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Välkommen till Preem Åkersberga

Hyr din släpvagn och tvätta bilen här!
Öppet vardagar 6-22 lördag-söndag 8-22

tel. 08-540 212 35
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Inför ett nytt (båt-)år går mina 
tankar till hur TBK kommer att 
utvecklas just detta år. Vi har 
begärt strandskyddsdispens för 
Örsholmen. Ärendet finns hos 
Länsstyrelsen för avgörande. 
Om köpet därefter går igenom 
krävs kraftansträngningar på 
flera plan för att få till ön som vi 
vill ha den.

Klubbsektionen har glädjande nog 
lyckats rekrytera som vi tror en kom-
petent ledning till Seglarskolan med 
Elvira Johansson i spetsen.  Jag önskar 
Elvira och hennes två styrelsekompi-
sar all lycka med skolan under 2017 
och framåt; Seglarskolan betyder 
mycket för att inviga det uppväxande 
släktet i seglingens mysterier och är 
också viktig för TBK som ideell båt-
klubb.

Vi har påbörjat renoveringen av 
Seglarskolans lokaler på Jollecenter 
(Vändvägen). Taket är nyrenoverat; 
nästa steg är grundförstärkningen. 
Glädjande verkar Österåkers Kom-
mun inte motsätta sig att vi bygger en 
liten bod nere vid stranden där Seglar-
skolan kan förvara roder, centerbord 
och riggar och slipper släpa dess upp 
och ner till/från stora. huset. Vi skall 
bygga denna bod och renovera stora 
huset tillsammans (klubbarbete). Se 
upp på hemsidan efter tillfällen att 
hjälpa till. Anmäl gärna Ditt intresse 
och förmåga till projektledaren An-
ders Svensson. Vi behöver folk som 
kan snickra, måla, rör, el, golv mm.

Nästan säkert är att TBK står som 
arrangör för Trälhavet Open – en 
kappsegling med Fareast 28R-båtar 
14-15 oktober. på Trälhavet. Fareast 
28R är en vass, planande kölbåt med 
topphastighet på över 20 knop. Själv 
har jag varit ombord i 18,2 knop. En 
upplevelse för livet. Fareast finns i 
storlekar från 18 till 36 fot och byggs 
i Shanghai, Kina. På Trälhavet kom-
mer vi att kunna se minst tio båtar 
i åtta race. Ett antal mycket namn-
kunniga elitseglare deltar, t ex Tomas 
Blixt, Arne Sjöberg och Mats Johans-
son (TBK). Självklart deltar också 
Klubbsektionens egen Hasse Broman.

Vi ser också fram emot ny toa på 
Kålö, nymålat klubbhus, bottenjus-
tering i Runö hamn med eller utan 
bidrag från kommunen, en elektrisk 
mastvinsch på prov, utökad mastplan 
(men inga långliggare för det tack), 
nytt försök med kappseglingen Ing-
marsö Runt, wifi i hamnarna och på 
varvet samt många, många fler aktivi-
teter och nyttigheter.

Som Du förstår behövs Dina insatser 
om allt detta skall bli av.

Vi ses snart (arbetsklädda). Dessutom 
hoppas jag vi ses på årsmötet onsdagen 
den 22 mars kl.19.00 i Klubbhuset,

Eder
bjorN

God Fortsättning på 2017!
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Protokollsutdrag från

Styrelsemöte 
Nr 12 2016-12-12

Styrelse 
Julfesten den 11 december med 
funktionärerna blev en mycket 
uppskattad och trevlig tillställning. 
Många nöjda och positiva 
kommentarer hördes under kvällen.

Varv 
Håller på att se över vilka tider som 
ska gälla för vårens bokningsbara 
sjösättningsdagar. Perioden börjar 
söndagen den 23 april och avslutas 
söndagen den 21 maj.

Hamn 
Beslutades att BNo tar upp frågan om 
övervakningssystem samt bemanning 
av vaktpass med bevakningssektionen 
samt att ABe kontaktar Spectragon för 
att få en provinstallation monterad på 
försök under viss tidsperiod.

Klubb 
Rekrytering av seglarskolechef pågår.

Vändvägen 
Anders som är sammanhållande för 
projekt Vändvägen håller på att titta 
på frågan om förrådsbod. Ett alternativ 
kan vara en inklädd container. Taket på 
huset är snart färdigrenoverat.

Nr 1 2017-01-09

TBK profil 
Arbetet pågår för att ta fram ett 
nytt märke för klubbprofilering. 
Förslag på nytt märke presenteras på 
februarimötet. Tanken är att det nya 
märket ska kunna användas både som 
klistermärke och brodyrmärke.

Kansli 
Hasse jobbar 2 dagar i veckan fr o m 
nu till dess att han går i pension.

Hamn 
Brygga 3 Tuna är klar med nya 
bojstenar och nya kättingar längst ut 
på bryggan.

Klubb 
Ny seglarskolechef är Elvira Johansson, 
vice seglarskolechef Elliot Fagerstad. 
Mats Crona kommer att vara 
behjälplig med bl a marknadsföring 
och utbildning.

Vändvägen 
Arbetet med att renovera och lägga 
nytt plåttak är slutfört
Arbete kommer att påbörjas inom 
kort med installation av bland annat 
värmepump.
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Ny destination!
VI BYTER HAMN ETT ÅR FRAMÅT.

Under tiden vi bygger nytt loft i Österåker kommer vi att finnas i 
Vallentuna på nedanstående adress. Vi bor kvar i Österåker och kommer 

att ha lika nära till mätning, provning och service mm som tidigare.

Pär Lindforss

LINDFORSS SEGELMAKERI

Cederdalsvägen 5c • Vallentuna • 073-9836017 • info@lindforssegel.nu • lindforssegel.nu

  

Kallelse till årsmötet 2017

Dagordning
1. Fråga om mötet har utlysts  
 på rätt sätt.

2. Godkännande av  
 fullmakter.

3. Fastställande av  
 dagordning.

4. Val av ordförande samt  
 sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän,  
 som jämte ordföranden  
 skall justera mötes- 
 protokollet, samt   
 rösträknare.

6. Styrelsens verksamhets- 
 berättelse samt resultat- 
 och balansräkningar för  
 senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse  
 över Styrelsens förvaltning  
 under räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för  
 Styrelsen för den tid   
 revisionen avser.

9.  Stadgefrågor.

10. Fråga om bildande eller  
 nedläggande av sektion.

11. Val av:
 a.  Klubbens ordförande,  
  tillika Styrelsens   

Medlemmar i Trälhavets Båtklubb kallas till årsmöte 
Onsdag 22 mars 2017 kl. 19.00 i klubbhuset, Båthamnsvägen 18
Årsmöteshandlingar finns att hämta i klubbhuset från och med 8 mars.

  ordförande samt   
  en övrig styrelse- 
  ledamot för en tid av  
  två år.

 b.  Två övriga styrelse- 
  ledamöter i Styrelsen  
  för en tid av två år.

 c.  Sektionsstyrelser för en  
  tid av två år.

 d.  Två revisorer jämte  
  suppleanter för en tid  
  av ett år. I detta val får  
  inte Styrelsens leda- 
  möter delta.

 e.  En av tre ledamöter i  
  valberedningen för en  
  tid av tre år. Den   
  tidigast valda skall vara  
  sammankallande.

12. Behandling av förslag,  
 som väckts av Styrelsen  
 eller inlämnats till Styrelsen  
 av sektionsstyrelse eller  
 röstberättigad medlem  
 senast 30 dagar före mötet.

13. Övriga frågor. Fråga av  
 ekonomisk natur får inte  
 avgöras.

(Punkt 11 a. Mandatet sträcker sig till 
2018, dock skall fyllnadsval på ett år 
ske för en styrelseledamot).



Till de allra minsta, 5-7 åringar, er-
bjuder vi ett halvdagsläger, Sjöpigge, 
som pågår i 4 dagar. Där lär vi oss 
framförallt om sjövett men vi spende-
rar också en del tid i båtarna. För ål-
dern 8-9 finns lägret Serglarpigge där 
vi har mycket seglingstid men även 
en och annan fruktstund. Österskär 
kallas lägret som riktar sig till åldern 
10-14, både nybörjare och seglings-
vana. För den riktigt erfarna seglaren 
erbjuder vi även en Fortsättnings-Se

gl
ar

sk
ol

a 

Läger Datum Tider Ålder Pris
Österskär 1 18–22 juni   9:00–17:00 10–14 2250:-
Seglarpigge 1 26–30 juni   9:00–16:00   8–9 1950:-
Sjöpigge 1 26–29 juni   9:30–12:00   5–7   850:-
Sjöpigge 2 26–29 juni 13:00–15:30   5–7 850:-

Österskär 2   3–7 juli   9:00–17:00 10–14 2250:-
Fortsättningsgrupp   3–7 juli   9:00–17:00 10–16 2250:-
Seglarpigge 2 31 juli–4 augusti   9:00–17:00   8–9 1950:-
Österskär 3   7–11 augusti   9:00–17:00 10–14 2250:-
Seglarpigge 3 14–18 augusti   9:00–16:00   8–9 1950:-

grupp under ett av Österskärslägren, 
där man får lära sig lite mer om att 
tävla i segling. 

Vi instruktörer har ett underbart jobb 
då vi får se när det tänds ett intresse 
hos den yngre generationen för det vi 
själva brinner för, segling och båtliv. 
Att på sista dagen se hur mycket dem 
har lärt sig under endast 5 dagar tid 
är hjärtevärmande. Det är med stolt-
het man ser de erfarna barnen göra 
ett perfekt rullslag, till att se barn som 

aldrig suttit i en båt innan segla galant 
själva.

Meningen med vår seglarskola är att 
ta vara på nästa båtgeneration redan 
i tidig ålder, och lära dem. Inte bara 
hur man seglar, utan även hur man 
beter sig ute på sjön. Det ska vara en 
lärorik men framförallt rolig vecka för 
nästa generation som kommer segla i 
vår fina skärgård.

Elvira Johansson, Seglarskoleansvarig

Seglarskola

Skota in focken! Fall av! Babords halsar väjer!
Är du trött på att få en massa oförståeliga kommandon 
ute till sjöss? Vill också du hålla i rodret? Då har vi lös-
ningen för Dig i vår!

Under maj månad kommer Trälhavets Båtklubbs Seg-
larskola hålla i en vuxenkurs för dig som är nyfiken på 
segling, vare sig du aldrig seglat förut eller som bara 
följt med ombord.

Du kommer under fem tillfällen i maj lära dig grun-
derna i segling av våra välutbildade instruktörer. Vi 
kommer blanda behövlig teori med seglingspass ute på 
vattnet, i både jolle och kölbåt. Att segla jolle är det 
snabbaste sättet att lära sig grunderna i segling, medan 
kölbåtspassen lär Dig att hantera en större båt. 

Kursen består av fem onsdagskvällar i rad med start den 
3e maj. Passen pågår 18:00-20:30 vid TBKs lokal, Jol-
lecenter, i Österskär. Segling är en aktivitet för att alla, 
stora som små. Därför erbjuds även seglingsträningar 
för unga från 8 år, på samma tid och plats. Så det är 
en perfekt familjeaktivitet! Ytterligare information samt 
anmälningar till de båda kurserna finns i vanlig ord-
ning på Trälhavets båtklubbs hemsida. Rota fram flyt-
västarna så ses vi i vår!

Elvira Johansson, Seglarskoleansvarig

VUXENKURS – Lär dig segla till sommaren!

I över 40 år har Seglarskolan slagit upp portarna i juni för en strid ström av barn i kulörta flytvästar.  
I år är inget undantag. Vi ser fram emot en sommar med era barn, stora som små, nybörjare som  
erfarna. På vår seglarskola finns det något läger för alla.

Väck intresset  
för segling  
tidigt!

76
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Jag vill få chansen att presen-
tera och berätta att vi har en 
Kålögrupp. 
I gruppen ingår tre Intendenter (Mi-
kael Djulstedt, Tomas Granberg och 
Johan Dahlberg). och två mycket en-
gagerade och aktiva medlemmar: Nils-
Olov Lindberg och Tomas Nilsson. 
Dessutom en mycket aktiv Kålövän 
i form av Pekka Karlsson. De arbetar Kl
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sö Lördagen den 20 maj 09.00 på Lilla-Kastet

Lilla-Kastet har de senaste åren genomgott omfattande renovering-
ar. Detta hade inte varit möjligt utan era insatser. Vi fortsätter med 
samma energi även i vår. Precis som i fjol fixar vi lunch.

Närmare detaljer publiceras på hemsidan. Räkna med en heldag. 
Resa till och från Ingmarsö sker i egen båt. Transport för några  
personer kan eventuellt ordnas med Pigge. Kontakta Stefan i så fall.

Ett flertal stannade över natten senast. Vi åt middag tillsammans 
och hade en trevlig kväll. Några jobbade även en stund på sönda-
gen innan det var dags för hemfärd. 

Det finns möjlighet att när som helst åka ut och lägga några timmar. 
Kontakta intendenterna Stefan Hedin eller Örjan Johansson om ni 
vill ut och göra en extra insats. 

Bokning av klubbarbetet ser via hemsidan! 

Välkomna hälsar Ingmarsö gruppen  
genom Stefan Hedin

Pe
lle

 h
ar
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en
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Tomas Nilsson och Nils-Olov Lindberg under uppsikt av Christl Lundh (eller ringer hon efter hjälp?) Pekka Karlsson

Kålö vår utehamnspärla! 

mycket och tar hand om vår fantas-
tiskt underbara utehamn. Det målas, 
snickras sågas och bärs. Det pysslas 
och röjs i skog och gräs. Så stort tack 
för allt ni gör! 

Passar på att berätta och gör reklam 
för vårt Midsommarfirande också. 
Den firar vi alla tillsammans. Både 
gamla unga lätta och tunga klär och 
dansar runt Midsommarstången och 

leker. Vi äter lunch och middag till-
sammans vid långbord på bryggan. 
Detta oavsett väder. Kommer aldrig 
glömma den Midsommarafton då vi 
hade +3 grader. Men alla fullt påbyl-
sade satt och åt tillsammans. Å vad 
roligt vi hade. Vi har så kul. Ingen blir 
utanför. Kom och var med! 

Christl Lundh 

www.batagent.se

KÖPA ELLER 
SÄLJA BÅT?

LÅT BÅTAGENT GÖRA JOBBET

Kontakta Båtagents representant iNorra Stockholm:
Björn Hägerman | Mob: +46 72 322 23 10 | bjorn@batagent.se

Nätmäklare med bred 
marknadsföring av båtobjekten.

Annonsintensiva Vi annonserar 
mer än övriga båtmäklare – även 
i tidningar.

Vi lägger 100% fokus på 
din båt. Ingen konflikt med  
nybåtsförsäljning eller vissa 
varumärken.

20.000 – 40.000 unika besökare/
månad beroende av årstid.

Mycket god sökmotoroptimering. 

En båt till salu hos oss kommer 
högt upp på t.ex. Google.

Enkelt att titta på båtannonser. 
Vi finns på alla digitala 
plattformar.

Rikstäckande

Seglingsspecialister 
som även kan motorbåtar.

Du har tillgång till båten 
under hela försäljningsprocessen.

Förmedling av finansiering, 
försäkring och opartisk besiktning.

Hyr hjärtstartare! 

LIFEPAK CR2 
är framtidens 
hjärtstartare!  
Den är anpassad 
för lekmän och 
passar överallt.  
Hjärtstartare räddar liv! 
CR2 kan enkelt ställas om till 
barnläge. 
399 kr ex moms per månad. 
Vid köp, kontakta oss för offert. 

 
 

info@livradda.nu 
070-255 14 15 
www.livradda.nu 

Bevaknings AB Prevendo
telefon 08-540 25100

www.prevendo.se

Nya medlemmar 
5920 Per Weimer

5921 Stefan Spång

39522 Olle Hägerman

39523 Axel Hägerman

Medlemmar som begärt utträde
5738 Peter Lindberg

5015 Robert von Knorring

5694 Magnus Övergaard

5635 Jonas Herner

5504 Ann-Caroline  
 Nordlinder

4655 Sune Danielsson

35661 Joachim Ronander

5856 Pierre Saidra

2398 Christer Åman

4812 Johan Pettersson

5858 Niklas Nilsson

5853 Jonas Granström

5744 Johan Bouvin

35695 Audra von Dalwigk

5477 Jennifer Glans

4159 Thomas Ivö

5850 Lennart Andersson

2479 Sören Norrby

3832 Håkan Westin

5532 Peter Hedman

5865 Mija Björkevid

4979 Martin Falk

5335 Rickard Berggren

4994 Therese Bergvall

5788 Michael Furuvik

39524 Carl Brennwald

42177 Lotta Brennwald

5925 Mats Erik Larsson

5926 Michael Asplund
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www.bsmarin.se08-400 206 63    info@bsmarin.se  

Motorservice
Motorbyten
Drevservice
Bälgbyte
Dieselrening
Datadiagnos

Gps
Vhf
Peken
Badbryggor
Ankarspel
Bogpropellrar

: :

Polera båtar får man ju bara inte 
nog av! Därför passar vi på att 
göra det till klubbarbete 2017.

Seglarskolans personal och båtansva-
rig har under 2017 arbetat fram ett 
nytt förslag vad gäller klubbarbete. I 
år kan man boka sitt klubbarbete för 
fix av klubbens aktiva båtar, de bå-
tar som framförallt används av Team 
Ungdom och Seglarskolan. 

I dagsläget har seglarskolan och dess 
personal en hel del att stå i och skulle 
behöva lite extra hjälp! Rustning av 
båtar vet vi alla att det kan vara tids-
krävande men även rätt trevligt. Gör 
vi det tillsammans kommer det gå 
undan och båtarna bli riktigt fina in-
för säsongen.

Klubbarbetet man gör sker under en 
förmiddag eller en eftermiddag. 

Förbättringen av seglarskolans bryggor!

Polera båtar – klubbarbete

I detta fall har vi som önskan att 
åstadkomma följande: Tvättning, po-
lering, vaxning, bottenmålning samt 
påmastning av segelbåtarna samt att 
följebåtarna ska tvättas och behand-
las. Däremellan hoppas vi på trevliga 
samtal, knyta nya kontakter och själv-
klart pusta ut över en fika. 

Gör oss gärna sällskap! 
Hälsningar från Sara Hedin båtan-
svarig, Elvira Johansson seglarskolechef 
och Elliot Fagerstad vice seglarskolechef. 

Bokning sker via TBKs hemsida. 
Preliminärt datum är helgen  
den 22 och 23 april. 

Snart är det dags att fortsätta arbetet 
med att förbättra bryggorna vid seg-
larskolans anläggning Jollecenter! I 
år ska den ena bryggans ytskikt bytas 
ut, under nästa år är det dags för den 
andra bryggan att få samma upplyft. 
Förbättringsåtgärderna ger ungdoms-
verksamheten möjlighet att även fort-
sättningsvis ha tillgång till en säker 
och funktionell brygganläggning. Vill 
du hjälpa mig att ordna detta? Totalt 

kommer arbetet att ta tre heldagar 
och du har möjlighet att boka klub-
barbete en halvdag (eller mer såklart!) 
Lördagen den 8 april, söndagen 
den 9 april eller lördagen den 22 
april kl. 10–13.30 respektive kl. 
13.30–17. Adress: Vändvägen 10 i 
Österskär. 

Bokning görs via webbplatsen 
antingen i samband med att 

du bokar tid för sjösättning el-
ler som en fristående anmälan. 
Du kan välja detta klubbarbete 
istället för att exempelvis bistå 
vid sjösättningar på varvet. Med-
tag egen lunch, hamnsektionen 
bjuder på fika. Kontakta mig 
för frågor på tel. 073-727 56 94.  
Välkommen!    

Bea Berglund, hamnvärd Jollecenter
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TEMA:  

70talsdisco
LÖRDAGEN DEN 1 APRIL  

kl.19.00 

OBS! Anmälan endast till: 
fest@tralhavetsbk.se 
250:-/person till Bg 238-2760 

För mer detaljer se www.tralhavetsbk.se

Välkomna till

Vårfest!       

TBK´s festkommitté önskar alla medlemmar

Sjölivs sommaraktiviteter 2017

Midsommarfirande på Ingmarsö
På midsommar arrangerar vi som vanligt dans kring midsom-
marstången, tipspromenad, femkamp och möjlighet till jolle-
segling. 

Mer information i nästa nummer, på hemsidan och facebook

OBS! Nytt för i år är att man kan göra klubbarbete som musikant 
och att hjälpa till som femkampsfunktionär.

Kräftskiva på Ingmarsö 
Kräftfest på Ingmarsö den 19/8

Sjöliv arrangerar kräftfest i ladan på Ingmarsö och en  
tipspromenad för de som är tidiga på Ingmarsö. 

Samma dag går Ingmarsö Race för kappseglarna.  
Mer info i kommande nr, på hemsidan och facebook.

OBS! Nytt för i år är att man kan göra klubbarbete genom att hjäl-
pa till med förberedelser på lördagen och städningen på söndagen.

Våra aktiviteter 2017
Vinterpub den 4/3 kl 16 -
för att tina upp oss i vintermörkret och få en uppstart på vårrustningen.

Sjösättningspub den 6/5 kl 16 - 
som en fortsättning av Kaféet med start ca kl 16.

Fredagen 28/4 klockan 19.00   Kvällspub med föreläsning:  

Skottlandssegling med Elvira 
Paula o Mårten Mannström berättar om sin seglats till 
Skottland, Orkney o Shetland sommaren 2016. 
Förberedelser, reseberättelse, utmaningar och lärdomar 
presenteras i bild och ord. 

Välkomna önskar skottlandseglarna och festkommittén! 
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Projekt – Skärgårdskryssare 
En artikelserie som kommer publiceras i de åtta kommande numren av Kanalen.

Modellentusiast
Hasse Bjurman skall bygga en stor, 
seglande modell av en 15 kvm Skär-
gårdskryssare från tidigt 1900-tal. 
Hasse har ägnat sig åt båtar och flyg-
maskiner under större delen av sitt 
sjuttioåriga liv men bara på fritiden. MFI skolflygplan. Glouster Gladiator.

Tumlare.

Den första segelbåten 
(en skärgårdskryssare).

J29 Tunnan.

Hasses tidiga alster.

Två stycken Folkbåtar (seglande och radiostyrda som kappseglas flitigt).

På den tiden han jobbade konstru-
erade han kluriga verktyg och kon-
struktionsdetaljer i olika material, 
inte minst moderna plaster. Det Has-
se inte vet om sådant är inte värt att 
veta.

Inte bara modeller
Han byggde sin nuvarande segelbåt 
(skala 1:1) under åren 1988 – 1989. 
Det är en RB 111 (Roland Berg-
ström) som bär det stolta namnet 
CHANNA med hemmahamn i Sät-
terfjärden. Behöver det sägas att hon 
fortfarande är i nyskick? Långt innan 
dess som yngling byggde han också 
motorbåten Ragette i plywood.

Hedersmedlem 
Hasse blev medlem i TBK år 1966 
och har under dessa drygt femtio år 
varit till stor nytta för klubben ge-
nom att jobba med ungdomar, seg-
larskolan, hamn och varv (i dag som 
subliftförare) och har satt tydliga och 
mycket fina spår i vårt klubbhus. Du-
scharna, bastun, skyltarna, barbelys-
ningen mm och framförallt barjollen 
bär tydliga spår av Hasses skickliga 
händer. Han blev 2011 utnämnd till 
Hedersmedlem nr 30 för sina synner-
ligen värdefulla insatser och för sitt 
hjälpsamma och trevliga sätt.

Flyger också
Hasse har flygcertifikat (PPL) och ut-
nyttjar det flitigt, numera med Norr-
tälje som bas. Han har bl a flugit ut 
fotografen och TBK-medlemmen 
Fredrik Eriksson till Kålö och Ing-
marsö. Det är därför vi har de fina 
flygbilderna över våra anläggningar 
som hänger i Klubbhuset.

Hasse ha tidigare byggt en mängd 
modeller som framgår av bilderna.

Projektet
Nu har han gett sig på sitt största mo-
dellprojekt hittills. Förlagan är en 9 
m skärgårdskryssare (LYS 1,05) från 
1930-talet. Modellen blir i skala 1:5 
och således 1,8 m lång! 

Den byggs i allt väsentligt från grun-
den, dvs Hasse sågar, fräser, svarvar 
och hyvlar fram alla trädelar från 
grunden. Riggdetaljer, däcksbeslag 
mm tillverkas i Hasses verkstad i käl-
laren. Det skall bli mycket spännande 
att se denna skapelse växa fram och så 
småningom om några år sjösättas och 
provseglas. Jag skall försöka vara där 
och Hasse kommer med all säkerhet 
att bjuda in alla intresserade TBK:are.

Björn Nordbeck
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Eskadersegling  
kan ibland vara  
ett trevligt alter- 

nativ till att segla själv.  
Eskaderklubben Tobis bilda-
des i Sandhamn 1997 som en 
avknoppning från KSSS´ lång-
seglingskommitté. Tobis´ ända- 
mål är att öka intresset för eska-
dersegling i lagom stora grup-
per, med kulturella inslag och 
sociala aktiviteter. Klubbens 
valspråk är: ”MOT NYA SPÄN-
NANDE MÅL”. Utöver klubbens 
huvudsyfte att främja långseg-
ling, verkar Tobisklubben för 
trevnad bland medlemmarna 
även utanför seglingssäsongen.

Medlemsantalet ligger omkring 45 
personer, f.n. är 17 båtar registrerade 
i klubben. Några medlemmar bor 
och har hemmahamn utanför Stock-
holmsområdet. Varje sommar ge-
nomförs en eskadersegling – ”Tobis´ 
Flykt”, vanligtvis i nordiska vatten 
och oftast i Östersjön. 5 – 10 båtar 
brukar delta varje år. Eskadern brukar 
sträcka sig över max två veckor under 
juli månad, med samling och eska-
deravslut i lämplig hamn i anslutning 
till den planerade rutten. Eskadermål 
har t.ex. varit genom Saima kanal till 
operafestivalen i Savonlinna, Finland; 
de baltiska länderna och estniska 
öar; Polen; Nordtyskland; Danmark; 
Bohuskusten och norska Sørlandet; 
Höga kusten; Bottenviken; Skottland 
med deltagande i the Classic Malts 
Cruise. Seglingen varvas med kultur-
evenemang, guidade visningar och 
trevlig samvaro i hamnarna. 

I sommareskadrarna kan gästande 
båtar, med besättning som – ännu – 
inte är medlemmar, delta. Gästerna 
kan sedan om intresse finns, söka 
medlemskap i klubben. Utöver gedig-
na seglingsmeriter och erfarenhet av 
långsegling krävs att minst en familje-
medlem är medlem i KSSS eller SXK 
(eller någon motsvarande klubb). 

Intresserad av eskader   segling till nya spännande mål?

Förutom sommarens Flykt har vi 
gjort ”Fjärrflykter” på varmare bredd-
grader (Medelhavet - Grekland och 
Turkiet i oktober; Karibien i februari) 
i charterbåtar där vi själva seglat som 
skeppare.

Under vinterhalvåret brukar vi ordna 
träffar, som t.ex. teaterbesök i Hel-
singfors eller Åbo, internat med skid- 
och/eller skridskoåkning, bildvisning 
och föredrag mm.

Besök gärna vår hemsida  
www.tobiseskader.se

där man kan läsa om tidigare och 
planerade flykter, artiklar från med- 
lemmarnas övriga intressanta lång- 
seglingar, kommande program mm.  
Kontakta gärna klubbens ordförande 

”LedarTobis”  
ledartobis@tobiseskader.se eller  
Tobismedlemmen och TBKaren Jan-
Gunnar Persson för att få mer info 
om verksamhet och medlemskap.  

Jan-Gunnar Persson 
TBK 614 
Eskaderklubben Tobis 
jgp@kth.se   0706 74 41 26.  

Tobiskören framträder vid NJKs (Nyländska Jaktklubben) 150-årsjubileum 
i Helsimgfors.

Delfiner på North Minch, Skottland.

Slussning i Caledonian Canal, Skottland.

Tobisbåten Fragraria i grov sjö mellan Gotland och Öland.

Träff ombord i Tobisbåten Shangri-La, med ett – eller två – glas.

Tobiseskadern inbjuden till Sjöbjörnarna i Finland. Tobisbåten Espri under fin spinnakergång längs Estlands norra kust.

Provsmakning av Talisker Whisky, Classic Malts Cruise, Skottland.
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Bokning av sjösättningsdag
Bokning av sjösättning görs på 
klubbens hemsida, samtidigt som 
bokning av klubbarbete sker. 
Boka i god tid så du får sjösätta när 
det passar dig.

Närvaroanmälan
Vid sjösättning på förmiddagen skall 
de som har anmält sig för klubbar-
bete, anmäla sig vid slipfickan kl. 
07.45. För eftermiddagspasset gäl-
ler anmälan vid slipfickan kl. 12.15.  
De som skall jobba i ”Kafé Liv-
båten” går direkt till klubbhuset.  
De båtägare som skall sjösätta skall 
”pricka av sig” vid slipfickan 07.45 
respektive 12.15.

Båthus
För de som har båten i båthus/båtskjul 
så skall dessa vara så pass nedmonte-
rade innan sjösättningen så att sublif-
ten kommer åt båten eller grannbå-
ten utan svårighet. Av säkerhetsskäl  

skall medlemsarbetarna kunna jobba 
säkert runt subliften och föraren ska 
kunna ha överblick över båten.

Alternativt medlemsarbete
Som alternativ till traditionellt klub-
barbete vid sjösättning kommer an-
dra alternativ att anslås på klubbens 
hemsida som kan väljas istället. Man 
kan även istället för att boka en halv 
dag på våren och en halvdag på hös-
ten, välja en heldags arbete på endera 
våren eller hösten.

Övrig information
Övrig information kommer att an-
slås på klubbens hemsida. Fråga 
gärna oss funktionärer i gula hjäl-
mar nere på varvsområdet om 
det är något ni undrar över eller 
om något är oklart. Vi finns där 
för Er under sjösättningsdagarna. 

Vi ses på varvet!

Varvssektionen informerar inför sjösättningen 2017
Årets ordinarie bokningsbara dagar för sjösättning startar i år  
söndagen 23/4. Nytt för i år är att vi även sjösätter på fredagar  
för att anpassa sjösättningstiderna efter medlemmarnas önskemål.

Årets sjösättningsdagar är:
Torsdag      Fredag     Lördag  Söndag
   23/4 
  29/4       30/4   
  4/5             5/5               6/5       7/5 
11/5         12/5           13/5     14/5    
18/5         19/5           20/5      21/5   



Laguppställningen som driver kapp-
seglingssektionen blir alltså Ann  
Furbäck, Johan Furbäck, Mats  
Neyman och Joakim Bergkvist. Vårt 
budskap är enkel:

1. Skapa bra seglingar med till- 
 hörande aktiviteter! 

2.  Få fler att vilja prova på kapp- 
 segling! 

3. Göra TBK & sektionen mer känd  
 innanför och utanför klubben!

SRS-nyheter 2017
Inför 2017 har SRS fått sin största 
uppgradering sedan införandet av det 
nuvarande systemet 2011. En mängd 
justeringar och ändringar har införts 
med avsikten att rätta till olika skev-
heter som funnits i systemet. Äntligen 
har man lyckats föra samman klass-
reglerna för enskrovs- och flerskrovs 
båtar till samma regel.

Bedömningssystemet för flygande 
segel (spinnaker och gennaker) är re-
viderat liksom även bedömningen av 
djupgående och kölvikt.

Dessutom har nivån ändrats på SRS-
talen så att ett SRS-tal på 1.0 motsva-
rar en medelfart i mellanvind på c:a 
5,5 knop istället för som tidigare c:a 
4,5 knop. En båt som tidigare hade 
SRS på 1,22 får nu SRS på 1,00. 

Det innebär att alla i år kommer få 
helt nya SRS tal. Vi i kappseglings-
sektionen har läst på så att vi kan 
hjälpa till med att leta fram det nya 
SRS talet för de som behöver. Det är 
bara att höra av sig!

Vi har också som mål att försöka få 
till startlistor till våra kappseglingar 
med alla båtars exakta starttider för 
att underlätta för alla deltagare.

Kappseglingsprogrammet 
2017
För dig som nu vill prova på kappseg-
ling så är Vårracet söndag 21 maj ett 
ypperligt tillfälle. Vi seglar en bana i 
våra närliggande vatten. Efteråt är det 
mingel, grillning och prisutdelning 
vid klubbhuset. Solen skiner. Häng 
med!

Seglingarna skall präglas av ärlig och 
vänlig segling. För att skapa lugnare 
starter används företrädesvis så kallad 
jaktstart vilket också medför att alla 
båtar kommer i mål mer samlat. 

Vi fortsätter i år med det framgångs-
rika konceptet att skeppare kan be-
stämma sitt SRS/segelföring under 
pågående tävling, tider räknas ändå 
om efter målgång. Jaktstarten är där-
med inte precis, dock ett trevligt sätt 
att starta på. Varje kappsegling kopp-
las också till någon social aktivitet för 
att skapa samhörighet och möjlighet 
att utbyta erfarenheter.

2016 kommer 
klubbmästerskap för  
kölbåtar och fler- 
skrovsbåtar genom-
föras. Vi vill vara 
tydliga med att du 
som tillhör annan 
båtklubb är mer än 
välkommen att del-
ta. För kölbåtar och 
flerskrovsbåtar kom-
mer följande seg-
lingar genomföras:

Vårracet söndag 21 maj

Ingmarsö Runt 17 juni

Ingmarsö Race 19-20 augusti

Kålö höstkapp 16-17 september

Vi har också bestämt att göra start- 
och mållinjen utanför Solbrännan 
tydligare genom att lägga ut en be-
gränsningsboj bort mot Svinninge-
landet, mer om det i kommande  
seglingsföreskrifter.

Om ni har idéer eller synpunkter 
så hör av er till undertecknad, vi är 
öppna för alla förslag som kan öka 
kappseglandet.

Hoppas vi syns på kappseglingsbanan.

Joakim Bergkvist, 070-793 11 39

Nytt för i år! 
I Kappseglingssektionen har det skett lite förändringar i år. Fritz 
Enos kliver av. Tack Fritz för ditt engagemang under de gånga åren. 
Ersätter gör Joakim Bergkvist som till vardags seglar en First 34.7 
med det stolta namnet Slaghöken.

Kappsegling

21

Kappseglingssektionen har 
beställt följande väder till i 
sommar.

Grillmiddag efter Kålö höstkapp. 
Omega 36:an IA på Ingmarsö runt.
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Utbildningar 
– Våren 2017
Kursprogrammet finns på 
hemsidan. Anmälan görs via 
TBK hemsida/utbildning.

Återstående kurser  
under våren
• Förarintygsrepetion 

• VHF

• Radar 

TEMAKVÄLLAR

Förarintyg  
skärgårdsskepparen
Dan Sallmander
Markus Wesslén
Maja Kallin Fredriksson
Tim Sundqvist

Kustskepparintyg
Anna Nilsson
Jean Salminen
Kristian Gillberg
Mats Fridblom
Hans Rosén
Carolin Fridblom
Gustaf Arvidsson

Radarintyg
Håkan Wiking
Mikael Ahlberg
Silvia Lindqvist Nunes

VHF/SRCintyg
Anders Linde
Anders Winberg
Andri Elfarsson
Carin Andersson
Ebba Bäckström
Johan Hedlund
Leif Mellström
Margaretha Blomquist
Peder Annerdal
Silvia Lindqvist Nunes
Trygve Segerheim
Ulf Skjäl
Anders Helgstrand
Sead Omeragic
Urban Lambertson

Examinationer hösten 2016

Bättre batteri 
Första delen av kvällen ägnades åt li-
tiumbatteriernas egenskaper jämfört 
med de konventionella blysyrebatte-
rierna. Mycket intressant för oss båtä-
gare är litiumbatteriernas överlägsna 
kapacitet och utnyttjandegrad. Bly-
syrebatterier kan utnyttjas till ungefär 
30% av det påstämplade Ah-värdet 
utan att förstöras medan litiumbat-
terier kan utnyttjas till 80%. 
Denna överlägsna kapacitet 
gör att en batteribank bestå-
ende av fyra blysyrebatterier 
kan reduceras till ett eller två 
litiumbatterier vilket innebär 
betydande viktreduceringar.

Livslängden hos ett batteri be-
gränsas av antalet urladdnings- 
och laddningscykler. Med en 
utnyttjandegrad av 30% kan 
ett blysyrebatteri cyklas mel-
lan tre- till fyrahundra gånger 
innan det måste bytas medan 
ett litiumbatteri kan cyklas 
mellan två- till tiotusen gång-
er. Det betyder att livslängden hos ett 
litiumbatteri är överlägsen blysyrebat-
teriets.

En annan mycket viktig egenskap 
hos litiumbatterier är deras förmåga 
att ta emot stora laddningsströmmar 
jämfört med blysyrebatterier. Det 
betyder att litiumbatteriet snabbare 
blir fulladdat vilket innebär avsevärt 
kortare laddningstid, till exempel kan 
det räcka med motorgång fram till se-
gelsättning. 

Slutsatsen blir att litiumbatterier har 
en överlägsen livslängd, tar emot 
laddning mycket bättre, håller spän-
ningen jämn och hög ända tills bat-
teriet är tomt, väger mindre och tar 
mindre plats. Livstidskostnaden blir 
därför lägre trots att litiumbatterierna 
är mycket dyrare i inköp än blysyre-
batterier. 

Olika solcelltyper
Cellerna bestående av polykristallint 
kisel är billiga att tillverka och är den 

Anmälan görs  
via TBK hemsida

tralhavetsbk.se

vanligaste celltypen. De bästa pa-
nelerna har en verkningsgrad på ca 
16%. Då cellerna är seriekopplade i 
panelen blir den dock känslig även för 
en liten skuggning.

Cellerna bestående av monokris-
tallint kisel är dyrare att tillverka men 
har en högre verkningsgrad, ca 21%. 
Skuggningskänsligheten är också nå-
got mindre.

Tunnfilmscellerna har lägre verk-
ningsgrad, 14%, men genom sitt 
breda ljusspektrum blir de inte så 
känsliga för skuggning. Christer vi-
sade detta genom att visa två paneler 
den ena med monoceller och den an-
dra med tunnfilm. Panelerna drev var 
sin liten fläkt. Genom att skugga pa-
nelerna syntes det tydligt hur fläkten 
som drevs av monopanelen stannade 
vid skuggning medan den som drevs 
av tunnfilmspanelen enbart sänkte 
varvtalet.

Det som dock är viktigast ur ladd-
ningssynpunkt är den totala energi 
solpanelen kan pressa in i batterierna 
under ett dygn, inte hur mycket top-
penergi som cellen kan ge under den 
tid solen lyser starkast. Detta gör att 
tunnfilmscellerna är bäst trots den 
sämre verkningsgraden under topp-
förhållanden. Produktionen är vikti-
gare än märkeffekten.

Christer redogjorde sedan för solcells-
regulatorn och dess uppgifter. De är 

att skydda batteribanken mot över-
laddning, ladda med rätt spänning 
och profil samt att maximera den 
energi som solcellspanelen kan avge. 
Det finns i huvudsak två sorter: 

PWM (Pulse Width Modulation) 
som är billiga i inköp men ger en då-
lig enegiproduktion.

MPPT (Maximum Point Point 
Tracker) som genom att kon-
tinuerligt maximera panelens 
effekt ger en betydligt högre 
produktion. De är dock nå-
got dyrare i inköp.

Han påpekade också vikten 
av att välja rätt regulator då 
litiumbatterier kräver en helt 
annan laddningsprofil än bly-
syrebatterier.

Min slutsats
Fördelarna med att ersätta 
blysyrebatterierna med li-
tiumbatterier är att Litium 
väger en tredjedel och att Li-
tium håller tre till tio gånger 
så länge. ”Install and forget”.

Nackdelen är dock att än så länge 
är litiumbatterier mellan tre och tio 
gånger dyrare. Men all elektronik har 
en tendens att bli billigare med tiden 
så det kanske ordnar sig.

En sak är dock viktig att tänka på in-
för en eventuell övergång till litium 
är att man anpassar hela kraftsidan 
av elsystemet vilket innebär en ny 
solcellsregulator och eventuellt en ny 
generator till motorn.

Den som är intresserad kan finna mer 
information på www.sunnyfuture.se/
fritid. Den som vill ha löpande upp-
datering om vad som händer inom 
området rekommenderas att gå in på 
www.facebook.com/SunnyFutureAB

Deltagarna tackade Christer för en 
mycket informativ föreläsningskväll 
med entusiastiska applåder och många 
ville efteråt få personlig rådgivning. 

Jan Brogren

HLR 
Kurs i Hjärtlungräddning med 
Hjärtstartare 

Lär dig rädda liv, Ute i skärgården 
och till havs är man väldigt utsatt om 
olyckan är framme

Varje deltagare ska efter kursen kunna 
undersöka livstecken hos en medvets-
lös person, larma och starta HLR 
inom en minut. Deltagarna får kun-
skap i hur man utför HLR på ett ef-
fektivt och kvalitativt sätt. 

Varje deltagare kommer att kunna 
hantera en hjärtstartare och få för-
ståelse för hur viktigt det är att få en 
hjärtstartare snabbt på plats. 

Med en hjärtstartare på plats inom tre 
minuter så kommer 7 av 10 överleva 
ett hjärtstopp. Väntar vi till ambulan-
sen kommer överlever 1 av 10.

Deltagarna får även öva hur man ska 
göra om någon sätter i halsen och får 
ett luftvägsstopp. 

Varje deltagare erhåller kompetens-
kort från Svenska HLR Rådet efter 
godkänd kurs.

Kursledare: Pernilla Rosen
Onsdag 26/4 kl. 19.00–21.30

Harken kommer på besök
Harken går igenom olika produk-
ter, serviceutförande. Med fokus på 
praktiskt underhåll av t ex vinschar. 
Service och underhåll av beslag 
och vinschar. Produkter inom rigg  
(Furling, storsegellösningar och ut-
växlingar). Block, vinschar och däck-
beslag.

Föredragshållare: John Aunapuu, 
Harken Sweden
Torsdag 16/3 kl. 19.00

Rigg
Föredragshållare Fredrik Söderholm 
från Benns
Onsdag 29/3 kl. 19.00

Följ med ut 
på långseg-
ling några 
timmar...
Pekka Karlsson 
är TBKare sedan 
många år och 
är nu hemma 
i Österskär någon vecka. Pekka och 
Barbro har numer har sin hemma-
hamn i Las Palmas och har korsat at-
lanten ett flertal gånger i sin Laurin 
32:a

Vi har nu förmånen att få höra Pekka 
berätta och visa sitt bildspel från sina 
segeläventyr de senaste åren.

Föredragshållare: Pekka Karlsson

Måndag 13/3 kl. 19.00

Jan Allanius. Utbildning

Fullt hus på temakvällen om båtel
Utbildningskommitténs temakväll om den nya generationen batterier, solceller och regulatorer blev en 
stor succé. Över 40 medlemmar hade samlats för att få del av föredragshållaren Christer Rygaards kun-
skaper inom området. Han arbetar till vardags med solcellsanläggningar för hus men då han är seglare, 
och naturligtvis medlem i TBK, riktade han in sin föreläsning mot installation i båtar.
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Fisket
Husbehovsfisket har sedan lång tid
varit viktigt som grund för försörjning.
För att klara vinterperioden saltades
både strömming och flundra in, recep-
tet var en tunna salt till två tunnor fisk
vilket var en normal vinterranson för
en familj/gård. Ett salteri fanns t ex vid

Lauters gamla fiskeläge. Fram till 1940
fiskades det mest strömming (som mest
under 20- och 30-talet) senare även
flundra samt en del torsk; sedan på 40-
talet började även en del laxfiske. Lax-
fisket ökade starkt under 40-talet till
som mest i slutet av 50-talet. Vårfiske
kunde ske med en- och tvåmänningar

då fisken leker på grundvallen. Två-
männingen användes för sillfisket och
senare även flundrafisket. För torskfis-
ket användes enmänningen som då rod-
des nära grundvallen där pilkningen av
torsken skedde. Viktigt område för
detta var det vi nu kallar Digerhuvud
(raukområdet). Det heter egentligen
Bjärge. Här, mellan Lauter och Helgu -
mannen, fanns då 35 definierade plat-
ser som orientering för torskfiskarna. 

Höstfisket måste ske på djupa vatten
och långt ut från kusten. För detta kräv-
des större båtar dvs tremänningar och
med övernattning ombord på båten
som under natten drev ute till havs vid
garnen.

Yrkesfisket kom först i slutet av 40-
talet med större båtar, kuttrar och trå-
lare, som även medförde krav på större
hamnar. Innan fisket började gå till-
baka fanns vi Jauvik ca 23 laxkuttrar
och hamnen var Fårös största med 33
strandbodar. När den nya hamnen vid
Hårne (nuvarande Lauterhorn) blev
klar 1951 hade dock fisket med dessa
större båtar försvunnit. Salteriet för-
svann efter andra världskriget då kyl

12

Tremänningen ”Jante”, byggd 1984 från Ar. Precis angjort Jauvika.

➤

promotor åkersberga
©

Du kanske inte ska släppa oss 
lös på din båt, men när det 
gäller bilen har vi 
levererat kvalité 
sedan 1984. 

Välkommen till en 
riktigt bra bilverkstad.
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och frys började bli allmänt i hemmen
och därmed behovet av saltad fisk
också försvann.

Hamnar 
Båten var, som framgått ovan viktig för
hushållens/gårdens försörjning. Samti-
digt var det ont om naturliga hamnar
fram till 1950 fanns inga anlagda ham-
nar. Förutom Lauterhorn eller Hårne
byggdes 1959–1960 på privat initiativ
en anlagd hamn vid Feifang. De flesta

gårdar hade sin båt i stället på en sk
länning vid stranden på vilken båten
drogs upp. Länningen var två låga sten-
murar ut i vattnet och tvärs under dessa
la man trästänger, lunor, på vilka båten
drogs upp. Om stranden var väldigt ut-
satt för sjö hade man i stället lösa
trärullar på vilka båten drogs upp. Som
hjälp för uppdragningen hade man
någon form av spel (gangospel) se bild.
Vid länningarna hade man ofta bodar
med verktyg och redskap och om län-

ningen låg långt bort från gården var
den inredd så man kunde övernatta i
den. Det var inte bara boende nära kus-
ten som ägnade sig åt fisket. Särskilt
vid höstfisket var det viktigt att fånga
och sen salta fisken som föda under
vinterhalvåret. Fiskarna som då samla-
des kunde även vara bönder långt in-
ifrån fastlandet, de kunde då övernatta
i dessa strandbodar under fiskesä-
songen.

Hamnen i Hallshuk byggdes 1927–
1928 (se bilder sid 6 och sid 14). När
bilden togs blåste en frisk kuling rakt
in i hamnen. Ändå låg båtarna där 
relativt lugnt, genom de dubbla pir -
armarna. Som synes måste man ha is i
magen för att kunna ro eller segla rakt
in i hamnen vid sådant väder. Buttas
hamn då hon låg här måste varit rätt
tuff vid hårt väder. Att döma av res-
terna från hennes släpköl hade hon nog
haft hamn även på länningar efter 
Gotlandskusten, man kan fortfarande
se många båtar uppdragna efter stran-
den när man seglar längs kusten från 
t ex Lickershamn upp mot Kappels -
hamns viken.

13

MARINDIESLAR SOM KLARAR 
MORGONDAGENS HÅRDA MILJÖKRAV

• Effektområde 20–1200 hk i 38 olika modeller

• 20 till 87 hk finns med S-drev

• Propellerberäkningar, propellrar, axlar, lager 
& aquadrive

• Hög servicenivå före, under och efter en affär

• Reparationer & renoveringar

• Motorinstallationer

• Erbjuder produkter med hög kvalitet från 
välkända leverantörer

• Vi utför även spridarservice på er dieselmotor

Båt & Maskintjänst 
Lennart Ivarsson

Sågvägen 24 S. 184 40 Åkersberga
Tel/Fax 08-540 877 30. Mobil 070-719 63 86

info@batomaskintjanst.se  www.batomaskintjanst.se

Ett par typer av gangospel vid en länning (Lilla Hoburga).

➤

Kanal 1 -14 final:Layout 1  14-02-15  07.35  Sida 13
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23

lyckan var fullständig. Den räckte till
mat, lunch och middag under en hel
vecka. Det blev till slut lite tråkigt med
så mycket fisk i kylen. Det resulterade

i ett fiskeförbud ända fram till målet i
Rodney Bay.

Matlagningen i ett ständigt rullande
skepp kräver mycket planering. Ibland

var vi alla tre engagerade. Tomas stekte
pankakor en dag. Det fungerade inte
utan sex händer. Smakade mums med
sylt och sprutgrädde.

Det får inte bli trist under en lång -
segling. Det gäller att hitta på något
extra som exempelvis när vi passerat
halvägs. En kall champagne från kylen,
pringles och skämt. Sen började ned -
räkningen. När det var tre dygn kvar
började gps:n visa återstående tid till
waypoint.

Leg 1 från Las Palmas till Mindelo
var 850 M och tog 7 dygn. På den
sträckan kom vi på sjunde plats bero-
ende på en del haverier, bland annat att
furlexen kinkade. Leg 2 från Mindelo
till Rodney Bay var 2090 M och tog 16
dygn. Vår medeldygnsdistans på den
sträckan var 130 M, och vi kom på
femte plats.

Pekka Karlsson 

Läs mer om hur det är att 
segla i Västindien på 

www.corona-aq.blogspot.com.
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Målgången i Saint Lucia efter 16 dygn. Här korsar vi mållinjen i solnedgången.
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Välkommen till oss på ditt lokala bankkontor  
och berätta om dina båtdrömmar. 

Hos oss hittar du alla banktjänster och ett  
äkta engagemang. Vi ser över din vardags- 
ekonomi och diskuterar nya lösningar. 

Åkersberga Centrum
08–544 102 00

Drömmer du  
om en ny båt?

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

SeaSea Åkersberga, Sågvägen 16, akersberga@seasea.se, Tel 08-540 850 90

Kampanjerbjudande från Nordens största butikskedja för båttillbehör!

 SEASEAS 16 SIDORS KAMPANJERBJUDANDE!

www.seasea.se

BOGPROPELLER 
VETUS 4HK, 45KP 

PRIS
GARANTI

7995:- 

Art: 38480

DIESELVÄRMARE 
CALAER 2KW + MARINSATS 12V 

Art: 46170

   BREDAST SORTIMENT! BÄST ERBJUDANDE! 
KOMFORTPRODUKTER

PRIS
GARANTI

9990:- 

Art: 13758

PRIS
BOMB!

5990:- 

SIMRAD GO7 XSE TOUCHSCREEN 
Art: 13790

PLOTTER/EKOLOD
LOWRANCE 
ELITE-5 TI TOTALSCAN PAKET 

5’’
TUMWVGA 

800X480PX

PRIS
GARANTI

4995:- 
STRUCTURESCAN

DOWNSCAN 
IMAGING

CHIRP
ASP

SOLCELLSPANEL FLEXIBEL
SUNWIND MARIN 50W  

PRIS
GARANTI

1195:- 
50
WATT

Art: 70231

HYDRAULSTYRNING - 90 HK 
NORDFLEX NF90 PAKET 

Art: 93025

UPPTILL

90
hk

PRIS
GARANTI

3295:- 

BLUETOOTH AUDIO SYSTEM 
BOSS BLACKBOXPAKET 

Art: 16708

KAMPANJ

1890:- 
Ord: 2 390:-

SEGELJOLLE / GUMMIBÅT 
AQUA MARINA PIONEER 

Art: 81012

KAMPANJ

12995:- 
Ord: 14990:-

PRIS
GARANTI

5895:- 

Art: 94495

AUTOMATISK TRIMPLANSPANEL 
MENTE MARIN ACS RP 

15-50fT

4,6-15m

ANKARSPEL TRINIDAD 900W 
OCEAN COMFORT 6MM 

PRIS
GARANTI

6990:- 

Art: 38413

900W 

38fT/7Ton

ELMARINTOALETT 
EL SUPER COMPACT 12V
SPX JOHNSON PUMP 

PRIS
GARANTI

2595:- 

Art: 48717

12V

*=Mässrabatten gäller t o m 21 mars 2017.
Undantag är produkter med kampanjpris eller prisgaran-

20%
RABATT 

På hela* sortimentet 
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SOM NORDENS LEDANDE SJÖFÖRSÄKRARE VÄRDESÄTTER VI DIN BÅT LIKA HÖGT SOM DU. RING OSS PÅ 08 - 630 02 45  
ELLER BESÖK ALANDIA.SE / BÅT. VI FINNS NÄRA DIG I VIGGBYHOLM. VÄLKOMMEN!

NÄR DU FÖRSÄKRAR DIN BÅT HOS ALANDIA GÅR DET PENGAR TILLBAKA TILL KLUBBENS IDROTTSLIGA 
& SPORTSLIGA VERKSAMHETER, DET VINNER VI ALLA PÅ. RING OSS GÄRNA SÅ TAR VI FRAM EN OFFERT 
TILL DIN BÅT. KOM IHÅG ATT UPPGE DITT MEDLEMSNUMMER I TRÄLHAVETS BÅTKLUBB.

GÖR TBK:S SPORTSLIGA  
VERKSAMHET EN TJÄNST.
FÖRSÄKRA DIN BÅT HOS ALANDIA.

PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938.

212x143 Alandia_TBK.indd   1 2015-11-11   16:39
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TBK Seglarskola

Vuxenkurs på gång

Anmälningarna till sommarens läger är
många, men än finns platser kvar på
några av kurserna! Anmälan gör du via
klubbens hemsida, här kan du även 
se vilka kurser som ännu inte är full-
bokade. 

Vi påminner även om vår nya 
vuxenkurs dit vi välkomnar vuxna 
ny börjare. Här lär vi oss segling från
grunderna i våra tvåkronor och C55or.
I slutet av kursen erbjuder vi möjlighet
att ta Seglarintyg 1. 

Vill du arbeta på TBK Seglarskola
och bli en del av vår roliga verksamhet
ber vi dig skicka in arbetsansökan 
senast den 31 mars till kansliet. Ansök -
ningsblanketten finns att hämta på
klubbens hemsida under Seglarskola –
Arbeta på Seglarskolan. 

Vi ses i sommar!
Anna Carbell 

MOBIL MARIN MOTOR
SERVICE AB
Boat & Marine Engine Repairs

Byt ut din gamla Volvo Penta mot...

Avgaslimpor 
till V8:or 

5.700:-

• Bensin o. dieselmotorer, 
• Helservice • Vinterplatser

- Vi kommer till Er!

• Bensin o. dieselmotorer, 
• Helservice • Vinterplatser

- Vi kommer till Er!

Service båt/bil 070-372 32 22 • Box 17, 184 21 Åkersberga
E-post: info@mobilmarin.com • www.mobilmarin.com
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Funderar du på att sälja din båt?
Kontakta oss för ett riktigt bra erbjudande

070-33 79 117
Vi tar hand om hela affären åt dig. Vi marknadsför din båt i rätt medier  

och bearbetar aktivt vårt kundregister med köpare både i Sverige och  
internationellt. Du får maximalt betalt för din båt.

Fördelen för dig. Trygghet, Finansiering, Försäkring, Transport, Förvaring, 
Serviceverkstad och montering av Tillbehör. 
Vi tar även Inbyten och köper båt kontant.

Du väljer själv, om du vill använda båten under avtalstiden eller lämna den 
till oss så visar vi den vid våra försäljningsplatser i Viggbyholms hamn, Täby

Vi hyr platser vid den privata hamnen bakom INA Marin

www.brokersweden.com

e-mail: sales@brokersweden.com
Tel: 070-33 79 117

Björn Walhagen
Hakunge Säteri 186 97 Brottby, Sweden

Tel. +46 (0) 70 33 79 117     
sales@brokersweden.com

Funderar du på att sälja din båt? 
Kontakta oss för ett riktigt bra erbjudande

BrokerSweden A4.indd   1 15-09-08   07.42.01
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TELEFONUDDEN

Ops..!
FÖRLÅT!

TANDHAVERI?
Hjälpen är nära: 
Din TBK-tandläkare mitt i centrum.

Är du TBK-medlem: 
första undersökningen 350 kr.

Dessutom: 10% rabatt på all behandling!

 

Välkommen.

Leg Tandläkare Lars Runstad
Storängstorget 19, Åkersberga. Tel 08-120 580 00.

lars.runstad@gmail.com

4

Styrelsemöte 4 november 
– 2013/11

1.

2.

3.

4. Beslutas att projekt Säkerhetsbåt &
förvaringsanläggning utökas till 250’
enligt redovisad plan. Projektet leds av
Björn Nordbeck under styrning av AO.

5.

Styrelsemöte 11 november
– 2013/12

1.

2.

3.

4. STYRELSEN
– SMBF har bekräftat vårt utträde.
SRBF startar upp 140101
– Höstmötet – Ris & Ros om Brogrens
förslag på höstmötet
– mkt positivt till poängsystem för
klubbarbete

– CF har förslag på modell till 
140113
– TR & CF träffar kommunen ang
Vändvägsavtal & toatömninganlägg-
ning
– Ett nytt möte med fokus på strate-
gifrågor planeras till Jan–Feb 2014.
– Medlemsförändring: Okt–nov
+16/–11

5. KANSLI
–
– Planer finns klara för iordningställ-
ning av framsidan

6. VARV
– Alla båtar uppe – 2 subliftar konser-
verade och klara för vintern
– Torrsättningen har fungerat bra 
i stort – sammanfattas senare
– Subliftförare finns 
– Underhållskunninga – underbeman-
nade – svag länk – nyrekrytering pågår
– Dokumentationsarbetet ska styras
upp – Riskanalyser ska göras och ruti-
ner ska sättas på pränt genom enkla 
arbetsbeskrivningar.
– Gunnar redovisar försäkrings -
status – Vad gäller om något händer i
klubbens båthantering?

7. HAMN
Kålö: – 20 personer jobbade den 2 no-
vember (stängningshelg).

Ingmarsö – Ny arbetsgrupp igång

Runöhamn – ny brygga på gång –
platsfördelning inte klar – klubbarbete
för samtliga som har plats idag.
Sätra & Tuna – Jollecenter – Lind-
holmsviken – Vintervila

8. KLUBB
Kappsegling – 
Fest – Julgransplundring planeras
Sjöliv –
Seglarskolan –Faddersystem för samt-
liga båtar planeras
Team Ungdom – ”Ny” säkerhetsbåt
har införskaffats. Beg Nautica 20, dub-
belbottnad RIB inkl 30-vagn. Delar an-
läggningsbidraget har betalats ut och
ett förvaringssystem under tak är under
uppbyggnad.   

9. EKONOMI-
Läget: ”Ser bra ut”

10.

11.

Protokollsutdrag
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Juli 1984. Värnplikt. KA1 Wax-
holm. Vår kapten hade ytter-
ligare en semestervecka. Min 
bevakningsbåt var rostknack-
ad, målad, gösstaken putsad, 
maskinrummet blankt, moto-
rerna servade och fartygstvät-
ten ren. Hamnen tom på folk. 
Långsamma dagar. Vad göra?

Ett samtal till kapten. Kan vi låna bå-
ten? Snabbt svar, helt ok, glöm inte 
sjömanskap och att uppdatera loggen.

28 ton bevakningsbåt med kanon på 
däck. 3 trötta diesel sexor, 2 glada 
värnpliktiga kastar loss. Mamma, 
pappa och syskonen är på båtsemes-

Stockholms skärgård en vacker sommardag 1984
ter i familjens motorseglare. Dom 
befinner sig troligtvis i krokarna av 
Nässlingen. I en halvplananden be-
vakningsbåt i 16 knop (maxfart) tar 
vi oss genom skärgården med sikte 
på telefonudden på Nässlingen där 
familjen ofta lade till. När vi närmar 
oss har vi fullt fokus på om det sticker 
upp någon mast runt hörnet, om fa-
miljen är på plats. Nej, ingen där så 
vi gör helt om. Båten vibrerar i den 
kraftiga giren.

Först då, på tok för sent upptäcker 
vi den lilla öppna motorbåten som 
ligger (låg) förtöjd intill telefonud-
dens flacka hällar. Vi upptäcker också 
mannen som står ute i sjön och har 
fullt upp att hindra båten från att 

sköljas upp på land i vågorna efter 
oss. Mannes fru och barn räddar fil-
tar och picknick från sjön som sköljer 
över hällarna.

Ops, inte så bra! Stora siffror målade 
på vårt skrov berättade vilka vi var. Vi 
slog stop i maskin, gick nära intill, 
bad om ursäkt, frågade hur det gick. 
Allt väl ändå. Vi färdades vidare, hit-
tade familjen på Kråkorna. Stannade 
över dagen. Vi badade och åt Kronans 
ärtsoppa på akterdäck. Någon note-
ring i loggen om det inträffade minns 
jag inte att vi gjorde.

Trots allt en av många bra dagar i 
lumpen.

Maskinansvarig / Hedin 

A
K

TERN
 – anekdoter från sjölivet – skriv du också!
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TRÄLHAVETS 
BÅTKLUBB
Båthamnsvägen 18
184 40 Åkersberga

Allt för din båt
600 m   båttillbehör2

ROSLAGENS
MARINCENTER

Båthamnsvägen 1, Åkersberga
www.roslagens-marincenter.se

Segel & rigg 
Kapell & dynor 
Båtar & motorer 

Kanoter & kajaker 
Flytbryggor & förankring 
Vinterförvaring 

est. 1984

Kanal 1 -14 final:Layout 1  14-02-15  07.36  Sida 28

BÅTTILLBEHÖR & PRESENTER • Båthamnsbutiken i Roslagens Marincenter • Båthamnsvägen 1 • www.bathamnsbutiken.se  • Tel  08-540 212 10

U t ö k a t  s o r t i m e n t : Å T E R F Ö R S Ä L J A R E  F Ö R :

ROSLAGENS-MARINCENTER.se
600 m2 båttillbehör & service

Segel & rigg   Kapell & dynor   Kanoter & kajaker    Båtar & motorer   Båtsnickeri   Förankring   Flytbryggor   Vinterförvaring

est. 1984

Trälhavet

Roslagens 
Marincenter

Trälhavets 
båtklubb

Åkers kanal

Svinninge 
Marina

Österskär

Margretelund

Tunaviken

Åkersberga
Centrum

Svinningevägen

Sätterfjärden

Svinningeviken

www.gransegel.se

Gransegel
ÖKA SEGLINGSGLÄDJEN!

www.jetfloat.nu

Nytillverkning och reparationer av
• Kapell • Dynor • Sprayhoods

ÖSTERÅKERS  KAPELLMAKERI
Håkan Jansson • 070- 811 60 21 • info@osterakerskapellmakeri.se

Välkommen till oss med bil, båt eller tåg

MOORSAFE

Öppet alla dagar – hela sommaren
Vard 9-18Lörd-Sönd 10-15

simon@bbsnickeri.seSe video, www.moorsafe.comtornblom.stefan@gmail.com

VI 
HAR
ALLT 
FÖR 
DIN 
BÅT 
& 

FRITID
PÅ 

SJÖN

Av försäkringsbolag 
rekommenderade 

bojtyngder av betong 
vid fast förtöjning

Vikt på land 
(kg)

Vikt i sjön 
(kg)

370

560

850

1400

200

300

450

750

Mooringen 25

Mooringen 40

Mooringen 55

Mooringen 70

1 ton

3 ton

6 ton

10 ton

0,2-0,5 ton

1,0-1,5 ton

2,0-3,0 ton

4,0-5,0 ton

1800     

2500

3000

3500

Motsvarande vikt 
för Mooringar med 
griptänder i bakkant 
som kan gräva ner 

sig i sjöbotten
(kg)

Vid mycket hårda bottenytor 
rekommenderas att använda 

storleken större Mooring

Båt - deplacement i ton

Skyddat läge Utsatt läge

Rek.
Priser

Va
rm

-

ga
lva

de
  

Mooringen levereras i 4 delar 
och monteras enkelt 
med 4 st. 
medföljande 
bultar.

Mont. alt. 1 för boj- och 
bryggförankring vid 
olika bottenytor.
(Bojlina 2 ggr. vattendjupet.)

   Även för 
   svajbojar.

Mont. alt. 2 för bryggförankring 
vid mjuk sedimentbotten. 
Använd lina med 
Moorflex, eller 
kätting minst 
3 ggr. vattendjupet.

Moorsafe ankare, överlägsen 
hållkraft även vid hårda sand- 
och lerbottnar.

Moorflex ryckdämpare för lina och kätting.
Rekommenderas alltid vid utsatta lägen.
Vikt 2,8 kg, fjädrar 600 mm, rek.pris 1.950 kr.

Se video, www.moorsafe.com    Pris från 4.000 kr.

  Moorsafe® för säkrare förankring

Mooringens patenterade konstruktion, med grip-
tänderna i bakkant, greppar alltid mot sjöbotten 
och gräver ner sig vid belastning och sjögång.

Mooringen, med griptänderna i bakkant, innebär 
att relativt kort kätting eller bojlina, ca.2 ggr. 
vattendjupet, kan användas vid bojförankring.

Mooringen, med griptänderna i bakkant, har upp 
till 4 gånger större hållkraft än andra förankrings-
ringar som har griptänder i framkant. 
Med Mooringen uppnås således önskad förank-
ringskraft till betydligt lägre totalkostnad!

Köp våra effektiva förankringar hos
den lokala   -butiken.

Använd kätting 
eller bojlina 
ca. 2 ggr. 
vattendjupet.

Moorflex ryck-
dämpare ökar 
säkerheten och 
minskar belast-
ningen. 
Får ej släpa mot 
sjöbotten.

Vid belastning 
och sjögång lyfts 
Mooringen i framkant, men grip-
tänderna i bakkant greppar alltid 
och gräver ner sig i sjöbotten.

Fl
yt

boj vid bojlina

Moorsafe boj 
med rostfri ten

SMART!
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