 
   På eftermiddagen efter bad och 
middag tog vi båten in till Baiona. 
Efter registrering på hamnkontoret 
tog vi oss upp i gamla staden, åt gott 
och billigt.
   Följande dag tog vi en tur runt 
fästningen som omger yttersta delen 
av staden, för att sedan göra båten 
klar för avresa. Vi lossade förtöjnin-
garna vid sextiden och satte kursen 
mot Peniche och dagen efter kom 
vi till ön Belenga med båtens ägare 
ombord. 

Den 28 augusti hade vi varit 18 
dagar till sjöss. Vi lättade ankar och 

Thomas med tonfisk-bjässen på 
20 kg som de fångade i Biscaya.
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satte kurs mot charmiga Cascais i 
Portugal, ett seglingscentrum. Resan 
gick lätt och glatt med delfiner som 
for som projektiler runt båten.
Redan följande dag drog vi vidare, 
mot Cabo De Sao Vincent, Europas 
sydvästligast hörn. 
   Några sjömil in från Cabo De Sao 
ligger Sagres, en vik med en fin 
sandstrand med en fantastisk liten 
restaurang. Där ankrade vi på eft-
ermiddagen och tog jollen till land 
för att prova maten. En nyfångad 
sjötunga med ett gott vitt vin till blir 
man inte ledsen över! 
   Den 20:e dagen satte vi kurs mot 
Vilamoura där vi skulle lämna båten 
i ungefär två veckor för att göra en 
snabbresa hem. Den sista etappen 
gav härlig segling i strålande sol 
med lagom vind, cirka 15 knop. 
Vi såg både haj och späckhuggare, 
så kameran gick varm. När vi så 
småningom vid sjutiden på kvällen 
närmade oss Vilamouras hamn var 
det inte utan att man började känna 
sig lite sliten men skam den som ger 
sig. Redan vid lunchtid nästa dag 
skulle vi ta flyget till Sverige…
   Detta var den första delen av resan 
och jag återkommer kanske med 
resten senare… 

 
 
 
 

sdsadsasdasdfsdsadsasdasdf

Biscayabukten i solnedgång

Vilamouras hamn och dags för en snabbvisit 
i sverige innan nästa etapp mot antibes.

När vi skulle angöra Falmouth den 11:e seglingsdagen, passerade vi ett varv där 
det låg en av de största master jag sett c:a 90 meter lång! (Jag tror att den tillhör en 
båt som heter ONE 5).
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mån 3  Styrelsemöte 
tis   11  Driftsmöte 
lör  15  Arbetsplikt         12-15:00 
sön 16  Arbetsplikt         12-15:00 
tors 20  ÅRSMÖTE                   19:00 
 

lör   5  Lss CaFé          10-14:00 
sön  6  Lss CaFé          10-14:00 
mån  7          styrelsemöte 
lör 12  Lss CaFé           10-14:00 
sön 13  loppis o Café          10-14:00 
tis   15  Driftsmöte     18:30 
lör  19** Sjösättning + Café  9-17:00 
sön 20** Sjösättning + Café  9-17:00 
mån 21** Sjösättning + Café  9-17:00 
tors 24  kLuBBkVäLL         18:30 
lörs 26* Sjösättning + Café  9-17:00 
sön 27* Sjösättning + Café  9-17:00 
 
 
Ekholmsnässundets utprickning. LBK ansvarar + dag 
tors  1* Sjösättning + Café  9-17:00 
lör   3*  Sjösättning + Café  9-17:00 
sön  4*  Sjösättning + Café  9-17:00 
mån  5  styrelsemöte 
lör 10  Kappsegling: LIdIngö runt! 
sön 11  Kappsegling:  VIggan oPen 
 

mån   2  styrelsemöte 
mån   9  Arbetsplikt 18-21:00 
tis    10  Arbetsplikt 18-21:00  
tors 12  Arbetsplikt 18-21:00  
fre   13  Kappsegling: rosLagen sea raCe 

 

 

  semester!! 
 

mån 12  driftsmöte 
lör    23 Kappsegling klubben till ekskär 
tis    19  Arbetsplikt          18-21:00  
ons   20 Arbetsplikt          18-21:00 
tis     26  Arbetsplikt                18-21:00 
ons   27 Arbetsplikt          18-21:00 

mån 1  styrelsemöte 
tis    9  Driftsmöte         18:30 
lör  13  Kappsegling: Kaktuskannan - kvinnor! 
lör 13  Torrsättning 
tors 25  kLuBBkVäLL         18:30 
sön 28  Arbetsplikt         12-15:00 

lör  4*  Torrsättning + LSS Café 10-14:00 
sön 5*  Torrsättning + LSS Café 10-14:00  
mån 6          styrelsemöte 
lör  11* Torrsättning + LSS Café 10-14:00
sön 12* Torrsättning + LSS Café 10-14:00 
lör  18* Torrsättning + LSS Café 10-14:00
sön 19* Torrsättning + LSS Café 10-14:00
tors 23  kLuBBkVäLL          18:30 
 

mån 3  styrelsemöte 
tis    11  Driftsmöte   18:30 
tors  13 höstMöte  
tors  27 kLuBBkVäLL   18:30 
 

tors  1  Styrelsemöte 
sön 14  “kLuBBgLögg” & gröt 13:00

KALendARIum För LSS året 2014

*Sjösättnings- och torrläggnings- 
dagarna är preliminära!  
** obs – dagarna ligger under  
påskhelgen! Om det är problem,  
håll nära kontakt med varvsbasen: 
Kristian Roslund, tel: 0734-481359
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