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 www.lss.a.se
Lidingö Segelsällskaps   

hemsida är under rekonstruktion-  
Just nu finns den bästa informationen  

att få på vår Facebook-sida:
Lidingö Segelsällskap 

redaktörens rader lss  
– styrelse och  
funktionärer 2014
Styrelse 
Ordförande: Anders Lefrell: 070-418 07 99 
Sekreterare: Staffan Robertsson: 076-775 80 86  
Vice ordförande: Pär Gunnartz: 08-767 66 88 
Kassör: Erik Holmstedt: 073-030 96 98  
Intendent: Peter Elmström: 070-958 42 41                 
Klubbmästare: Ann F Götesson: 072-179 39 52 
Ledamöter: Anna Berglind: 070-367 94 51 
                    Fredrik Behmer: 076-767 01 21 
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: Tomas Luncqvist: 076-134 87 94          
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:  
      Hans Nordgren: 070-511 65 22 
 
Kappseglingskommittéen  
Ordförande: Dan Olsson: 070-590 13 55 
Ledamöter:  
Clemens Fleige: 070-366 42 75  
Maria Olsson: 070-588 27 62 
Ekskär 
Tillsyningsman: Leif Fryklund: 072-200 49 77

Höst  
Så, sent omsider kommer Fyren, som hade ett extra sommarnum-
mer i år istället för ett sensommnummer. Hoppas det var okej… Nu 
kommer höstnumret med kallelse till höstmöte den 13 november. 
Kom, det finns en hel del intressanta frågor och intrikata problem att 
diskutera gällande vår framtid inom klubben. 
 
I det här numret bjuder flera av våra medlemmar på bidrag och berättelser 
från resor och tävlingar. Jättekul! Mer sådant, stort eller smått, det vill jag 
gärna ha och tar tacksamt emot till vår medlemstidning. Tips, idéer och 
önskemål också, förstås. Sen en mindre ursäkt, jag har lovat vitt och brett 
med korsorden, att utse vinnare som ska få vimplar och hemliga vinster. 
Så blir det inte – för jag har inte fått in några bidrag! Det viktiga är ju inte 
att tävla – det är ju att ha det trevligt! Korsord kommer säkert att dyka 
upp lite då och då i Fyren, men inte som tävlingsinslag!

I övrigt då? Jo, Kaktuskannan – kappseglingen för bara kvinnliga 
besättningar, den blev inställd. För få deltagare. Vad kan vi göra för att 
dra igång klubbens kvinnor i seglarsammanhang? (Kan utrikesdeparte-
ment och FI, så kan ju vi!) Idéer och tips, skicka gärna till Fyren eller 
klubbens sekreterare.

Så till sist, men inte minst – nya medlemmar ska det skrivas om, på både 
det ena och andra sättet. Här, kommer bild på en kär ny medlem, från en 
annan kär och inbiten medlem – den unge Anton Roslund, född den 9 
februari i år – Magnus Roslunds lille gast. – Han fick sin första flytväst, 
redan innan han lämnade BB, berättar pappa Magnus.  
Klubbens framtid säkras…

Med detta, på återhörande  
och vi ses den 13 november. 
Mona  
monaryberg@gmail.com 

Grattis  
   alla LSS jubilarer i november & december! 

7/11  Börje Säll, 80 år 
8/11  Hélène Lindgren, 50 år 
4/12  Christer Lindström, 50 år  

Anton Roslund, 
idag 10 månader 
och redo att ta 
nappatag för LSS!
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NÄR FÅR VI VÅRA NYA  
Pontoner?
Våra två yttersta pontoner i den långa raden är,  
som många noterat, i ett minst sagt uselt skick.  
Varför gör då styrelsen ingenting åt detta?  
Orsakerna är flera men i huvudsak ligger det till så här: 
   

Alla båtklubbarna på Lidingö arrenderar vissa, eller  
ibland alla sina bryggor, av staden. Kostnaden för inköp 
och underhåll betalas solidariskt lika för alla, och de 
klubbar som anses ha mest behov får då sina bryggor 
reparerade eller utbytta.  Vilka som lyckliggörs bestäms i 
det s.k. båtrådet som är ett partssammansatt organ med 
deltagare såväl från staden som från Lidingö Båtförbund.  
   lss är en av de klubbar som saknar 
representation i båtrådet, vilket var och en lätt 
kan föreställa sig, medför vissa problem att få våra 
behov tillgodosedda. Dessutom säger ansvarig från 
staden att vi kan få våra bryggor utbytta redan i 
höst. Men – förutsättningen är dock att vi skapar yt-
terligare 20 sommarplatser.  Vår klubb betalar redan 
för platser som inte är uthyrda och styrelsen har 
därför sagt klart och tydligt nej till en utvidgning, åt-
minstone om vi inte krediteras fullt ut för outhyrda 
platser  vars kostnader skulle slås ut på alla LSS:are.   
   Vi anser vidare att klubben inte bör bli 
större, dels för att styrelsen menar att vi då blir mer 
”marinalika”, dels därför att vi anser oss ha nått maxi-
mum av vad som är möjligt att utkräva av rent idéella 
funktionärer. Detta har vid ett flertal tillfällen framförts 
såväl till staden som till båtförbundet, helt utan gensvar! 
För att påpeka allvaret, har vi till och med diskuterat att 
stänga av de två yttersta pontonerna, som vi menar är 
närmast olämpliga att användas för förtöjning på grund 
av det usla skicket och kan i värsta fall utgöra fara för 
personskador!

Vi har nu fått, vad vi uppfattar som ett löfte, att 
vi ska få de aktuella pontonerna utbytta hösten 2015, 
men vill uppmana medlemmarna att iakta försiktighet 
vid nyttjandet av dessa pontoner, och genast anmäla till 
styrelsen, eventuella skador på båtar eller människor.   
   Vi tar självklart också gärna emot förslag till hur vi 
bättre skulle hantera den uppkomna situationen, både 
vad gäller stadens hantering av frågan, men naturligtvis 
också hur problemet sköts av Lidingö båtförbund.

Anders Lefrell 
Ordförande

 dagordning
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 justeringsmän, tillika  
   rösträknare

7. Information och förslag från     
   styrelsen

8. Övriga frågor

KALLELSE till  
hÖSTMÖTE 13 /11
tid: kl 19:00           Plats: Klubbhuset.  
Ann ordnar som vanligt med enklare 
förtäring som serveras från kl. 18.30. 

Skicka in frågor och motioner till styrelsen så snart som 
möjligt, så att eventuella föreberedlser kan göras.  
För kontakt 
Anders Lefrell: anders.lefrell@gmail.com  
Staffan Robertsson: staffan.robertsson@telia.com

Frågor som med stor sannolikhet kommer att diskuteras är kom-
munens krav på renare skötsel vid båtklubbarna, båtbottentvätt, 
toaletttömning, vår bryggor, arbetsplikt och familjemedlemsavgift.

Foto: Allan Wieslander
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 KräFtor & Kul KlubbKalas  
 På eKsKär!

Den 23 augusti var det LSS:s klubbkappsegling och kräft-
skiva på Ekskär! Drygt 50-talet medlemmar flöt in i hamnen, 
beredda på samkväm, kräftor och sång! En härlig tradition 
där även ungdomarna hugger in!

Själva kappseglingen var 
det lite tunt med... 5 båtar 
från klubben tampades 
om mästerskapet, och 
pris till samtliga deltagare 
delades på bästa sätt ut 
av kappseglingsansvarige 
Clemens Fleige.

Klubbens ungdomar var  
med och festade vid en  
egen bordshörna. Kul att  
de hänger med! 
 
Med lite hjälp av med-
lemmar, ordnade vår 
klubbmästare Ann med 25 
kilo kräftor, ost och bröd och 
västerbottenostpaj vilka ef-
fektivt värmdes på grillarna. 
   Staffan Svenungsgård 
och Anders Lefrell stod för 
kvällens musik och Staf-
fan Götesson var kvällens 
mästare på östgötahistorier. 
   Stämningen var hög och 
kvällen gled iväg i vanlig 
snabb festtakt, men en viss 
trötthet infann sig – sjön 
suger. Så kvällen avslutdes 
förhållandevis tidigt.  

Inga tappade sugar den här kvällen, med gott om kräftor.  Att Ann 
i år tog ut 100:- per deltagare kändes helt rätt. Men ett problem i 
klubbstugan är elen... och därmed kaffet. Nya planer får smidas för 
kommande fester och kaffe efter maten!  
Ovan: Staffan och Staffan i kräftans tecken. 
Till höger: den andra hörnan av samma bord, tävlingsledaren Clemens med 
fru spanar ut över församlingen.  
Nästa år önskar han fler deltagare i klubbmästerkapet!  
  
 

Foto: Hans Rosenqvist 
Text. Mona Ryberg Nordgren



 KräFtor & Kul KlubbKalas  
 På eKsKär!
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Mitt under sommarsemester kom seglaren 
Bengt Jörnstedts bok ut:  Vinden är fri –  
Mina äventyr under havskappseglingens 
guldålder. Boken är en exposé över havs-
kappseglingens guldålder under 1970-talet. 

Vid den här tiden berättades det ofta om 
kända båtkonstruktörer och deras entypsbåtar, tex Fingal, Scampi, IW31 
och hur bra det lyckades för deras ägare/skeppare och besättningar i 
tävlingar såväl nationellt och som internationellt. Bokens inledning ger 
en tydlig förklaring till författarens ämnesområde här i livet – segling, 
ett livslångt intresse som gett sina belöningar, men också uppoffringar. 

Boken har 14 kapitel med 508 intressanta och engagerande sidor, rikligt 
illustrerade med bilder från havskappseglingens explosiva guldålder då 
prestigefyllda regattor samlade de bästa båtarna från hela världen: Half 
Ton Cup och One Ton Cup, Southern Ocean Racing Conference i USA, 
Fastnet Race, Admirals Cup och Sardinia Cup, med flera. 
  Det stora äventyret inleddes med att segla hem en Scampi till seger 
i amerikanska vinterserien SORC 1971. I Half Ton Cup 1974 var en 
storm på Biscaya nära att sluta i förskräckelse för Scampi V, men till slut 
blev det en pallplats. I en ständigt hårdnande internationell konkurrens 
tog Peter Norlins bländande 37-fotare Agnes en ny svensk seger i SORC 
1976. 

   Tuffaste upplevelsen till havs kom i Admirals Cup 1979 med 42-fotar-
en Big Shadow. Det avslutande, 600 sjömil långa Fastnet Race förvand-
lades till en tragedi när en kraftig kuling plötsligt växte till en orkan och 
femton kappseglare miste livet. Big Shadow hade segerchans när hjärt-
stocken bröts i utförbacken på en monstervåg.

   Bengt deltog i  Swedish Entry, Whit-
bread Round The World Race 1981.  
Han seglade Norlin-ritade 40-fotaren  
Big Foot och var en hårsmån från seger i 
både SORC och prestigefyllda Sardinia 
Cup 1982. Gotland Runt var i alla år en 
självklarhet för Bengt Jörnstedt, som 
har varit med om att ta hem  åtta GR 
segrar i den svenska klassikern.  
I boken berättar han om vinnande 
strategier på ett myckdet engager-
ande och inspirerande sätt.

Text: Gunnar Mörck

Fotnot 1:
IsBn: 978-91-637-5038-0
aqua Perla Förlag,  

   www.vindenarfri.se
14 kapitel, Pris 250 kr,  

   Beställning bokus.com
Fotnot 2: Åren 1982-2005 var   

   Bengt Jörnstedt redaktör  
   & utgivare av tidningen  
   segling.  Han har på senare år 

boKtiPset

1 Dukade bord i väntan på medlemmarna! 
2 Samtal på verandan 
3 Uppvärmning av pajer i grillen 
4 Sånggenomgång med Staffan och Ritva
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träning 
På onsdagsmorgonen ansluter 
Tommy Tegge och teamet är kom-
plett. Båten töms på en del saker 
och det medhavda tältet kommer 
väl till pass.

Ännu sitter motorn på, vilket är 
tur för Smaragden Flux har lyckats 
hitta en sandbank och det krävs två 
båtar för att få henne loss. 

Väl ute tränar vi två korta race där 
vi hänger med bra, börjar med att 
sätta lilla spinnakern men byter till 
den stora gula och det känns bra. 
Tre starter hinner vi köra innan 
det är dags för TuneUp och trän-
ingsseglingar. 
   TuneUp går relativ bra men vi 
har en del att skruva och trimma. 
Samarbetet med Tommy går bra 
och vi sätter upp vårt mål: inte sist, 
komma före första A22:an och före 
nr 51 och nr 109!

Det blir ett bad i det ovanligt 
varma vattnet, innan vi åker över 
till Sandhamnbyn med registre-
ring och senare invigning, då jag 

upptäcker att jag står precis intill 
Peter Wallenberg.  
   Denna helg kör också Drakar 
SM. Ett 40-ral Drakar är anmälda, 
så de blir största klassen, 8 stycken 
X-35, 17 stycken A22 och 27 
Smaragder.

Första racedagen 
Nytt för året var GPS-trackning, 
vid skepparmötet så fick vi ut 
denna. Vi gav oss ut i TuneUp 
igen, i hård vind och gammal sjö. 
Till råga på allt fastnade vi med 
spinnakern på för-staget på första 
länsen, och jag slet som ett djur för 
att få den loss. Precis före lä- 
rundningen fick jag ner den, men 
beslöt att köra utan spinnaker 
andra varvet. Jag ville vila mig lite 
inför race.

   Så, dags för race! Vi checkade 
tiden mellan startbåt och läflagga 
för bästa taktiska start. Sedan sat-
sade vi på segling i fri vind vilket 
ledde till att vi snart efter start fick 
slå för att inte hamna i störd vind. 
Vår tredje taktik var att inte runda 
lovartsmärktet för tajt och sedan 
i lugnt tempo sätta spinnakern. 
Taktiken höll, men i tredje racet 
fastnade spinnakern ännu än gång 
runt förstaget men vi lyckades få 
ned den. 
    Jag kollade mest min gula spin-
naker, kontrollerade liken i krys-
sen, passade styrbordstrafiken och 
trimmade, trimmade och trimmade. 

   På det andra racet var alla heta 
på starten och vi fick gå över för 
tidigt då det inte fanns plats. Som 
tur var blev det allmän återkallelse 

och omstart. Vid tredje starten tror 
jag att de satte O-flagg, dvs ingen 
båt på fel sida sista minuten vilket 
lugnar fältet lite.  
   Båten Malla ledde med en poäng 
över oss efter första dagens täv-
ling. 

andra racedagen 
Det är tajta race, och jag har inte 
varit med om att placeringarna åkt 
så mycket upp och ned. För mig 
är länsarna den jobbiga bogen. Vi 
kör bra på två man, men behöver 
ta ned spinnakern i tid för det finns 
inte tillräckligt med händer om 
något går fel. Det vi tappar i rund-
ningarna får vi segla ikapp. 

Tredje starten var nervös i ökande 
vind, när Älvan plötsligt slår och 
det finns ingen lucka att undvika 
kollision. All blev chockade och 
tyvärr fick Mahjong och Gul utgå. 
Lyckligtvis inga personskador. 
Malla, som vi låg och kämpade 
emot, missade oss med en halv-
meter! Sista racet var betydligt 
lugnare.

allan & smaragdsm
När klubbens Allan Wieslander drar iväg i sin Saffran mot Sandhamn, 
blåser sydosten så det betyder motvind. Men det okej, för hans gula  
Smaragd gillar kryss.  
– Saffran kändes pigg inför kappseglingen, trots att jag inte gjort hela läxan 
med att tvätta botten, fixa windex och all fintrimning, berättar Allan. 
Efter klockan nio når han Lökholmens hamn och blir anvisad en plats.  
Då är redan många på plats, redo för träning och TuneUp på onsdagen. 
här kommer Allans rapport från SmaragdSM…

Text och bild: Allan Wieslander

tommy tegge i saffran – upptäcker 
att windexen saknas.

Båtarna är tömda och redo – motorer och 
extra segel ligger på bryggan.
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Äntligen i mål, efter fyra tajta 
race. Vår målsättning höll; att inte 
komma sist och hålla A22:orna 
bakom oss. Grillkväll och trevligt 
samkväm på kvällen och intern 
prisutdelning.

sista racedagen 
Två race var planerade och ge-
nomfördes, med bara en kortare 
uppskjutning av starten i väntan på 
att vinden skulle fylla upp. 

Vi jobbade på bra men märkte att 
Saffran vill ha minst 5 m/s för att 
gå bra, men vi var nöjda med våra 
seglingar. Under den första seglin-
gen i platt sjö slank en A22 före, 
men vi tog vår bästa placering som 
nummer 17. Andra seglingen bör-
jade bra, men slutade sämre…

Sedan var det bara tid att packa 
båten, sätta på motorn och ta en 
snabbdusch inför prisutdelningen i 
byn. Direkt efteråt åkte vi till var-
vet på Lökis där regattamiddagen 

hölls, trevligt samkväm. Men kväl-
len var lite förvirrande för mig, 
eftersom en annan omtalad Allan 
med en A22, satt vid bordet bakom 
oss. Jag hörde Allan hit och Allan 
dit men det gällde inte mig...

summering 
KSSS gjorde ett bra jobb med 
banorna och vädret var rena pro-
pagandan. Tajt kappsegling på bra 
vatten, vad mer kan man begära? 
   Och vi klarade vårt mål – kom 
före Malla 109 och Fragancia 51, 
även Beryll 139. Vi höll nästan 
jämt med 187 som är i väldigt bra 
raceskick.  
   

     Eftersom  
   vi körde för 

fullt med stor spinnaker i 7-9 m/s 
på två man med marginaler är vi 
självklart nöjda med att komma 
som 23 av 27 i denna tajta omgång 
av SmaragdSM.

    Men, kanske nästa gång, kom-
mer jag att tvätta botten, ha lite 
nyare segel och en gubbe till. Vem 
vet, kanske till och med spackla 
kölen… Kul var det i alla fall!

Härlig kvällsutsikt från båten…

109 malla – en Lidingöbåt som vi hade 
som mål att slå. Och yes vi  gjorde det!

På Lökholmen 
efter träning, 
1:an elvan och 
2:an emmy ligger 
förtöjda intill 
saffran.
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28 september kom vi tillbaka till Vilamoura för att 
fortsätta vår resa till Antibes. När vi kom till båten från 
flyget på eftermiddagen, började vi proviantera och 
städa båten. Efter en god middag och en god natts sömn 
kastade vi loss tidigt på morgonen nästa dag. Vårt mål 
var Gibraltar, dit vi kom den 30 oktober. Här låg en hel 
del udda fartyg på redden, bland annat ett fartyg som gick 
att sänka ner under vattenytan för att sen kunna ta emot 
större och mindre båtar som skulle fraktas långväga. 

   Väl i hamn var det lunchdags, och tro´t eller ej, 
lunchen var redan serverad i sittbrunnen med en välbe-
hövlig öl till! Mätta promenerade vi iväg mot ett företag 
som skulle fixa en pump till båten. Vi kunde inte undgå 
att notera patriotismen på halvön – överallt hände den en-
gelska och gibraltiska flaggan och man var inte så förtjust 
i spanjorerna. Eftersom vi ändå var på upptäcktsfärd, tog 
vi linbanan till toppen av Gilbraltars klippa och tittade 
på aporna och den fantastiska utsikten – vi såg ända till 
Afrika! 
    Tillbaka mot hamnen promenerade vi längs en gam-
mal brant stig från slutet av 1700-talet, the Mediteranian 
Steps. Här kunde man se lämningar efter engelsmännen 
som försvarade Gibraltar under kriget. 

Följande dag tog vi ut kursen till Benalmadena, Torre-
molinos, som var målet när vi kastade loss. Resan gav oss 
en fin nattsegling med full stor och genua. Längs kusten 
glittrade upplysta byar och natten bjöd på en stjärnhim-
mel svår att beskriva, och det gjorde att vi njöt och inte 
ville att det skulle ta slut. När vinden mojnade framåt 
midnatt, drev vi bara stilla ett tag för att insupa detta 
skådespel med stjärnfall, upplysta fartyg i horisonten och 
lysande mareld. 

   Förmiddagen den 2 oktober nådde vi Benamaldena, 
en stad uppbyggd runt hamnen och med en massa restau-
ranger längs kajen. Här hämtade vi även upp båtägaren 
som skulle segla med oss till Antibes. Redan samma 
eftermiddag kastade vi loss och styrde mot Cartagena 
sydväst om Ibiza, i sällskap av lekfulla delfiner i en kväll 
som bjöd på en strålande solnedgång. I Cartagena la vi 
till akter om ett annat fartyg, ”lite” större än vårt, sådär 

en 120 fot. Vi konstaterade ånyo att det är betydligt större 
båtar här nere i Medelhavet än i vår sjö hemma i Svedala. 
Efter middagen beslöt vi att gå vidare mot Formentera, 
söder om Ibiza. 

Den 4 oktober kastade vi ankar i en bukt norr om Illa des 
Forn, bom bland annat bjöd en helt underbar sandstrand – 
som vi inte var ensamma om!

   Den 5 oktober lättade vi ankar igen och gick in till La 
Savina, en stad på Formenteras norra sida. Här gjorde vi 
endast ett kort stopp för att redan dagen därpå, fortsätta 
till Port de Soller på norra Mallorca. Det är en mysig stad 
uppbyggd runt den branta hamnbukten. Den gamla fina 
turiststaden har trånga fina gränder, många trappor och en 
liten spårvagn, och gott om restauranger och barer. Men 
efter lunch lättade vi ankar och tog sikte mot Ciutadella 
på Menorcas västkust, en resa som gav oss en behaglig 
segling i 9 knop längs Mallorcas norra kust.  
    När vi lämnade nordöstra hörnet av Mollorca såg vi en 
vacker fyr på toppen av klippan och visste då att det inte 
var långt kvar till Menorca och Ciutadella, en trygg hamn 
långt in i en djup vik. Det belv en spännande angöring i 
mörkret. 
   Kvällens middag i sittbrunnen avbröts plötsligt av ett 
skrik. En av två grabbar som fiskade på kajen, hade fått 
en krok i fingret – svenska killar på semester, visade det 
sig. Världen är bra liten! En skön promenad upp i staden, 
gav oss till sist en stor välbehövlig GT. 

  Den 7 oktober bestod främst av en rundtur i den gamla 
staden, men nästa dag seglade vi vidare mot Poquerolles, 
en ö sydost om Toulon. Här ligger man alldeles utmärkt 
på öns nordsida nära staden med samma namn. Stranden 
utanför heter Plage de la Courtade, och här önskar man 
att man kunde stanna tiden och bli kvar länge. 
   
    Men vi var tvungna att angöra Antibes senast den 11 
oktober – sen gick flyget hem!  Morgonen den 9 oktober 
lättade vi ankar och satte segel, stor och genua. Det blåste 
friskt och mistralen gjorde att vi seglade i 11–12 knop 
med vinden akter om tvärs. Till och med delfinerna hade 
jobbigt att hänga med oss.

 Från Vilamoura  
  till antibes  
här kommer nästa etapp!
Tomas Bjelke hör till klubbens långseglare – han fick Långseglingspokalen i våras! 
Förra året var han en i besättningen på fyra man som seglade en välutrustad 
Swan 70 från Kalmar till Antibes. I Fyren nr 1/14 berättade han om den första 
sträckan, från Sverige, över Biscaya och ner till Vilamoura, där gänget gjorde ett 
veckostopp för att ta sig hem till Sverige. här fortsätter berättelsen om hans 
resa med härlig segling, god mat och dryck.

Text & foto: Tomas Bjelke
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Vi seglade längs Frankrikes sydkust med mycket sol och vind, 
det fanns inte mycket mer att begära. Sena eftermiddagen, när vi 
passerade Nice, var det inte långt kvar. Dagen hade varit underbar 
och vi tänkte på hur lyckligt lottade vi var, där vi satt i båten.  

   Att Antibes är en speciell stad, det märkte vi genast, inte 
minst genom alla dessa STORA båtar i hamnen, alla 100 fot eller 
större. Vår 70-fotare skulle kunna ha varit en tenderbåt! 
 
   Så, den 10 oktober angör vi hamnen i Antibes, städar båten och 
laddar för middag, men det blev en tidig kväll för ett gäng trötta 
gossar.  
   Under vår sista dag på Rivieran, den 11 oktober, tog vi det lugnt 
och efter en utsökt middag tog vi en kvällspromenad runt i denna 
fantastiska stad. 

    Den 12 oktober vid lunch, avgick planet hem mot Sverige 
och svalare breddgrader.   
Vårt seglingsäventyr var slut, men minnena finns kvar för evigt! 

strålande solnedgång ch vacker 
nattsegling mot Cartagena 
sydväst om ibiza.

the mediterranian steps, 
engelsmännens väg från 
1700-talet, vår vackra stig ner 
från gibraltarklippan.

Vid den vackra Plage de la Courtade, villle man 
bara stoppa världen och stanna för alltid…

I den inbyggda hamnen i Benamadena dit vi 
mådde den 2 oktober och också hämtade upp 
båtens ägare för den fortsatta färden.

att det var något speciellt med antibes märkte vi snabbt. det var verkligen en 
och annan “liten båt” vi passerade under vår promenad runt hamnen i franska 
antibes.

Fyren 4-20149
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Vad gör dom på arbetsplikten egentligen? Och funkar den? 
Fyren begav sig ner under ett av arbetspliktspassen en kväll i 
augusti. Den gången gällde målning och städning av området…

treVligt PÅ Lss när PliKten Kallar 

Jodå, det är arbete som gågår på verandan. Hård arbetsplikt 
med målning av fasad och fönster på klubbhuset. Här förde-
lades uppgifterna noggrant inom arbetslaget – långa herrar på 
stege blev “överfönstermålare”, sedan blev det “mellanfönster-
målare, till vilka bland annat Rutger Pamlstierna sällade sig, 
sedan var det ett gäng “bottenmålare” (?!). Arbetet flöt snabbt 
och avslutades med välförtjänt öl och varmkorv. Summeringen 
av arbetsplikten var densamma från alla – bra och trevligt!

nöjda Lss:are, härligt tillbakalutade mot verandaräcket 
efter utfört målningsarbete och genomförd arbetsplikt.

hans Nordgren, ny fastighetsskötare i klub-
ben, var med vid arbetsplikten och fördelade 
uppgifter.  Vad säger du om arbetsplikterna? 
– de är bra, men jag är ännu lite i rostig i 
uppdraget och har varit bortrest mycket 
under hösten. Vad händer framöver? – det 
finns flera stora projekt, en del lite svåra 
att dra igång under en kortare arbetsplikt. 
Jag tänker också att vi ska måla klubbhuset 
inomhus och kanske ska vi forma oss lite an-
norlunda och boka uppdragen i förväg och 
antal personer som krävs. Besked kommer! 

Rikard Eskilsson, med sina dryga 20 år, 
tillhör klubbens få yngre medlemmar – 
men rutin har han, med en egen maxi77 
och Lidingö runt-segling förra året.   
med familjens Bavaria 42 har han varit 
med i klubben länge. hur är det med 
ungdomar i klubben? – rätt dåligt... 
jag är typ yngst. men det är synd att 
intresset verkar vara lågt, det går ju att 
få ta i en båt för en 30-40.000:- och det 
ger så mycket tillbaka! Jag har haft en 
massa kul med mina kompisar på seglin-
gar till möja och kräftkalas i skärgården. 
Arbetsplikt? – det är min första faktiskt!

 
Gunnar Eskilsson, pappa till rikard, och  

rutinerad skeppare på familjens Bavaria 42. 
Här har många arbetsplikter genomförts 

under åren, en härlig del av klubblivet. Och en 
lättöl till korven sitter som sagt inte fel!
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Emelie Eliasson och Jakob Lius från Lidingö, är nya medlem-
mar på LSS, fick båtplats för sin Compis 28 i somras.  
– Ja, det här är vår första arbetsplikt, och det känns kul. ett 
bra sätt att lära känna folk i klubben.  
Förväntningar på klubben? – att lära känna seglingsintresse-
rade människor, få ta del av kunskap och lära oss mer om 
segling.  
Tävla? – Ja, kanske , lite senare. Jakob skrattar.  
– nu handlar det mest om att få upp storseglet!

Kenneth Petersén, med en 
Hanse 301, har varit med i 
klubben sådär en 7-8 år.  
Arbetsplikterna? – Ja, 
arbetsplikterna är okej. Ofta 
är det svårt att ta sig tid, 
men när det väl blir är det 
bra. ganska ”lättförtjänta” 
pengar. Det finns ju alltid 
saker som måste göras, så 
det är en bra idé.  
Klubben då? – Det är fin 
gemenskap och trevliga 
”gubbar” i klubben!  
Klubbträffarna? – Ja, men 
jag är ingen riktig fest-
prisse… (– Jag har ju mina 
rötter i Finland, säger Kennet 
med en blinkning).

Arne Westerberg, med sin najad 370, är inte 
bara medlem 
i Lss utan 
också i Svenska 
Oceanseglarkub-
ben, OSK. 
– Ja, jag har 
seglat över ett av 
våra tre hav, från 
kanarieöarna 
till martinique i 
Västindien. det 
var för en tio år 
sedan, en gam-
mal pojkdröm 
som jag förverk-
ligade. 

Jag har faktiskt hållit föredag om det, och skrivit i 
Fyren om resan.   
Klubben då? – den kan jag ju bara säga gott 
om, eftersom jag har varit med i så länge att jag 
tillhör inventarierna, över 40 år!  
Arbetsplikterna? – Det finns inget ont att säga 
om dem, och den här var en av de roligaste – 
det är rätt kul att måla!  

hans hammarlund, har varit 
med i klubben i några år, men 
med båt på land de senaste 3. 
Han har bytt sin motorbåt sea-
ray till en segelbåt, en accent 
26. Vid dagens arbetsplikt med 
målning, utnämnd till “överfön-
stermålare”! Tankar? – arbetsp-
likterna är bra och trevliga, men 
nog skulle vi kunna ta i och 
arbeta lite hårdare… Det finns 
ju mycket att göra. 
Klubben? – den är trevlig, här-
liga människor med. 
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– ETT ANTAL EFTERLYSNINGAR…
Intendenten Har sLutOrdet

September 
 
Vi kollar mastskjulen för 
att ta bort saker som inte 
ska ligga där. Egentligen är 
det en mycket enkel regel 
att minnas. Endast master 
får ligga i mastskjulen. Som 
båtägare bör man kunna 
avgöra vad som är mast och   

   vad som inte är mast. 
 

• Under det öppna mastskjulet ligger en hel 
del ståldetaljer – ägare efterlyses. 
• I våras tog vi bort en mycket stor mast från 
det öppna mastskjulet – ägare efterlyses. 
• Samlingen av materiel utan ägare som vi 
samlat ihop på grässlänten vid den stora björken 
har fått tillökning, fyra jollar – ägare efterlyses.  
• Vid anslagstavlan intill slipboden står en  
upphittad högtryckstvätt – ägare efterlyses. 
 
Under hösten kanske en del av materialet kom-
mer att återse sina ägare.  

Det som blir kvar kommer att brännas eller 
forslas bort.

Båttrailrar ökar i antal och vi behöver veta 
vem ägaren är, precis som med pallning och 
stöttning, master och jollar ska de vara märkta 
med namn och telefonnummer.

Till sist, det som finns i klubbhusköket är  
gemensamma tillgångar för klubben och inte 
avsett att lämna sina lådor och skåp med hjälp 
av enskilda medlemmars händer.  Vi vill helst 
inte behöva sätta tillbaka dörren och låsa köket 
eftersom det är trevligt att vi alla ska kunna 
använda det. 
 
Allt väl

Peter

  Kalendarium 2014
oKtober 
  4 lör:  Torrsättning 
  5 sön:  Torrsättning 
  6 mån: Styrelsemöte 
11 lör:  Torrsättning 
12 sön:  Torrsättning 
18 lör:  Torrsättning 
19 sön:  Torrsättning 
30 tor: KlubbKVäll 
    19:00 – med mextex-
tema - ev föreläsning. nya 
medlemmar, passa på och 
kom och lär känna oss! 

noVmeber 
  3 mån: Styrelsemöte 
11 tis:  Driftsmöte 
13 tor: höstmöte 
27 tor: KLUBBKVÄLL 
 

december 
  1 tor: Styrelsemöte 
14 sön: KlubbträFF  
           med  
   GLÖGG & GRÖT

 
 
 
 
 
 
 

 
 

lss:s caFé 
Alla torrsättningsdagar håller vår  
klubbmästare Ann kaféet öppet  
mellan klockan 10-17:00


