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Våra uthamnar och inhamnar 
(?) är nu ”vinterkonserverade” 
och i god ordning. Bra jobbat 
hamngubbar! Alla båtar är på 
land inte utan visst besvär. Bra 
jobbat varvsgubbar! Högtryck 
i oktober skall vi undvika i 
fortsättningen. Vattnet blev för 
lågt alt slipfickan för grund för 
en del större segelbåtar vid or-
dinarie upptagning. Jag säger 
gubbar för just nu har vi inga 
damer i Hamn eller Varv.

Det kom ett härligt brev från En Ny 
Medlem. Han upplevde TBK som en 
trevlig klubb att tillhöra med glada 
och hjälpsamma funktionärer och ett 
fantastiskt café! En sak oroade han sig 
för och det var den höga medelåldern. 
Var är ungdomarna frågande han sig? 
Jag låter den frågan gå vidare för var 
och en att fundera på över vintern. 
Kom gärna med idéer!

Sommaren känns redan avlägsen 
men jag vill gärna berätta om vår 
långsegling 2016. Segling och 
segling – vi gjorde Göta Kanal för 
trettonde gången och firade samtidigt 
guldbröllop. Det lät som en intressant 
utmaning att begå ”skilsmässodiket” 
en trettonde (och fjortonde) gång 
och dessutom fira guldbröllop. Allt 
avlöpte dock mycket väl trots en stark 
och envis sydväst som dock vände till 
nord när vi skulle hem igen. Sådant 
härdar karaktären.

Och nu till en liten men vass 
pekpinne. När det blåser på varvet och 
i våra hamnar är det ett fasligt oväsen 
från vissa segelbåtar. Fall mm slår mot 
masten om de inte är säkrade. Vi får 
skämmas inför våra grannar och blir 
själva störda av oljudet. Snälla – ni 
som har ”pinne” på båten se till att 
riggen är tyst! Om Du inte vet hur 
Du skall göra – fråga en båtgranne. 

Höstmötet hölls i en vänskaplig 
anda med bra deltagande och dito 
frågor och synpunkter. Oförändrade 
avgifter.

Vi har också haft Höstfest med god 
mat; fin musik och glada medlemmar; 
bra jobbat Fest!

Till sist en allvarlig fråga. Ett antal 
medlemmar har ramlat från båten 
och skadat sig; någon med bestående 
men. Tänk på att båtarna – särskilt 
större segelbåtar – är höga. Stegar är 
sällan att lita på. Ta det försiktigt! 

God Jul och Gott Nytt År!
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Nya medlemmar 
35908 Alina Waldensten
35911 Elin Folkesson
5909 Ernest Wessman
5915 Hans Grapenmyr
5916 Björn Söderström
5914 Mats Eriksson
5913 Bengt Nylén
5919 Magnus Kjellander
5917 Marianne Ramström
5918 Conny Kraft

Medlemmar som begärt utträde
654 Krister Andersson 
4331 Rolf Skillt 
2642 Per-Åke Rydberg 
50014 Lennart Karlström 
4628 Tomas Molin 
536 Jarl Larsson 
2477 Rolf Järn 
299 Stanley Johnson 
3974 Per Tumlin 
5799 Joakim Säll 
1646 Rainer Päärati 
5742 Tobbe Lindberg 
4982 Jesper Henriksson 
1869 Lennart Sellin 
2003 Arne Andersson 
45052 Tobias Linde 
2409 Anders Lundgren 
5841 Cathrin Pierre 
3476 Björn Ehrling 
5246 Gunnar Slott 
5866 Tommy Bergström 
3987 Patrik Spängs 
35591 Louise Martinsson 
4544 Alf Klevengård 
1751 Peter Marklund 
3079 Gerhard Lilliestierna 
5613 Anna Rotsman 
4759 Stefan Warming 
4837 Yngve Ekqvist 
5915 Hans Grapenmyr 
3339 Ralph Lundell 
5731 Mikael Larsson 
1150 Arne Kallstenius 
3531 Stellan Westlin 
113 Erland Johansson 
2893 Ulla Karin Jakobsson 
5606 Cecilia Forsberg 
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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

  

För alla miljömedvetna medlemmar är 
det möjligt att lämna spillolja, glykol 
och så vidare i klubbens miljöstation. 
För alla andra är det förbjudet att låta, 
till exempel, glykolen hamna på mar-
ken vid motorkonserveringen. Att 
ställa spilloljedunkar och båtbatterier 
på marken vid varvsplatsen för att 
hoppas på ett mirakel, läs att någon 
annan ska ta hand om eländet är bara 
dumt.

TBK ska kunna redovisa till Miljö 
och Hälsoskyddsnämnden i kommu-
nen hur vi tar hand om de miljöfar-
liga produkterna och i vilka mängder. 

Tack för din insats för miljön!

Glöm inte kolla  
båten i vinter!

Kanslinytt
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För er medlemmar redovisar vi nu att 
under 2016 har TBK samlat in och 
skickat vidare för ett miljöriktigt om-
händertagande:

Olje- och bränslefilter  400 liter 
Spilloja 1400 liter 
Glykol 600 liter 
Båtbatterier 2100 kg 
Lösningsmedel 200 liter 
Färgrester inklusive  
ej tomma burkar 1300 liter

Bra jobbat tycker vi på kansliet!
 

Gunnar Lundell

Större område vid mastskjulen
Tommy och Christer i full färd med att röja bättre plats.
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PROTOKOLL FRÅN KLUBBENS 
HÖSTMÖTE 2016 

Sjuttiosex medlemmar deltog  
den 16 november 2016 

Redaktionen har något reducerat Jan 
Brogrens protokoll

1. Mötets öppnande 

TBK ordförande Björn Nordbeck hälsade 
alla välkomna och förklarade Höstmötet 
öppnat. Han passade också på tillfället 
att intressera mötesdeltagarna för att 
arbeta som funktionärer i klubbens olika 
sektioner. ”Tveka inte utan anmäl er.” 

Han aviserade vidare om 
informationspunkter som lämpligen kunde 
tas upp under Övriga frågor. 

7. Läget beträffande Örsholmen. 

Med hänvisning till beslutet taget vid 
det extra möte som avhölls den 16 juni 
2016 där styrelsen fick mandat att ta upp 
förhandlingar om eventuellt inköp av 
Örsholmen rapporterade Anders Bengtsson 
om förhandlingsläget. Det verkar som 
TBKs syfte med köpet av Örsholmen 
gillas av Värmdö kommun bland annat 
för att ön tidigare ägts av en båtklubb. 
Först skall man dock helt komma överens 
med kommunen beträffande dispens från 
strandskyddet. 

Mötena med kommunen har skett i 
en positiv anda där klubbens förslag 
beträffande utformning av bryggor 
och dylikt konstruktivt diskuterats och 
reviderats för att passa kommunens krav. 
Med den reviderade brygg-utformningen 
beräknas cirka 50 båtar få plats. 

När dispensansökan är godkänd av 
kommunen skickas handlingarna in till 
Länsstyrelsen för beslut. Med ett positivt 
beslut om dispens från strandskyddet 
kan kommunen därefter ge bygglov för 
bryggorna. 

Sedan återstår en finansiell diskussion 
med ägarna. Det begärda priset kommer 
klubben inte att betala speciellt som om 
det verkar att inte någon annan budar 
på ön. I den kommande budgeten för 
2017 finns ingenting som reflekterar det 
eventuella inköpet av ön utan den budget 
som beslöts vid det extra mötet den 16 juni 
ligger kvar. 

Vid den efterföljande frågestunden 
framkom att mötesdeltagarna gillade 
projektet och ställde sig positiva till de 
fortsatta förhandlingarna. 

8. Fastställande av verksamhetsplan samt 
budget för kommande verksamhetsår. 

Styrelsen 

Klubbens verksamhet kommer under 2017 
att kännetecknas av konsolidering ingen 
expansion. De arbeten som skall utföras 
skall i första hand ske genom klubbarbeten 
anpassade efter medlemmarnas kompetens 
och med ordentlig arbetsledning. Det 
främjar såväl ekonomin som klubbkänslan. 

Klubbsektionens omfattande verksamhet 
avseende seglarskola, kappsegling, 
utbildning, sjöliv, team ungdom och sist 
men inte minst fest skall stödjas och om 
möjligt utvecklas. 

Igenslamning av kanalen och vattnet kring 
slipfickan och mastkranarna utgör ett 
problem och bottenjustering måste utföras. 
Slipfickan, som inte byggdes efter klubbens 
önskemål, ställer också till problem när 
djupgående båtar skall sjö- eller torrsättas 
vid lågvatten. Det finns ett behov av 
ytterligare en 

slipficka. Man avser att föra en dialog om 
detta med kommunen för täckande av 
kostnaderna. 

En tredje uthamn vore önskvärt på sikt. 
Om Örsholmsinköpet går i lås är det 
lösningen. Om inte bör andra alternativ 
sökas. 

En utredning kommer att igångsättas 
beträffande möjligheten och kostnaden att 
bygga båthus för vinterförvaring. Båthusen 
kan lämpligen placeras utmed stängslen 
runt varvsområdet. 

Slutligen uppmanade Björn att vi 
medlemmar skall hålla snyggt och städat på 
klubbens anläggningar och markområden. 

Kansli och klubbhus 
Kansliet ska vara en naturlig kontaktväg 
för klubbens medlemmar och en 
supportfunktion för sektionerna. Därför 
kommer kansliets öppettider under våren 
och hösten att utökas fram till kl 19.00 en 
dag i veckan. 

Bemanningen på kansliet kommer att 
återgå till två heltidstjänster från och med 

1 april 2017. Hans Olsson slutar den 31 
mars. 

Klubbhus 
Klubbhuset behöver målas om och detta 
planeras utföras genom klubbarbete. 

Grusytan mellan klubbhuset och gatan ska 
justeras så att regnvatten leds bort ifrån 
huset. I samband med detta asfalteras ytan. 

Klubbilen får en egen carport. 

På en förfrågan beträffande livslängden 
på nyckelbatterierna meddelades att inget 
nyckelbatteri ännu har behövts bytas. 

Hamnsektionen 

Runöhamn 
En plan för bottenjustering skall påbörjas 
för att bibehålla hamnens funktion 
beträffande bottendjup. En vagnparkering, 
en jolleförvaringsbrygga och en 
servicebrygga kommer att anläggas. 

Sättra 
Bojarna är borttagna och båtarna har 
omfördelats till bryggplatser. 

Kålö 
Fortsatt underhåll. En ny toalett med 
förmultningssystem kommer att byggas, 
slutförande av husbryggan och förbättring 
av sophanteringen. Renovering av bastun 
planeras till hösten. 

Lill-kastet 
Fortsatt underhåll. Uppgradering av 
den nuvarande toaletten. En bättre 
TBK-profilering av sydvästra delen skall 
genomföras på försök för att förbättra 
tillgängligheten för klubbens medlemmar. 

På en förfrågan om möjligheten att göra 
infarten till hamnen djupare meddelades 
att det inte går att göra på ett enkelt sätt då 
bottnen utgörs av en bergsklack. 

Varvssektionen 
Sektionen har en stark laguppställning med 
bland annat fem nya subliftförare vilket 
medför en god beredskap inför 2017. 15 
sjösättningsdagar planeras. 

Inga stora investeringar planeras. 
Subliftarna är i gott skick med nya 
kontroller och lyftband. ”Lundbergaren” 

är äldst och kommer kanske kräva mer 
omfattande underhållsinsatser. 

Utbytet av huvudförsörjningslinjerna 
kommer att slutföras med nya 
eluttagsstolpar och vattenposter. 

En förbättring av belysningen på varvet 
kommer att genomföras i enlighet med 
motionen från förra årsmötet. Detta 
kommer att ske med relativt billiga 
belysningsstolpar. 

Den lägre mastkranen kommer att förses 
med en elektrisk vinsch försedd med 
tydliga instruktioner. Beslutet föregicks 
med studier av andra båtklubbars 
erfarenheter. 

Christian avslutade sin dragning med 
en vädjan att medlemmarna håller god 
ordning på varvsplatser och på mastplanen. 
Inga kvarvarande oljedunkar och växande 
sly. Dessutom uppmanade han att titta till 
täckningen på båtarna under vintern. 

Klubbsektionen 
Hans Broman ansvarar för klubbens 
ungdomsverksamhet och redogjorde för 
planerna för 2017. Seglarskolan tar ett 
omtag med målsättningen att bedriva 
verksamhet för seglingsintresserade inte 
bara under de sedvanliga kurserna utan 
också under våren och hösten. Seglarskolan 
skall söka rekrytera nya deltagare som 
vill träna segling. Mycket arbete kommer 
att läggas på vården av klubbens båtar 
och en ny grupp bildas med det ansvaret. 
Team Ungdom vill erbjuda C-55 och 
Tvåkronesegling under vår och höst. Detta 
skall resultera i ett klubbmästerskap i C-55. 

Mats Neuman ansvarar för 
Kappseglingskommittén och redogjorde 
för planerna: Vårracet, Ingmarsö runt, 
Ingmarsö race med kräftskiva samt Kålö 
höstkapp. Inga datum är bestämda ännu 
men kommer att fastställas snarast och 
meddelas bland annat på TBK hemsida. 

Leif Thedvall ingår i 
Utbildningskommittén och redovisade 
planerna: Under våren kurser i förarintyg, 
radar och VHF och under hösten 
förarintyg och kustskeppare. Utöver de 
traditionella utbildningarna planeras en 
helgsegling 

med enbart kvinnliga ledare och 
besättningar. Dessutom kommer ett 
antal temakvällar att ordnas till exempel 

inom områdena segel och segeltrimning, 
litiumbatterier och vind- och 
vattenströmningar runt båtar. Under våren 
planeras också besök från Sjöräddningen 
samt en utbildning i HLR (Hjärt och 
lungräddning). 

Sista sjösättningsdagen ordnas en 
sjösättningspub, midsommarfirande på 
Ingmarsö samt kräftskivan i samband med 
Ingmarsö race. Kommittén deltar också 
i framtagandet av en ny profilserie med 
mössor, tröjor etc. 

Anders Olsson redogjorde för 
Festkommitténs planer förutom Höstfesten 
som går av stapeln den 19 november. Till 
våren planeras en vårfest och till hösten en 
pubkväll. Sist men inte minst planeras det 
redan för den Stora Jubileumsfesten 2018 
då TBK fyller 60 år. 

Säkerhetssektionen 
Medlemsbevakningen planeras att 
genomföras på samma sätt som tidigare 
det vill säga att varje medlem som har en 
hamn- eller varvsplats genom klubben 
skall gå vakt ett pass per säsong. Antalet 
medlemmar som har plats minskar 
samtidigt som det finns en ambition att 
utöka bevakningen. Detta medför att 
medlemmarna kan behöva genomföra 
dubbla pass ungefär vart tredje eller fjärde 
år. Diskussioner förs för närvarande inom 
sektionen men något beslut är inte taget 
ännu om förändringar. 

Nya belysningsstolpar sätts upp på varvet 
ett arbete som genomförs i samarbete med 
varvssektionen. Nya stängsel kommer att 
sättas upp i området kring mastskjulet 
och trailerparkeringen. WIFI kommer att 
installeras på varvet och i hamnarna vilket 
gör det möjligt att den som vill kan sätta 
upp eget båtlarm. 

Medlemstidningen Kanalen 
Kanalen planeras att som tidigare ges ut 
med fyra nummer under 2017. Innehållet 
som till stor del består av bidrag från 
medlemmarna ska vara intressant och 
informativt. 

Efter sektionernas genomgång av planerna 
för 2017 uttryckte mötesordföranden 
sitt tack för informationen samt det 
stora arbete som läggs ned av klubbens 
funktionärer. Stor applåd. 

Budget 
Klubbens skattmästare Göran 
Lingvall föredrog styrelsens förslag till 
resultatbudget. Investeringarna blir 
något lägre än tidigare år. Genom byte av 
bank har ränteutgifterna sänkts avsevärt. 
3-årsplanen visar ett stabilt ekonomiläge. 
Det eventuella köpet av Örsholmen finns 
inte med i budgetförslaget utan den budget 
som antogs vid det extra mötet i juni gäller. 

På förfrågan från mötesordföranden beslöt 
mötet att godkänna styrelsens förslag till 
resultatbudget för 2017. 

9. Fastställande av årsavgift samt övriga 
avgifter. 

Göran Lingwall meddelade att styrelsen 
föreslår att avgiften för bojliggare tas bort 
eftersom klubben inte längre har några 
bojar. I övrigt föreslås oförändrade avgifter. 
En susning av tillfredsställelse kunde därvid 
anas bland mötesdeltagarna. 

10. Övriga frågor. 

Björn Nordbeck meddelade att styrelsen 
kommer att tillsätta en grupp med 
uppgiften att årligen genomlysa klubbens 
stadgar och vid behov föreslå ändringar för 
beslut vid årsmöten. 

Anders Svensson redogjorde för projektet 
Vändvägen. Fastigheten, som tidigare var 
chaufförsbostad och garage tillhörande 
Perstorp, ägs av kommunen men har 
utnyttjats av Seglarskolan och klubbens 
ungdomar under många år. Detta efter 
ett löfte bekräftat med ett handslag av 
det dåvarande kommunalrådet Lennart 
Neckman. Något skriftligt avtal träffades 
dock aldrig. Detta oklara läge har medfört 
att ingen känt ansvar för huset med visst 
förfall som följd. Under åratal har klubbens 
representanter sökt komma fram till ett 
långsiktigt avtal med kommunen och 2016 
slöts ett arrendeavtal lydande på 30 år. 
Därmed har beslutats att en upprustning 
av fastigheten skall ske. Taket skall åtgärdas 
och arbetet med det påbörjas snart. Sockeln 
är rutten och måste repareras. Elsystemet 
är föråldrat och måste bytas. Vatten och 
avlopp finns inte och en anslutning till det 
kommunala nätet borde göras. När dessa 
grundläggande arbeten är klara kan huset 
iordningsställas främst genom klubbarbete. 

Foto: Hans Palmekrans



8

KANALEN – MEDLEMSTIDNING TBK – NR 4   2016KANALEN – MEDLEMSTIDNING TBK – NR 4   2016

Säsongen började lite oturligt då jag 
bröt armen på en skidresa med skol-
klassen precis innan EM i slutet av 
mars. Efter operation då armen skru-
vades ihop och med bara sex veckors 
läkning, så beslöt jag mig ändå för att 
åka till EM i Palamos i Spanien. Det 
var en chansning, men efter 4 tuffa 
tävlingsdagar i mycket vind där jag 
lyckades fullgöra alla race trots lite 
smärtor i armen, så slutade jag ändå 

hyfsat nöjd på en 14:e plats av ca 40 
deltagare. Armen höll och efter EM 
var det därför bara att ladda om och 
åka hem och träna inför sommarens 
tävlingar. De första tävlingarna var 
lokala tävlingar i Stockholm som jag 
lyckades vinna och därmed ta hem to-
talsegern i Gill-cup. 

Nästa steg var JSM i Västerås som 
samtidigt räknades som sista deltäv-

lingen i GP-serien 2015/2016. JSM 
började riktigt bra. Jag lyckades för-
svara en fin 3:e plats i GP-serien totalt 
och efter 4 dagars segling i lätta vin-
dar så stod jag som vinnare av JSM. 
Detta betydde att jag som nybliven 
juniormästare fick chansen att segla 
mästarnas mästare i höst. Ett stort 
mål var uppfyllt, men säsongen var 
inte slut.

Jag heter Linus Lindquist och jag kappseglar för Trälhavets BK. I våras fick jag ett startbidrag från klubben vilket 
har hjälpt mig att ställa upp i ett flertal stora tävlingar som JSM, EM, VM, GP mm i båttypen Zoom8 under 2016.

Under sommaren tränade jag in-
för VM och i mitten på sommaren 
så blev jag inbjuden av min norska 
kompis att göra en långsegling. Vi 
seglade från Hunnebostrand till Nor-
ge, Fredrikstad på bara 4 dagar och 
3 nätter med ca 20 distansminuter 
per dag i en Zoom8. Det var ganska 
utmanande men kul. När jag kom 
hem från Norge var det bara att packa 
båten och sedan bar det av mot Est-
land för att segla VM. VM seglades 
på ön Ösel/Kuresssaare i Rigabukten. 
De två första dagarna var det hård-
vind som jag gillar och jag låg på en 
10placering som bästa svensk inför 
de två sista dagarna. Tyvärr så var det 
lätt vind med svåra skvalpiga vågor 
de sista dagarna och jag lyckades inte 
prestera fullt så bra som jag önskade. 
Jag slutade på en 15:e plats totalt. 

VM var min sista tävling i Zoom8an 
och eftersom att jag under året ansökt 
och kommit in på RIG segling i Mot-
ala (riksidrottsgymnasium), så har jag 
nu flyttat till en liten 1:a i Motala och 
tränar för fullt i en båttyp som heter 
29er. 29er är en tvåmans båt som 
planar. Det är en så kallad skiff och 
jag är rorsman på båten. Jag har hun-
nit med två tävlingar under hösten i 
29er; klass-
mästerskap 
i Kullavik 
och OCR 
KSSS på 
Baggen. I 
en ny båt 
har man 
mycket att 
lära och det 
känns mo-
tiverande.

E f t e r s o m  
att jag vann 
JSM så fick 
jag som sis-
ta insats på säsongen chansen att segla 
mästarnas mästare och åkte därför ner 
till Båstad i under senhösten. Där seg-
lade jag mot alla som vunnit SM guld 
i alla olika båttyper, i allt från 
matchracing-mästare till Zoom8 och 
wildcard som SWE Sailing Team med 
OS-deltagarna. Resultatmässigt gick 
det inte så bra pga för lite träning 
med besättning, men jag fick med 
mig många nya erfarenheter och ett 
roligt minne.
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Nu fortsätter träningen i Motala och 
jag ser fram mot alla fys-timmar i  
vinter. Stort TACK TBK för stödet 
under säsongen!

Linus Lindquist

9
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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

: :

M
er info finns på Kappseglingssektionens flik på hem

sidan, w
w

w
.tralhavetsbk.se
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Hela seglingen för kölbåt vanns av M 
med Anders Lindved VGSS, 2:a blev 
Slaghöken med Joakim Bergkvist 
TBK och 3a blev Anders Olsson med 
Daphne. 

Flerskrov vanns av Gill med Gustav 
Winqvist, Lidingö Segelsällskap, 2:a 
blev Drutten med Team Seweling/
Wallmark, VBK och 3:a blev Haba-
nero med Niklas Bergelv, TBK.

På TBK:s Höstfest 19 november (en 
kul fest) så uppmärksammade vi re-
sultatet av KM. Glada pristagare för 
Kölbåt (alla på bild) var 1:a Joakim 
Bergkvist med Slaghöken, 2:a Anders 
Olsson och 3:a Anders Johansson 
med Skotråttan. 

Flerskrov vanns av Bertil Claesson 
med Jena, 2:a Niklas Bergelv med 
Habanero och 3:a Stefan Törnblom 
med Lilla Åskan.   

Rapport från Kappseglingssektionen
Sedan Kanalen 3 så har Kålö Höstkapp seglats den 17–18 sep- 
tember. 24 båtar på startlinjen! Vindarna var inte med oss i år.  
På söndagen fick vi segla avkortad bana. Med gott om tålamod 
och SOL så funkade det ändå bra. På lördagskvällen hade vi  
trevligt seglarmingel med bl a en prisutdelning för snabbaste  
båt ut. 

Efter att säsong 2016 nu är till ända 
så kommer Fritz Enos (ordförande) 
kliva av Kappseglingssektionen. Vi 
tackar Fritz som starkt bidragit till 
sektionens fortsatta utveckling. Nå-
got som Fritz bl a drog igång var 
TBK:s deltagande i Allsvenskan 2015 
där J70 seglades.... kul så länge det 
varade. Vidare drog han igång den 
segling vi hoppas skall utvecklas, Ing-
marsö Runt. Tack Fritz! Hur sektio-
nen kommer att se ut 2017 återkom-
mer vi till.

Datum för seglingar  
2017 är klart:
VårRacet 20/5
Ingmarsö Runt 17/6
Ingmarsö Race 19-20/8 
Kålö Höstkapp 16-17/9

Kappseglingssektionen Mats Neyman 
Fotograf Ulf Bäckstedt
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1:a Joakim Bergkvist med Slaghöken, 
First 34.

3:a Anders Johansson med Skotråttan, 
Hanse 341.

2:a Anders Olsson med Daphne, Luffe 
40 med prisutdelaren Johan Furbäck
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Middagen serverades i form av buffé 
och det var mat inspirerat från det 
italienska köket. Kaffe och kaka du-
kades upp i stora salen och då bjöds 
det också på musik till kaffet.

”Four Folk” består av musikerna Ma-
lin Widefjäll (fiol), Thomas Melin 
(gitarr), Emma Hanner (flöjt och 
sång) och Paul Höglander (bas) som 
ibland gör spelningar tillsammans. 
De spelar folkmusik från förr och nu 
av olika slag och de var mycket upp-
skattade av kvällens publik.

Kappseglingskommittén delade i 
pausen ut priser till vinnare i Ing-
marsö Race och KM. Vår ordförande 
i klubben Björn Nordbäck bjöd på 
en liten överraskning när han stämde 
upp till sång tillsammans med Jan 
Brogren och ackompanjerade av ban-
det framförde de TBK-sången. Alla 
kunde sjunga med eftersom sånghäf-
ten delats ut på borden. Janne i sin 
tur lurade upp Vanja Berlin och de 
sjöng en berömd TBK-version av ”I 
am sailing”.

Ordförande i klubbsektionen hade 
till efterrätten vispat grädde i överflöd 
och kände sig därför av nöden tvung-
en att bjuda på gratis Irish Coffee till 
mångas glädje.

Mycket trevligt kan hända på en 
TBK-fest!

My 

Lördagen den 19 november kom ett 50-tal medlemmar till klubbhuset för att vara med på 
årets höstfest. De välkomnades av tonerna från bandet ”Four Folk” som också spelade senare 
under kvällen.

Höstfesten
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Sommaren 2016 seglade S/Y 
Lady Ann via Åland och Finland 
till Estland. Eftersom vi blev så 
positivt överraskade av Estlands 
hamnar vill vi gärna tipsa andra 
om den trevliga seglingssemes-
ter som vi hade samt lite prak-
tiska tips om sådant som kan 
vara bra att veta när man seglar 
i Estland. Lady Anns besättning 
består av Lasse, Caroline, Albin 4 
år och Malin 2 år.

Det var på båtmässan Allt för sjön i 
Älvsjö 2016 som vi bestämde oss för 
var sommarens semestersegling skulle 
ske. På båtmässan hade Estländska 
turistbyrån ett bås där de delade ut 
information, hamnguider och distan-
stabeller för olika hamnar längs Est-
lands kust. Allt tryckt material som 
fanns var gratis. Väl hemma läste vi 
igenom materialet och bestämde oss, 
vi drar till Estland! 

Den åttonde juli lättade vi ankar från 
hemmahamnen i Åkersberga för en 
sex veckor lång seglingssemester. Via 

den åländska och sedan den finländ-
ska skärgården nådde vi Estland den 
tjugotredje juli. Vi seglade över från 
Helsingfors till Tallin (Pirita), en 
stäcka på 44 sjömil.

Piritas hamn 
Vi valde att lägga till i den gamla 
olympiahamnen i Pirita. Det finns 
även en gästhamn närmare Tallin, 
men den är dubbelt så dyr (50 Euro/
dygn) enligt de hamnböcker vi har, 
så vi valde den billigare Olympia-
hamnen. I Pirita fanns el och vatten 
på bryggan. Vattenslangen räckte 

dock inte till vår båt, så vi fick mon-
tera bort slangen och montera fast 
den på en tappkran närmare båten. 
WiFi fungerar nära hamnkontoret 
men räcker inte ut till gästbryggorna. 
Duschar och toaletter finns, men de 
var inte fräscha! Duscharna ingår 

dessutom inte i hamnavgiften utan 
kostar extra.  Vi valde därför att du-
scha ombord. Från hamnen går det 
ofta bussar in till Tallin city och det 
går även att gå eller cykla in till Tal-
lin. Nära hamnen finns en stor mat-
affär med väldigt brett sortiment. Vi 

valde därför att bunkra här innan vi 
fortsatte att utforska Estlands kust. På 
promenadavstånd från hamnen finns 
en lång sandstrand med barnvän-
ligt långgrunt djup. I anslutning till 
stranden finns flera restauranger med 
god och prisvärd mat.

Cabin crew Albin och Malin i Pirita. S/Y Lady Ann i Lohusalu.

Lohusalus hamn.
15

Familjesegling till Estland
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Lohusalus hamn 
Från Tallin seglade vi vidare till Lo-
husalu, 22 sjömil. I hamnguiderna 
hade vi läst att det endast finns 10 
gästplatser i Lohusalu. Därför star-
tade vi tidigt från Tallin för att vara 
säkra på att få en hamnplats. Vi var 
första båt i hamn och hamnvakten di-
rigerade oss till en plats och tog emot 
linorna på bryggan. Väldigt trevligt! 
Intill hamnen finns en fin långgrund 
sandstrand som barnen uppskattade 
i sommarhettan. När vi kom tillbaka 
till båten på eftermiddagen hade fler 
båtar kommit och än fler kom un-
der kvällen. Alla båtar som kom fick 
plats och hamnen rymde fler än de 10 
gästplatser som hamnguiden nämn-
de. Hamnvakten gjorde ett bra jobb 
och såg till att alla gästbåtar fick plats. 
Även fast vi besökte Estland under 
juli månad som brukar innebära fulla 
gästhamnar (i alla fall i Sverige), så var 
antalet gästbåtar i Estlands hamnar 
väldigt få. Mest svenskar och finlän-
dare och någon holländare. Eftersom 
det var så pass få båtar i hamnarna och 
i princip alla båtar seglade till samma 
hamnar längs Estlands kust, lärde vi 
snart känna de andra besättningarna 
och det blev trevlig stämning när alla 
kände alla.  I gästhamnen finns ett 
nybyggt hus med duschar och bastu. 
El och vatten finns på bryggan och 
även en hamnkrog.

Dirhamis hamn
Från Lohusalu seglade vi 28 sjömil till 
Dirhami. Här slog värmeböljan till på 
riktigt! Stekande sol medförde att vi 
fick stanna många gånger för bad i 
havet. Albin hoppade i med flytvästen 
på, rakt ut i det djupa havet och sim-
made tillbaka till båten, skönt med 
vattenvana barn.

Även hamnen i Dirhami var bra. Den 
är fortfarande under uppbyggnad, 
men det finns vatten, el, duschar och 
WiFi som räcker till bryggan. Förtöj-
ning sker längs med kajen eller vid 
y-bommar. Hamnkapten hjälpte till 
med hänvisning till plats och hjälpte 
sedan till med tilläggning. I hamn-
området finns en hamnkrog med god 
mat och med vacker utsikt över ha-
vet, båtarna och sandstranden. Vi fick 
riktig ”utomlandskänsla” här, kan ju 
även bero på värmen… Här valde vi 
även att tanka fullt med diesel. 

Haapsalus hamn
Från Dirhami fortsatte vi till Haap-
salu, 22 sjömil. Nu när vi kom mer 
inomskärs grundade det upp betyd-
ligt, från ca 50 meter djupt till ca 4 
meter i farlederna. I Haapsalu finns 
det flera gästhamnar. Vi valde Grand 
Holm Marina. Här finns nya bryggor 
med y-bommar, vatten, el, fräscha 
duschar, bastu och restaurang med 
WiFi. Hamnavgiften var endast 15 
Euro dygnet oberoende av båtstorlek. 
Haapsalu har en gammal biskopsborg 
som vi besökte och barnen blev in-
tresserade av alla riddare, borgruiner 
och fängelsehålor som vi besökte. 
Även spöken lär finnas i borgen, men 
vi såg aldrig något… 

Besättningen tar en fördrink på 
hamnkrogen i Dirhami.

Triigis hamn 
Efter Haapsalu kom vi till Triigi, 
norra Ösel, en sträcka på 40 sjömil. 
Eftersom vi snart skulle segla tillbaka 
till Sverige valde vi en hamn någor-
lunda nära öppet hav. Triigi har inte 
mycket att erbjuda mer än en hamn-
plats. Vädret var dåligt när vi var här, 

Carro, Albin och Malin vid biskops-
borgen i Haapsalu.

så det inverkar säkert på vårt betyg. 
I hamnen finns en elstolpe vid bör-
jan av bryggan, duschar och toaletter. 
Även ett litet café finns i hamnområ-
det. Flera gånger per dygn lägger en 
bilfärja till i hamnen för att hämta 
upp resenärer som ska till Dagö. Vi 
var den enda båten i hamnen och 
vad kapten kunde utläsa från hamn-
kaptenens gästlista hade hamnen inte 
haft så många utländska besök under 
säsongen. Hamnavgiften på 20 Euro 
kändes dyr i förhållande till de andra 
hamnar vi besökte som hade mer att 
erbjuda av både nöjen och service. 

Hemåt
Vid niotiden på morgonen lämnade 
vi Triigi för att segla hem till Sverige 
igen. 165 sjömil och 29 timmar sena-
re lade vi till i Visby. Resan började i 
stiltje, men övergick till 13 m/s under 
natten, minskade till 4 m/s på morgo-
nen, för att sedan öka till 12 m/s igen 
när vi rundat Fårö. Som alltid när vi 
seglar på öppet hav är det skönt att ha 
AIS-transponder och radar igång med 
tanke på alla stora fartyg som passerar 
runt oss. Radarn kom också till an-
vändning i det totala nattmörkret när 
Stockholm radio via VHF:en varnade 
för en drivande fiskebåt ost om Fårö. 
Vi såg dock aldrig fiskebåten vare sig 
med radar eller med våra hökögon.

Hamnen i Triigi.

Piritas hamn.

Solnedgång på havet seglandes mot 
Visby.

Det finns inga naturhamnar i Estland, 
utan man får istället lägga till i mari-
nor och mindre hamnar. Hamnavgif-
terna varierade mellan 15-25 Euro. 
Gästhamnen i Tallin hade dyrast 
hamnavgift, men var också den hamn 
vi upplevde hade lägst standard.  

Övriga hamnar vi besökte var väldigt 
bra. Vatten och el på bryggorna, ny-
byggda fräscha duschar, bastu m.m. 
och inte alls många båtar som under 
högsäsong i Sverige. Vid de flesta 
hamnar finns fina sandstränder som 
barnen stortrivdes på. Hamnkrogarna 
hade god mat till billiga priser. Många 
gästbåtar besöker endast Tallin, vilket 
vi tycker är synd. Estland har flera fina 
hamnar att erbjuda längs sin kust och 
ett seglingsbesök till Estlands kust är 
att rekommendera. Även barnen var 
väldigt nöjda. Malins kravlista på se-
mestern är glass, strand och lekplats 
och förutom i Triigi så uppfyllde 
samtliga hamnar den listan. Vi blev 
väldigt positivt överraskade av vad 
Estland har att erbjuda och vi kom-
mer helt säkert att återvända!

När vi köpte båten fick vi med sjökort 
över Estlands farvatten. Sjökorten är 
ca 15 år gamla och således inte helt 
uppdaterade, men de fungerade bra 
ändå. Några nya sjömärken hade till-
kommit, vilka ritades in i sjökorten 
under färd. Vi hade även uppdate-
rat våra Navionics sjökort i plottern 
och det var plottern som vi använde 
mest. Som back up har vi en bärbar 
dator med navigationsprogrammen 
SeaClear och OpenCPN inkl sjökort 
över hela världen. Stora delar av Est-
lands farvatten är grunda, endast ca 
4m i farlederna och betydligt grun-
dare utanför farlederna, så det gäller 
att vara uppmärksam.

De hamnguider/hamninforma-
tion som vi använde oss av var:
SXK hamnguide Östersjön  
S:t Petersburg-Flensburg  
(SXK årsskrift 2012)

Artikel I Yachting Monthly april 
2016, Cruising guide Welcome to 
Estonia – Estonia cruise planner. 

Estlands turistbyrå distanskarta, Visit 
Estonia by boat – My route planner.

Estlands turistbyrå hamnbeskrivning, 
Coastal guide – Water tourism along 
the coast of western Estonia and 
Latvia.
Estlands turistbyrå, Att segla i Estland.

För att segla i Estland behöver man 
som svensk medborgare inte klarera 
in. Inga speciella dokument krävs, 
men polis och gränsmyndigheter har 
dock rätt att kontrollera legitimation. 
Under vår vistelse i Estland frågade 
ingen efter några papper, men vi val-
de ändå att ta med:

– Pass

– Körkort

– Europeiska försäkringskortet

– Crew list

– Båtförsäkringspapper

– SXK-klubbtillhörighetsbevis  
 och ägarcertifikat

– Nautisk kompetensbevis  
 (NfBs blåa passböcker)

Det gick bra att betala med VISA/
MasterCard i alla hamnar, restau-
ranger och butiker vi besökte. Vi hade 
växlat till oss kontanter (Euro) som vi 
betalade med på ”mindre säkra” stäl-
len enligt vår egen bedömning.

Dieseln var ca 2kr billigare per liter än 
hemma i Sverige, så vi tankade fullt 
innan vi satte kurs mot hemmavatten 
igen.

På vår hemsida kan ni läsa mer om 
vår segling i Åland och Finlands skär-
gård och våra tidigare seglatser.

Seglingshälsningar

Lasse, Caroline, Albin och Malin 
Zandén

www.sailingladyann.se

Ruttplanering

Ruttplanering i Estland.



Hösten torrsättningar gick efter 
omständigheterna med historiskt  
lågt vattenstånd mycket bra. 

Våra eminenta subliftsförare har 
rapporterat att stämningen har varit 
mycket god under torrsättningsda-
garna bland både funktionärer och 
klubbmedlemmar. Tänk vad mycket 
roligare det är att jobba ute på varvet 
när folk är tacksamma, hjälpsamma 
och kommer med glada tillrop. Vi 
tackar våra subliftsförare och klubb-
funktionärer som ställt upp och fått 
upp våra närmare 600 båtar på i det 
närmaste utsatt tid, utom 8st som inte 
kom upp pga lågt vattenstånd. Detta 
avhjälptes med en extra torrsättnings-
dag då några frivilliga förare ställde 
upp och tog upp resterande båtar. 

Vi måste även tacka alla som ställt upp 
och bemannat vår cafeteria som är 
mycket uppskattad bland funktionä-
rer som klubbmedlemmar.  Jag känner 
flera som varken är det ena eller det 
andra men ändå besöker vår cafeteria 
för de bra priserna och den trevliga per-
sonalen. Några mindre incidenter har 
inrapporterats med skador och mindre 
blessyrer på båtar och dessvärre är detta 
sånt som kan hända när det är trångt i 
våra gångar och båtarna verkar bli stör-
re för varje år. 

Som många kanske har noterat så 
har vi både under våren och hösten 
lagt ut ett dammbindningsmedel på 
våra huvudgator på varvsområdet vil-
ket har resulterat i ett mycket bättre 
arbetsklimat för oss som kör sublif-
tarna, men även så har båtarna som 
stått i närheten av huvudgatorna slup-
pit mycket damm som tidigare lagt 
sig på nytvättade och nyvaxade båtar. 
Detta tänkte vi fortsätta med även i vår.

Varvssektionen rapporterar…
När nu vintern är här så är det bra om 
alla har märkt sina båtar eller vaggor 
med namn, medlemsnummer och te-
lefonnummer, så är det underlättar för 
andra att kontakta ägaren om något 
har inträffat under vintern som t.ex att 
presenningen har blåst av eller täckställ-
ning har gett vika. Alla kanske inte be-
söker sin båt lika frekvent under vintern 
så jag tror att du skulle bli tacksam om 
någon klubbkamrat slog dig en signal 
om något inte stod rätt till med din båt.

Magnus Rådström

Glada miner trots bistert klimat.

19

Varvsektionen 
rustar sig för 
framtiden.
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När det i klubbtidningen skrivs 
om Lilla-Kastet är det ofta un-
dertecknad eller Örjan som 
nämns. Om inte annat som av-
sändare. Det känns inte helt 
rättvist för vi är ett helt gäng. 
Det är på tiden att presentera 
hela gruppen som fixar fint där 
ute. 

Vi hjälps åt att planera, budgetera, 
inhandla och förbereda inför varje 
säsongs klubbarbete. Alla deltar och 
bidrar med sina speciella kunskaper. 
Under säsongen ser vi även till att det 
är fint, bra och trivsamt i hamnen. 
Vid behov åker vi ut kvällstid med 
Pigge för akuta insatser. Örjan som 
har sommarhus i viken intill är den 
av oss som oftast besöker och löpande 
sköter om hamnen. Vi försöker också 
föra en bra dialog med gästande båtar. 
Säger ifrån om det behövs. Förklarar 
TBK´s åtagande och insatser. Förkla-
rar betydelsen av att gäster erlägger 
hamnbidrag. Mestadels möts vi av 
förståelse och tacksamhet. Swish som 
infördes den här säsongen har funkat 
bra. I runda tal 10 000 SEK har vi fått 
in, vilket gör 2016 till ett av de bättre 
åren avseende intäkter. 

Om det här numret av Kanalen kom-
mer ut som det är tänkt är det nu 
bara dagar kvar till julafton. Jag vill 
därför passa på att önska hela gänget 
en riktigt god jul. Jag vill också passa 
på att tacka för allas insatser och en-
gagemang. 

Tack så mycket hela gänget. Ni är 
toppen!

Utöver Lilla-Kastet gruppen är det 
även flera medlemmar som varit med 
och gjort fint där ute vilket vi är väl-
digt tacksamma för. Välkomna ut 
i vår igen. Vi sänder också ett tack 
till Anders Bengtsson som gör ett 
utmärkt jobb som ansvarig för TBK 
hamn där också vi ingår. 

God jul och gott nytt år

Stefan Hedin

Lilla-Kastet gruppen består av:

Har ni koll på  
Lilla-Kastet gruppen?

Marie Fredriksson Kallin 
Per ”PJ” Fredriksson

Pelle Brandt

Claes-Göran ”C-G” Daniels

Michael ”Bavaria” Johansson

Jörgen Björn Niclas ”Kludden” Wiik

Örjan ”Ingmarsö” Johansson 
– Intendent

Anne-Sofie Hedin 
Stefan Hedin – Intendent



Anmälan görs  
via TBK hemsida

tralhavetsbk.se

U
tbildningar 

Utbildningar – Våren 2017
Generellt för samtliga kurser.  Anmälan görs via TBK hemsida/utbildning.
Minst 6 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.
Plats: TBK klubbhus.

Förarintyg
Kursen ger de grundläggande naviga-
tions och sjösäkerhetskunskaper ing-
en klarar sig utan om man ska vistas i 
skärgården. Efter genomgången kurs 
genomförs en examination. Utöver 
detta har vi ett praktikpass till sjöss.

Kursledare: Dag Bäckström

Start: 7 februari

Veckodag: tisdagar 

Tid: kl.19.00–21.30

Utbildningstillfällen: 10 + praktik 
och examination

Pris: 1 250 kr. exklusive kursmaterial 
(800 kr för juniormedlemmar).

Praktikpass 200 kr.

Examination 450 kr.

Förarintygsrepetion 
För dig som har ett gammalt förarin-
tyg och vill fräscha upp kunskaperna 
skall vi hålla en ”uppgraderingskurs”. 
Den kommer att innehålla repetition, 
nya sjökortsutmärkningar och en del 
om sjökortsplottrar.

Kursledare: Bengt Niklasson

Start: 1 Mars

Veckodag: onsdagar

Tid: kl. 19.00–21.30

Utbildningstillfällen: 3 kurstillfällen

Pris: 400 kr. exklusive kursmaterial.U
tb

ild
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 VHF
Denna VHF-kurs kommer, efter exa-
mination, att leda fram till behörighet 
att använda VHF-telefon. 

Kursledare: Leif Thedvall

Start: 10 april 

Veckodag: måndagar 

Tid: kl.19.00–21.30

Utbildningstillfällen: 2 plus examina-
tion

Pris: 400 kr. exklusive kursmaterial 

Examination 450 kr.

Radar
För att kunna radarnavigera i trånga 
farvatten, angöra en kust och för att 
säkert ta dig hem i dimma krävs sär-
skilda kunskaper och övning. 

Vi behandlar radarns principer, hand-
havande, inställning och tolkning av 
radarbilden, metoder för radarnavige-
ring, färdplanering och antikollision 
och genomför en praktisk övning. 
En kurs för dig som redan har radar 
eller vill veta mer. Radarn ”ser” din 
omgivning, GPS anger din position. 
Förkunskaper motsvarande minst Fö-
rarintyg krävs.

Kursledare: Leif Thedvall

Start: 23 mars

Veckodag: torsdagar  
(uppehåll för påsk 13 och 20 april)

Tid: kl.19.00 – 21.30

Utbildningstillfällen: 4 + praktik och 
examination

Pris: 1100kr exklusive kursmaterial 
men inklusive praktik.

Examination 450 kr.

TEMAKVÄLLAR

Temakväll båtel 
Nya generationen batterier, solceller 
och regulatorer.

De senaste åren har utvecklingen va-
rit explosionsartad beträffande batte-
rier för bil- och elektronikindustrin. 
Kravet på hög kapacitet, låg vikt och 
snabb uppladdning har medfört att 
konventionella blybatterier inte läng-
re kan användas. Olika typer av liti-
umbatterier som klarar de uppställda 
kraven har utvecklats. Med tiden har 
också priserna för batterierna gått ned 
så att de börjar bli intressanta för an-
vändning även i fritidsbåtar. 

Därför har Utbildningskommittén 
inbjudit en av experterna på området 

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

Start: 2017-04-26  kl. 19.00–21.30

Veckodag: onsdag

Jan Allanius 
Utbildning

Christer Rygaard, som driver företaget 
SunnyFuture, att delge klubbens med-
lemmar av sin stora kunskap. Christer 
är medlem i TBK sedan många år och 
erfaren flerskrovsseglare. 

Han kommer att belysa de fördelar 
ett införande av litiumbatterier inne-
bär men också hur man undviker de 
fallgropar man kan hamna i vid en 
installation av det här slaget. Han 
kommer också att informera om den 
senaste utvecklingen av solceller av 
typen tunnfilm som ger betydligt hö-
gre effekt och mekanisk flexibilitet än 
de konventionella kiselcellerna.

Vi är övertygade att det blir en intres-
sant och lärorik kväll med nya vink-
lingar och naturligtvis många syn-
punkter och frågor.

Föredragshållare Christer Rygaard 

2017-01-25 kl. 19.00

Veckodag: onsdag

Båtströmning 
Bättre fart på båten

Fredrik Lundell forskar om ström-
ningsmekanik på KTH och kom-
mer att berätta om hydromekaniken 
bakom både framåtdrivande krafter 
från segel eller propeller och brom-
sande krafter på skrovet. Vi kommer 
att hinna prata om friktions- och våg-
motstånd, vingprofiler, bärplan och 
kavitation bland mycket annat!

Föredragshållare Fredrik Lundell

2017-02-22 kl. 19.00 
Veckodag: onsdag

Tema rigg 
Mer information kommer att 
publiceras på TBK hemsida

Föredragshållare Fredrik Söderholm 
från Benns

2017-03-29 kl. 19.00

Veckodag: onsdag

Vuxenkurser
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Protokollsutdrag

Styrelsemöte 
Nr 9    2016-09-05

Varv
Linje 4 är klar avseende elarbeten.

Nytt kvarter, P, på varvsområdet är inrättat till vintersäsongen 
2016/2017.

Nya skydd är monterade i topparna på mastkranarna.

Elmotorgrinden låses i ”gångöppet” läge vid upptagning och 
sjösättning då det av säkerhetsskäl inte är tillåtet med bilkör-
ning på varvsområdet vid dessa tillfällen

Klubbsektion
Kräftskiva har avhållits på Lilla Kastet och det har som vanligt 
varit ett trevligt arrangemang.

Kappseglingarna har gått bra. Ingmarsö runt ställdes dock in 
pga mycket kraftiga vindar  med varning för stormbyar.

Det kommer in mycket positiva signaler från nöjda deltagare 
och föräldrar som har gått  i seglarskolan.

Ekonomi

Ser fortsatt bra ut. Ekonomin är i god ordning.

Vändvägen
Beslutades att välja alternativet med renovering av huset. 
Uppdrogs åt GLu att ta in tre av varandra oberoende anbud 
samt godkändes att taket får åtgärdas.

Nr 10    2016-10-10

Kansli
Hans Olsson slutar sin anställning på TBK den sista mars 
2017.

Det är bättre ordning på bokningen av upptagningstider än 
tidigare. Sista officiella upptagningsdag är 2016-10-23.

Bättre ordning på trailerparkeringen än tidigare.

Varv
Offertinhämtning pågår inför införskaffande av elwinsch till 
mastkran. El ska dras fram och allt beräknas klart till våren 
2017.

Dammbindningsmedel är pålagt på varvsområdet under  
hösten med bra resultat.

Hamn
Dags för bottenjustering av Runö hamn. Konstaterades att 
TBK har rätt att efterjustera bottnen utan särskilt tillstånd 
från Österåkers kommun.

Klubb
Klubbfest är planerad till den 19 november.

Rekrytering av ny seglarskolechef pågår.

Vändvägen

Anders Svensson, som fått i uppdrag att vara projektledare 
för Vändvägen, föredrog de offerter som kommit in avseende 
påbörjan av delreparation av fastigheten på Vändvägen. 

Beslutades att ge Anders Svensson i uppdrag att gå vidare med 
inkommen offert från Tio Tak och påbörja arbetet med tak-
reparationen. Alternativet med plåttak är det som gäller.

Nr 11    2016-11-14

Styrelse
Kommunalrådet Michaela Fletcher kommer till TBK för 
möte den 29 november klockan 18.30.

Varv
Säsongsavslutningsmöte för sektionen har hållits i klubbhuset. 

Belysningsmaster till varvsområdet är på gång.

Miljöstationen ska ses över avseende kapacitet mm.

Diskuterades kring de begränsningar i storlek av båtar som 
ska hanteras av TBK.

Vändvägen
Visst arbete har påbörjats. Det kraftiga snöfallet föregående 
vecka har inneburit att takarbetet har försenats.

Örsholmen
Diskuterades runt projektet. Konstaterades att Värmdö  
kommun är positivt inställda till vår ansökan givet att vissa 
ändringar/justeringar görs.

Funktionärsfest 
Diskuterades kring arrangemangen för funktionärsträffen. 
Beslutades att datum ska vara söndagen den 11 december 
klockan 15.00 i klubbhuset.
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Bevaknings AB Prevendo
telefon 08-540 25100

www.prevendo.se

Björnhammarvarvet AB
Fullservicevarvet för fritidsbåten!

08-540 271 10
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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.

Kanal 1 -14 final:Layout 1  14-02-16  08.37  Sida 23

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?
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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).

➤
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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

19

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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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

Kanal 1 -14 final:Layout 1  14-02-15  07.34  Sida 4

Il
lu

str
at

io
n:

 A
nn

a 
W

es
tin

A
K

TERN
 – anekdoter från sjölivet – skriv du också!
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En fin vårdag och det är full fart 
med sjösättningarna. 
Subliftvagnarna går i skyttel-
trafik med glänsande båtar ner 
till slipfickan.

Ett arbetslag jobbar med Subliften 
uppe på varvet och ett annat ar-
betslag hjälper till med tamparna 
när båten ska flyta ut ur Subliften. 

Tydliga instruktioner vid sjösättningen
Ägarparet är närvarande med man-
nen ombord i båten och hustrun 
på kajkanten. I vanlig ordning ger 
subliftföraren mer eller mindre 
tydliga instruktioner över vad som 
ska göras. I detta fall lyder orden; 
”Släng ombord tampen så kan båten 
komma iväg… och ni får ha en bra 
sommar” 

Den något förnärmade hustrun ut-
brister; ”Varför ska jag gå ombord?” 
Det var nog inget fel på instruktio-
nen från subliftföraren, men artiku-
leringen kunde varit bättre. 
”Jag sa släng ombord tampen, inte 
tanten!”

Gunnar Lundell



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 
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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
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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
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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!

Roslagens Marincenter AB, Moorsafe AB    
Båthamnsvägen 1, SE-184 40 Åkersberga
Tel: +46 8 540 650 50  Mail: moorsafe@gmail.com
www.roslagens-marincenter.se l www.moorsafe.com


