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Lidingö segel segelsällskap  
styrelse och funktionärer

styrelse 
ordförande:  
Anders Lefrell:           070-418 07 99 
sekreterare:  
Staffan Robertsson:    076-775 80 86 
Vice ordf:  
Pär Gunnartz:            070-767 56 31 
Kassör:  
Eric Holmstedt:          073-030 96 98 
intendent:  
Torkel Florman:          070-773 39 36             
Klubbmästare, tf:  
Lou Godwish       070-205 88 80 
Kappseglingsansv, tf:  
Petri Gabrielsson       070-774 17 61 
Ledamot:  
Lena Atterling Utbult: 070-379 04 88 
Ledamot: 
Fredric Behmer:         072-066 88 87 
adjungerad:  
Mona R-Nordgren     070-456 04 20 
 
driftsnämnd 
intendent:  
Lars Gunnarsson       076-842 69 66 
Varvsbas:    
Stefan Melin       070-738 11 22     
Hamnkapten:  
Per Ålin:                    070-816 42 89                
Miljö:  
Magnus Roslund:        073-598 26 30             
säkerhet:  
Owe Hedberg:           070-618 08 59 
El:  
Lars Ögren:               070-584 15 05 
Maskin:      
Stefan Götesson:        070-328 01 13 
Stefan Velander:          070-713 96 71 
Stefan Melin:              070-738 11 22 
Lars-Erik Ekström:      070-346 34 64 
fastighetsskötare/trailerbas: 
Hans Nordgren:         070-511 65 22 
 
kappseglingskommitté 
ordförande:  
Dan Olsson:               070-590 13 55 
Ledamöter: 
Clemens Fleige:          070-366 42 75 
Maria Qvitslund:         070-588 27 62 
  
ekskär - tillsyningsman  
Leif Fryklund:             072-200 49 77 
  
Adress: 
Lss, Ekebovägen 4, 181 41 Lidingö 
Fyren: medlemstidning för LSS 

redaktör och ansvarig utgivare:  
Mona Ryberg Nordgren 

Torsvikssvängen 38 181 34 Lidingö 
Tfn: 08-84 34 99  /  0704-560 420 
E-post: monaryberg@gmail.com 
Nästa nummer är planerat för oktober. 

Hemsida: www.lidingösegelsällskap.se  
Webbredaktör:  
Fredric Behmer, 072-066 88 87 
Fredric Behmer – mail:  
webbmaster@lidingosegelsallskap.se 

tryck Karl Elias, ricoh.

REDAKTÖRENS RADER  
Så kommer den då äntligen, Fyren nummer 3/2017. Lite sent, japp. Tid, 
kraft och motivation är tre skilda saker, och jobbar inte alltid ihop. ;-). Och 
nu är snart säsongen över och det är dags att dra upp.
   Att årets sommar har varit kallare än på mannaminne har väl gjort att vi 
inte bjudits på allt för långa, härliga, minnesvärda segelsemestrar (Fyren har 
i alla fall inte fått in några berättelser, sånär som på Gustav Winqvists fina 
tävlingsresultat, sid 6). Hans Nordgren (i Driften) och jag har inte heller 
njutit av några långturer på sjön. Vi har mest njutit på land i lä från den 
envisa nordan... 
   På varvet har det hänt en del under sommaren. Nya rampen är klar och  nya 
rutiner förberedda för årets torrsättningar. Och så har vi fått både en cafévärdinna 
och en klubbmästarinna (sid 4-5)! 
   Vi ses på varvet. Och... hör av er, om vad det än vara må!  Skriv och berätta,  
undra eller  skäll (? näe...). En medlemstidningsredaktör älskar material och texter!                                                          
          Och nu får vi njuta... halvvägs under täcket!        
                                        Mona               monaryberg@gmail.com

eFTerlySNING 
klang men inget jubel!

Vår käre medlem Thomas Klang saknar sin täckställning! Vid vårens 
sjösättning fick Thomas, som kämpar med sin elaka reumatism, hjälp 
att plocka undan stöttor och material från båtställningen. Själva 
täckställningen i ett blått fodral, lät man vid tillfället ligga kvar intill 
parkbänken vid mastkranen. Detta var i början av maj.

  Flera gånger under försommaren åkte Thomas ner för att plocka in 
den, men alltför många master låg i vägen – så täckställningen i det 
blåa nylonfodralet – fick ligga kvar vid bänken. Men så, strax före 
midsommarhelgen, åkte Thomas ner för att äntligen hämta hem sin 
ställning – men då var den borta!!  
Efter en koll med varvsbas och intendent, görs härmed en 
efterlysning:     
    Har någon sett Thomas täckställning i ett gammal blått nylon-
tygsfodral – ca 250 cm långt och 40 brett. Har någon vänlig själ lagt 
undan den? 

   Täckställningen är en sk Noa i bra skick och speciellt anpassad till  
   hans Elan 340, så förstås vill han ha den tillbaka! 
   Har du sett den eller vet något om ”mysteriet” –  
   hör av dig till Thomas asap (eller till Fyren).

tacK frÅn En jubiLar 
– Ett stort och varmt tack till LSS för  
uppvaktningen på min 80-årsdag!  
Och ett stort lycka till med allt arbete  
på klubben.  
Nu har jag inte längre någon båt på  
området, men jag är fortfarande medlem  
och jag hoppas att vi ses nere på varvet. 
   Många varma hälsningar  
från Bengt Gustafsson, er fd ordförande
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Den 19 augusti var det dags för LSS traditionella 
kräftskiva p Ekskär. Men den här gången var den 
lite spännande otraditionell.

Det var ingen tävlingssegling ut till ön. Det var 
inte heller kräftor i klubbens regi, utan den här 
gången fick var en ta med sig sina egna kräftor. 
Och det funkade det med.  
    Anders Lefrell ordnade med sedvanlig välkomst-
drink på bryggan, och sedan var det kalas i huset. 
Men som sagt, det var lite annorlunda i år och styr-
kan något minimerad, ca 20 medlemmar deltog. 
   Torkel Florman och hans Siv Karlberg, missar inte 
gärna någon fest eller några av LSS tillställningar, 
så de var på plats med bland andra Palmstiernas, 
Owe Hedberg med Gunnel, Hasse Rosenquist med 
familj, Staffan Melander och Staffan Westerberg.

– Det kanske var lite avslaget, säger Torkel. Det är 
ju första gången på flera år som vi är utan Ann som 
vår klubbvärdinna. Men Godwish Lou kom och 
drog sitt första strå till stacken. Och det är klart att 
det inte är lätt för henne att ta över och sätta sig in 
i jobbet. Vi får hjälpas åt, helt enkelt.

frÅn ÅrEts KräftsKiVa pÅ EKsKär

Matskjulet – nu är platserna märkta!
Vår säkerhtschef Owe Hedberg, rapporterar att det har 

varit lugnt på området. 
Och vad gäller masterna och märkningen, så kan han 

nöjt meddela att nu är platserna för alla långa master 
utmärkta. Han meddelar också att de som lägger masyer 
i de fyra facken närmast skogen, också ska passa på att 
märka sina master. Då får de sin specifika plats till nästa 
års torrsättning.

Dessutom påminner han om att  
det är lite ändringar gällande  
vaktpassen, men info kommer  
att gå ut. Som Fyren skrev  
i förra numret, ta med  
egen ficklampa! 

Var  
reDO!

Info om uppdragningshelgerna 
har kommit ut lite sent i år, men 
det har hänt mycket – inte minst 
borttagande av rälsen och den nya 
sjösättningsrampen (se mer sid 7).

Men... nu är det högan tid och 
då kommer en liten påminnelse: 
var beredd med allt du behöver för 
torrsättningen med stöttor och eventu-
ell hjälp. Ju mer förberedd, desto for-
tare går torrsättningarna och i år är det 
extra spännande med de två ramperna.

Förhinder... nja, inte helt okej. Men 
meddela varvsbas och intendent 
omgående ifall du har problem på 
något vis.

Text M.ona Ryberg Foto: tTrkel Florman

Text M.ona Ryberg
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Vår  nya caféVärdinna!

 caféet då? 
Förra hösten hjälpte hon Ann i fiket och när den 
nya situationen dök upp, erbjöd hon sig att ta hand 
om caféet, på sitt sätt. Tiden får utvisa hur länge det 
passar för henne och hon orkar. Vi andra får stötta 
med arbetsplikt och att hjälpa till med ordning och 
reda!

Så här planerar Lotta inför höstens  
torrsättningar:
– Jag kommer att sköta caféet med ungefär samma 
upplägg som tidigare. Men öppettiderna kommer 
att bli lite kortare, från klockan 11:00 till 15:00. Jag 
har märkt att det inte är så många som kommer till 
caféet, vare sig tidigare eller senare.

Mail till Lotta: lotta.sydang@gmail.com

– Att baka bullar är inte riktigt min grej, men någon 
mjuk kaka kommer det att finnas. Och soppa givet-
vis – ska försöka variera så gott det går med hän-
syn till vegetarianer, gluten- och laktosintoleranta. 
Köttbullsmackorna verkar vara en favorit, så de blir 
kvar. Jag försökte mig på nymodigheten med ägg 
och kaviarmackor i våras. Det gick väl så där, så 
några sådan blir det inte i höst i alla fall!

Tips och förslag – och ordning och reda!
– Man får gärna komma med förslag till mig om 
förbättringar och önskemål. Lena Utbult i styrelsen 
och jag kommer också att organisera köket, sortera 
och rensa så man tydligt ser var allt finns.  
Sen hoppas jag förstås att alla som är i köket  
respekterar ordningen och städar efter sig. 
 

Lotta sydäng MELin
För sådär en fyra år sedan lämnade Lotta och Stefan (vår varvsbas)  
innerstaden för att komma närmare till skärgården och bor nu i en lägenhet 
med strålande utsikt i Dalenumområdet. I samma veva kom de till LSS med 
sin båt.
Marknadsföring är Lottas gebit till vardags och just för tillfället jobbar hon 
på WWF i en stor satsning för att rädda Östersjön (som tragiskt nog är ett av 
världens mest förorenade hav!) Lottas engagemang för ett ansvarsfullt sjöliv 
och tömningsstationer går inte att ta miste på.

Som ni vet har vi fått en ny fördelning för klubbmästeriet, sedan Ann bestämde sig för en 
välförtjänt paus. Nu har vi klubbmästarinna OCH en cafévärdinna! I caféet under sjö- och 
torrsättningar står nu Lotta Sydäng-Melin. Med lite hjälp via arbetsplikter håller hon öppet 
med fika och mackor för kämpande varvsarbetare.

Liten rapport från årets Lidingö runt den 20 maj
för många seglare, som gärna passar 
på att delta i någon kappsegling under 
säsongen, är Lidingö runt ofta en spän-
nande start. drygt 200 deltog i årets 
kappsegling runt ön den 20 maj, ungefär 
det antal som under senare år deltagit. 
Vinden var västlig måttlig, men med en 
del rejäla byar som ställde till det ibland. 

Att man ändrat på startordningen, så att små 
båtar startar först och stora startar sist, har varit 
ett lyft för tävlingen. Nu är det spännande att 
titta på hela dagen och invänta målgången! 

Flerskrovsbåtarna blir allt fler och de flyger 
fram och foilar à la Artemis i Americas Cup, 
och bjuder på spännande segling, både för 
seglare och åskådare. 
Och de är snabba också, 
de klarar Lidingö Runt 
på sådär 2,5 timme.  
Den långsammaste  
båten i år tog 5 timmar 
och 36 minuter på sig…

Alla foton: Gustav Morin,  
för Hamnen.se 
Text: Mona Ryberg Nordgren



Fyren 3-20175

Vår nya kLubbmäSTarinna!

 Godwish kom till klubben för drygt ett år sedan, och fick 
först en vinterplats till sin båt – en Maxi 77:a. Båten var 
hennes egen, men ofta seglade hon med en god vän, som 
tyvärr nu blivit sjuk, så den gångna sommaren har inte 
blivit så full av segling. 
– Nej, jag är ju inte så van än, säger Godwish som bor 
med sin man på Östermalm. Men jag tycker om sjön och 
jag paddlar gärna kajak. I år har båten har mest fungerat 
som en sommarstuga.

Godwish Lou är en ung kvinna med en massa järn i el-
den. När hon berättar om sina idéer och jobb och tankar 
om framtiden är det inte utan att man imponeras och det 
är precis den kraft vi behöver i klubben. Och det roli-
gaste av allt är att ha en kvinna som Lou som medlem 
i en båtklubb är lite oväntat. Lou har en pappa från 
Uganda och en mamma från Sudan. Till Sverige kom 
hon som 22-åring, och har jobbat hårt sedan dess och 
slitit medvetet för att ”integrera sig” i den svenska andan. 
Godwish skrattar.
– Ja, det blev mycket falukorv och svensk mat och sven-
ska traditioner till en början, men nu vågar jag faktiskt 
vara afrikansk igen. Jag fick nog lite av en identiteskris.
    När det gick ut mail till klubbens medlemmar om  
behovet av en klubbmästare, svarade Godwish.
– Jag trodde att det var många som ville ha uppdraget, 
säger hon. Jag blev förvånad men glad när jag fick up-
pdraget. Än så länge vet jag inte riktigt hur jag kommer 
att sköta det, annat än att göra det man behöver av mig.  

godWisH
Lou

Men det ska ordnas fester och skickas ut inbjudningar 
och ordnas med mat…
Blir det mer afrikansk mat nu på LSS?
– Ja kanske, fast med svensk kryddning! Vi får se, jag 
hoppas kunna göra medlemmarna nöjda när jag väl fått 
veta lite mer om uppdraget, säger Godwish lugnt.

    Till vardags jobbar Lou med redovisning, men också 
med egen design och dessutom sköter hon en städfirma.
– Sedan har jag planer på att göra en kokbok, jag är på 
gång med det,  berättar Godwish, som lever med livsfi-
losofin att allt går att testa.
– Jag har massor av projekt på gång. En del lyckas man 
med, andra inte. Men man måste testa, det är så man lär 
sig i livet och utvecklas.
    När hon inte jobbar, och inte paddlar kajak eller är på 
sjön, då är det simning, vattengympa, tennis eller inlines, 
och på vintern blir det mycket skridskor. 
Det låter som ett gott råd till klubbens medlemmar, att 
hålla i sig och följa med på en härlig resa tillsammans 
med en ny, entusiastisk och duktig klubbmästarinna!

En sak är då sant, vår båtklubb har förmåga att få de duktigaste och  
mest färgstarka personerna som klubbmästare: Anders Lefrell en gång 
i tiden, och så duktiga Anna Götesson och nu, som tf. klubbmästarinna: 
36-åriga Lou Godwish.

Text & foto: M. Ryberg

En del nya båttyper syntes på årets segling runt 
ön, bland annat en MC38, en vindsurfliknande 
kölbåt i kolfiber med en gigantisk segelutstyr-
sel. Men fortfarande är de traditionella båtarna 
de största klassarna – J70, Express och Nordisk 
Folkbåt.

årets totalsegrare blev SSK:s Nils Virving med 
sin IF Borta med vinden. Bäste 
man från vår klubb blev Patrik 
Björklund med sin X-41, Mag-
ic Mix på 24:e plats. Därefter 
kom Gustav Winqvist med sin 
Gill, en Dragonfly 28 (se hans 
berättelse om sommarens täv-

lingar på nästa sida). Mats 
Wold tog LSS tredje 
plats (69 plats i LR totalt) 
med sin Rapier 31:a. Carl 
Montalvo seglade in på en 
82-plats med sin Linjett 
40:a Amorina.

Christer Sköldkvist, Örjan Frid,  
Gabriel von Euler, Mikael Gattberg, 
Vidde Keith, Mathias Nordman,  
Jan-Erik Palmquist, Bengt Gärde och 
Mats Frid, representerade Lidingö 
Segelsällskap med den äran.  
Grattis och bra seglat! 
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Referat från trimaranen Dragonfly 28 ”Gill” våren 
och försommaren 2017.

– Vi har nog aldrig tidigare upplevt en så fram-
gångsrik start på säsongen som i år med serien 
1,2,1,1!

Vi vann Lidingö Runt över 25 st flerskrovs-
båtar, dessutom med god marginal till trimaranen 
som kom på andra plats. Största skälet till vinsten 
var att vi ”kom loss” direkt vid det stiltje som blev 
nedanför Dalénum. 

Gullviverallyt som vi vunnit fyra år i rad 
kom vi i år på andra plats, det var inte helt rätt 
förutsättningar för oss i år. Det var vackert väder 
och fina seglingar. Som vanligt mycket trevligt på 
kvällarna.

Natthamnen på Biskopsö. 

 
Gustav vid rodret, på väg 
mot vinst i Gulliverallyt.

I nästa nummer; presentation av vår nye tf  
   kappseglinsansvarige i klubben: Petri Gabrielsson.

Sent på kvällen avtog vinden och när vi nådde 
Nämdöfjärden var den blank som en spegel. Vi 
lyckades undvika att stoppa helt, vi gled fram i 1 
– 3 knop och till natten blev det fullmåne som lös 

upp skärgården åt oss, det var mycket vackert. 
   När morgonljuset kom, tittade vi oss omkring, vi 
hade ingen båt inom synhåll, vi hade seglat ifrån 
samtliga trimaraner under natten. 
 Under förmiddagen kom vinden tillbaka och vi 
gjorde god fart resten av seglingen ända till mål.

Vi vann även Värmdö multiraid som går i 
Stockholms ytterskärgård helgen före Midsommar.    
   

Natthamnen 
 
Den seglin-
gen startade 
med mycket 
svag vind som ökade något efter ca en 
timmes segling. 
   Enligt väderprognosen skulle vinden 
vrida från ost till syd, därför valde vi 
att segla söderut på första kryssen och 
när vridet mycket riktigt kom kunde 
vi stagvända och sträcka upp till rund-
ningsmärket. Det var nog vårt vinstlyft 
i den seglingen.

Seglarhälsningar  Gustaf Winqvist 

Vi vann Kolfiberrodret, 
en tvåmans regatta på ca 
100 nm. Starten för oss 
gick 17.40 fredag efter-
middag vid Grinda och 
vi gick i mål i Finnhamn 
strax efter kl 12 dagen 
efter, en fantastiskt härlig 
segling. 

2017En flygande sommar för Gustavs Dragenfly Gill
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PÅ LSSintendenten informerar 
nya rampen och varvsplanen 
Jobbet med den nya sjösättningsrampen 
påbörjades tidigt på sommaren för att man 
säkert skulle hinna klart till torrsättningen.  
 
• På planen är rälsen borta, och planen skall 
fortsatt jämnas till för bästa körkomfort.

• Trailerparkeringen håller på att förbättras, det 
är tänkt att en parkeringsplan skall tas fram, en 
del av arbetet har gjorts med arbetsplikter.  
Ob - det åligger trailerägarna att märka upp sitt  
ekipage så vi inom driften kan kontakta ägaren 
om och när så behövs.

• Jollar utan namn kommer under arbetsplikten 
att flyttas till 2: chansen och därefter till skrot. 

• Den mängd stålskrot som ligger innanför grin-
den (lyktstolpar,H-vagnar, räls mm kommer att 
säljas under hösten.

Nu kommer det nya upptagnings-systemet med 
kort resp. lång tid på land samt alla båtar med 
Sub lift att sjösättas.  
De båtägare som kommer att ta upp med sub-
liften för första gången skall ha stöttningsmate-
riel som underlättar stöttning av båt tidsmässigt 
och avpassat för Subliftens bredd. Info om detta 
har skickats ut tidigare.

Ordning och reda eftersträvas vilket då åligger 
var och en att ta hand om sin materiel och städa 
efter sig, höst som vår.

GMT Miljö 
& Teknik AB 
hämtar den 

specialbeställda 
rampen för 
leverans till 

LSS.

Arbetet påbörjades direkt efter midsommar med borttagande 
av den gamla sliprampen och svetsande av en ny stomme. 

Ett jobb som visade sig besvärligare än tänkt pga en gammal 
nerbankad påle...

Efter att regelverket kommit på plats och svetsats fast, 
var det dags att lägga på och svetsa fast vagnsrälsarna på 
rätt avstånd för vagnarna.

Sådär – den nya rampen på plats. Resten av sommaren har 
använts för att ta  bort den gamla rälsen på varvs-området, 
fylla upp och jämna ut. Nu har vi alltså två ramper för sjö- 
och torrsättning! Toppenbra!

Text: Lars Gunnarsson och M. Ryberg & 
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10% det har alla Lss medlemmar på sina inköp i sjöboden! 
Välkommen till oss på Sjöboden Jollesport. Vi finns i Kyrkviken.

   ALLTSå –  
CAFé LSS  

FORTSäTTER! 
under sjösättningshelgerna 
håller caféet öppet mellan 
klocka 11:00 och 15:00. 

Kaffe och kaka, soppa och 
mackor kommer att finnas.  
Lotta sydäng Melin är vår 

cafévärdinna.

En smart nybörjare på LSS
alla är vi barn i början. det kände richard Hallberg när han för 

sådär en tre år sedan skaffade sin första båt. Vid flera tillfällen kände 
han att det hade varit väldigt skönt om han hade fått en hjälpande 

hand, eller i alla fall förståelse för att han faktiskt inte var riktigt van 
på sjön… så föddes idén med en övningsvimpel.

richard ritade en vimpel, mycket lik skylten som blivande bilförare 
använder när de övningskör. En vimpel att ha uppe när det känns 

ovant och lite pirrigt i svåra situationer. idén har skickats vidare till 
högre instans, har omskrivits i båtliv och kanske blir den en realitet.  

richard tar gärna emot  
synpunkter.  

om att vill sig får vi  
veta mer i nästa nummer av fyren. 

Fyren 3-2017

Text: Mona Ryberg


