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Mäklarringen
kan Österåker.
Vi känner till de bästa lägena, skolorna, stränderna, tennisbanorna och friluftsområdena. Vi har
trampat alla gator, vägar och stigar.
Vi känner Österåkersborna och ni känner oss.
Vi har sålt era grannars hus och lockat hit nya
lekkamrater till era barn.
Och ju mer vi vet, desto bättre affär. För både
köpare och säljare.
Vi erbjuder heltäckande servicepaket där vi
förenklar genom att ta hand om försäljning,
städning, lån, försäkringar, besiktning och flytt.
Och eftersom att vi är med i en kedja är vi stora
när det behövs och lokalt mindre, nära och
trevliga mest hela tiden.
Välkommen.

08-587609 00 www.maklarringen.se
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Klubbhus, jubileumsfest och höstmöte

ANSVARIG UTGIVARE:
Anders Berlin
REDAKTION OCH PRODUKTION:
Tommie Afzelius (redaktör)
Pekka Karlsson
Lill Efvergren
Kjell Efvergren
ANNONSER:
Tommie Afzelius
TRYCKERI:
Alfa Print
KANSLI:
Båthamnsvägen 1, 184 40 Åkersberga
Telefon: 08-540 228 80
Fax: 08-540 857 50
e-mail: tbk.klubb@telia.com
Hemsida: www.tralbat.se
Postgiro: 1 33 45-4
Kanslist: Anita Fagerhäll
Hamn- o varvskapten:
Jan Blomqvist
Kansliet är öppet:
STYRELSE:
Ordförande:
V ordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:
Ledamot:

mån–tis 9–12
tors–fre 9–12
Anders Berlin
Fredrik Eriksson
Jan Brogren
tf Jan Larsén
Gunnar Lundell
Christer Fagerhäll
Mårten Mannström

SEKTIONSORDFÖRANDE:
Jolleseglare:
Vakant
Utbildning:
Anders Berglund
Sjösport:
Hans Gärdström
Fest:
Pelle Markusen
Varv:
Mårten Mannström
Hamn:
Christer Fagerhäll
Bevakning:
Bo Hofvander
MEDLEMSAVGIFTER:
Inträdesavgift
500 kr
Årsavgift senior
350 kr
Årsavgift junior
70 kr
(ej inträdes- eller engångsavgift)
Årsavgift familjemedlem
100 kr

När dessa rader nedtecknas har vi
återkommit efter 10 dagar nere i
ett soligt och varmt Bohuslän, 22
grader i det salta havet och inga
maneter. Min båtsäsong till sjöss
började med att några kamrater och
jag seglade till Estland via Fårösund i slutet av maj och början av
juni. Vi seglade hem via Finland
och Åland, med spinnakersegling
från Kökar hela vägen till Svenska
Högarna. En härlig seglats med
bra väder men ordentligt kallt på nätterna, alltså vinterkläder, långkalsonger osv.
Nu är det här hemma dåligt väder och betydligt kallare och blåsigare än
då värmeböljan höll till i skärgården. Blåsten gör förhoppningsvis att
algerna, som ju lär ha kommit försvinner. Men vi kommer säkert att få
många härliga dagar till sjöss i slutet av augusti och september.
Vårt klubbhus har kommit till Runö. Som tidigare har nämnts behövs
mycket frivilligt arbete med målning etc. Hör gärna av er till kansliet om
ni har möjlighet att hjälpa till. Tycker att det skall bli härligt med ett TBK
klubbhus. En av Sveriges största båtklubbar har ju länge saknat detta.
Nu kommer vi ju att få en riktig samlingsplats i närheten av våra båtar när
de ligger uppe på land. Hoppas att huset skall förbättra klubbandan, så att
TBK inte enbart blir en ”parkeringsplats” för båtarna i framtiden.
Styrelsen har fortlöpande en bra kontakt med kommunen för diskussion
om gemensamma problem. Våra största problem är ju att TBK behöver
betydligt fler platser i sjön för våra båtar. Kommunen kommer ju att öka
invånareantalet och med detta ökar efterfrågan ännu mer än vad det är idag.
TBKs Jubileumsfest kommer att gå av stapeln den 18 oktober. Festen
kommer att äga rum i Folkets Hus, där vi inte kan ta in mer än 120 personer. Se vidare TBKs hemsida samt affischer ute på ”bygden”. Först till
kvarn och så vidare.
Upptagningarna planeras nu för fullt av varvssektionen. Utbildningssektionen kommer som vanligt att ha bra utbud av kurser och föredrag.
Se också om detta på hemsidan.
I höst kommer vi som tidigare nämnts att ha ett höstmöte, datum står på
annan plats i Kanalen.
Glöm nu också inte bort att i god boka in din upptagning av båten.
Bästa hälsningar

TRÄLHAVETS BÅTKLUBB

Anders Berlin
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Utdrag ur protokoll 6/2008
Ekonomiläget

Vinterliggare

Jan L meddelade att ekonomin i stort
följer plan och är under kontroll. Kostnaderna för husbygget måste följas upp
mycket noga och till Höstmötet måste
en noggrann budget göras upp. Det
beslöts att ansvariga för budgeten blir
Ordföranden.

Gunnar rapporterade att det finns ett
visst intresse bland medlemmarna att
få ligga kvar i sjön över vintern.
Kanske kunde plats beredas för båtarna
på några yttre platser på någon av
Runöbryggorna. Kostnaden för el
måste regleras separat för varje båt.
Det beslöts att erbjuda klubbens medlemmar möjligheter att ligga kvar med
sina båtar över vintern. Information
om detta skall ske via hemsidan och
Kanalen.

Besök av icke medlemmar på Kålö
Kålö blir allt populärare som natthamn
även av båtar som inte för TBK-flagg.
Senaste helgen hade två mycket stora
segelbåtar som inte tillhör klubben
dessutom utnyttjat var sin akterboj,
vilket inte var populärt bland TBKbåtarna. För att om möjligt förhindra
sådant beslöts att bojarna skall märkas
att de enbart får utnyttjas av medlemmar i klubben.

4

Hastighetsbegränsning
vid Kalkholmen
Anita informerade att medlemmar hört
av sig till kansliet och klagat över att
många båtar håller för hög hastighet
vid Kalkholmen vilket förorsakar svall
för närliggande båtar. En hastighets-

begränsning utöver den gällande för
området ansågs inte möjligt att genomföra men det beslöts att en skylt som
förbjuder alstrandet av svall (bild föreställande vågor med ett rött kryss över)
skall införskaffas och sättas upp.
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Kallelse till extra möte
samt ordinarie höstmöte
Trälhavets Båtklubbs styrelse kallar i enlighet med paragraf 23 i klubbens stadgar
medlemmarna till extra möte den 12 november 2008 kl 19.00 i Söraskolans matsal.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Fråga om det extra mötet har utlysts på rätt sätt. Godkännande av fullmakter.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötets protokoll.
Beslut angående införande av en underhålls- och förnyelseavgift på 200 kr per år
och medlem för att undvika de tidvisa underskott i likvida medel som orsakas av
att klubbens inkomster (huvudsakligen medlems- hamn- och varvsavgifter)
inkommer periodvis. Information om detta gavs av styrelsen vid Årsmötet 2008.
Extra mötets avslutande.

Direkt efter det extra mötets avslutande vidtar årets Höstmöte.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klubbens ordförande öppnar mötet.
Information om Klubbhusbygget.
Information från styrelsen om verksamheten och planer för framtiden.
Diskussion.
Övriga frågor.
Prisutdelning från sommarens tävlingar.
Höstmötets avslutande.

Vid mötet planeras en enklare förtäring plus dryck. För att kunna beräkna hur mycket
mat som kommer att gå åt krävs en föranmälan till Höstmötet senast den 6 november
till kansliet.
Välkomna önskar TBK styrelse genom
Anders Berlin
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Varvssektionen

Omflyttning av vaggor/
pallningsvirke
För att utnyttja varvsområdet bättre
kommer vissa båtvaggor/visst pallningsvirke att omrangeras före och
under upptagningssäsongen. Din vagga
kanske därför inte kommer att stå där
du lämnade den i våras.
Det är mycket viktigt att din vagga är
ordentligt märkt med medlemsnummer,båtägarnamn samt aktuellt telefonnummer (ange gärna även båttyp).
Vid flyttning av vagga kan det hända
att löst pallnings- resp täckningsvirke
etc inte följer med.

I god tid före upptagning kontrollera
var din vagga finns samt komplettera
eventuellt behov av pallningsvirke/
underslag i god tid.
Städa området där din vagga står nu,
ta bort allt ”löst” material. Töm vaggan från ”löst” material för underlättande av eventuell förflyttning av
vaggan.
Omärkta vaggor kan komma att flyttas bort från varvsområdet
Varvssektionen

6WRFNKROPVVW|UVWDEnWI|UPHGODUH
V|NHUQ\DI|UVlOMQLQJVXSSGUDJ
9LVlOMHUGLQPRWRUHOOHUVHJHOEnWSnHWWVQDEEWRFKWU\JJWVlWW0HGnUVHUIDUHQKHWDY
EnWXWK\UQLQJRFKI|UVlOMQLQJKDUYLP\FNHWNXQVNDSRPEnWDURFKEnWNXQGHU
9LYLVDUGLQEnWYLGYnUEU\JJDSn%XOODQG|0DULQD
*HQRPRVVH[SRQHUDVGLQEnWNRQWLQXHUOLJWPHG
NUDIWIXOODDQQRQVHULQJDULGDJVWLGQLQJDUEnWWLGQLQJDU
RFKSn,QWHUQHW
9LGI|UVlOMQLQJJHQRP57&LQJnUREOLJDWRULVN
YDUXGHNODUDWLRQDYDXNWRULVHUDGEHVLNWQLQJVPDQ

57&HUEMXGHU¿QDQVLHULQJVKMlOSWLOON|SDUHQ
57&KDUOnJDSURYLVLRQHU

'LQEnWYLVDVDYNXQQLJSHUVRQDOSn57&EU\JJDQ
gSSSHWGDJDULYHFNDQXQGHUVlVRQJHQ
9LD%XOODQG|0DULQDVVHUYLFHQlWYHUNNDQYLHUEMXGD
UHSDUDWLRQHUVRPK|MHUYlUGHWSnGLQEnW

%HV|NRVVJlUQDSnEnWPlVVDQ´$OOWI|UVM|Q´I|UDWWGLVNXWHUDGLQEnWI|UVlOMQLQJ
57&%nWNRQWDNWHQ$%
%XOODQG|0DULQD
9lUPG|
7HO)D[
ZZZUWFVHLQIR#UWFVH
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Blåsig och solig
midsommar på Kålö
Kanske var det den utlovade friska
sydvästvinden under midsommarhelgen som bidrog till att inte så
många klubbmedlemmar hade tagit
sig till Kålö i år. Bara 11 båtar hade
infunnit sig på vår bortre belägna
klubbholme. Glädjande nog fanns
det många små barn bland besättningarna. Återväxten tycks vara väl
sörjd. Visst smattrade flaggspelen
men solen sken mestadels från en
klarblå himmel. Bland förberedelserna ingår att slå gräset på ängen
och gångstigarna.
Det fixades snabbt av den nye
Kålöintendenten Johan Dahlberg
med assistans av aktive medlemmen Nisse Lundberg.
Sill, nypotatis och jordgubbar. Så
har festen tagit sin början under alla
år, så också i år. Men på grund av
manfallet saknades dominanta röster att ta ton till nubbevisorna, men
de som satt till bords gjorde så gott
de kunde.
Sin vana trogen ledde Helga
Gauert lövningen av majstången,
som när den rests av starka armar
såg ut att vara ovanligt blommig.
Lena Lundberg spelade dragspel
till lekarna, som både unga och
gamla deltog i. Alla tycktes trivas i
gemenskapen.
Text och foto: Pekka Karlsson

Nya intendenten Johan Dahlberg hissar
flaggspelet.

8
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Helga Gauert leder lövningen av majstången.

Lena Lundberg spelar
dragspel till dansen och
lekarna.

Pia och Alf Eriksson samt
Ulla och Kim Malmgren på
plats vid nya bryggbordet.
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Dags att köpa båt?
Vi hjälper dig med lånet.

Handelsbanken Åkersberga
Telefon 08–544 102 00
www.handelsbanken.se/akersberga
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Utbildningssektionen

Nya kunskaper
Kurser
Vår kursverksamhet erbjuder intressanta kurser med kvalificerade handledare till rimliga kostnader. Kurserna
bedrivs i studiecirkelform vilket förutsätter en aktiv samverkan mellan kursdeltagare och handledare. Temakvällar
har vi som ett komplement till kursverksamheten där vi bjuder in någon
att informera om något med båtlivsanknytning.
På klubbens hemsida finner du aktuell
information om vårt utbildningsprogram. Kursstartsdatum är prelimi-

nära och kan komma att ändras beroende på antalet deltagare vid planerad
kursstart.
Utbildningssektionen
Anders Berglund

Förarintyg
Kursen ger de grundläggande navigations- och sjösäkerhetskunskaper ingen
klarar sig utan om man ska vistas
längre tider i skärgården. Efter genomgången kurs genomförs en examination.
Kursstart: Tisd 16 september, 19.00,
TBK kansli
Kursledare: Bengt Niklasson

Grattis till examen!
I våras godkändes ett antal TBK-medlemmar i examen för Kustskeppare,
Förarintyg, Radarintyg och Seglarintyg 1 eller 2.
Kustskepparintyg

Radarintyg

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Göran Lingvall
Gunnar Magnusson
Derek Mearns
Christina Paulin
Urban Paulin
Mathias Wassén
John Wreede

Förarintyg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christer Ahlberg
Susanne Ahlberg
Tord Forsberg
Thorsten Hjalmarsson
Adrian Johansson
Ingemar Karlsson
Göran Klingblom
Maria Lindholm
Mikael Nyman
Benita Steen
Rickard Thunell
Evon Wallroth

Clayton Ellingsen
Lennart Ericson
Mats Håkansson
Anders Lundell
Lars Zandén

Seglarintyg 1:
•
•
•
•
•

Helene Kraft
Ilse Lindner
Tord Lindner
Fredrika Sjöborg
Helena Winberg

Seglarintyg 2:
• Helena Henriksson
• Michaela Lundell
• Anette Sjöborg

Det blir en ny chans att anmäla sig
till hösten. Se mer här intill.

Kursavgift: 1200:- 10 gånger exkl.
examinering och praktikpass. Kostnad
för kursmaterial ca 500:-, praktikpass
300:- och examination 200:- tillkommer
Kustskepparintyg
Har du ett fritidsskepp d.v.s. längre än
12 meter OCH bredare än 4 meter är
kustskepparintyget ett krav.
Kursstart: Slutet september, torsdagar 19.00, TBK kansli
Kursledare: Leif Thedvall
Kursavgift: 1200:- 10 gånger exkl.
examinering och praktikpass.
Kostnad för kursmaterial ca 500:-,
praktikpass 300:- och examination
250:- tillkommer
Båtel
En populär kurs om hur man får elen
att fungera och räcka till ombord.
Kursstart: Oktober, onsdagar 19.00,
TBK kansli
Kursledare: Janne Brogren
Kursavgift: 700:- 6 gånger

Temakvällar
Temakvällarna pågår mellan 19.00 och
ca 21.30. Om inte annat anges är platsen TBKs kansli på Båthamnsvägen 1.
Fikaavgift 20:24 september
Förbered och konservera motorn inför
vinterförvaringen.
29 oktober
Skrivbordsnavigation. Under kvällen
genomför vi en navigationstävling i
precisionens tecken. Gunnar Lundell är
tävlingsledare.
26 november
Familjeliv till sjöss. Lena Hammarbäck
och Bengt Sundbaum, seglare och
TBK:are berättar och kåserar utifrån sin
bok ”I samma båt”. Paret har erfarenheter av 30 års långfärdsseglingar med
familjen utmed Sveriges kuster.
11

Kanalen 3-08:Layout 1

08-09-03

15.44

Sida 12

Sjösport

Archipelago Twostar 2008
13 flerskrovare kom till start fredag kl
20.00. Mycket vind var lovat så vi la en
bana om 40 distans i mellanskärgården
med målgång på Kålö.
Vi fick en härlig bidevindsstart och
samtliga drog i väg med bogvattnet
sprutande runt pontonerna. Snabbast i
väg var en Seaon 96 Fam Grim.
Vinden avtog till mer måttliga styrkor och vi fick en underbar segling i
mellanskärgården med bitvis farter
uppåt 15 knop ackompanjerade av månljus och silhuetterna från öar som
svepte förbi.
Första båt angjorde Kålö vid ca 02.00
och samtliga var i mål inom en timme
och det till trots att vi har så många

12

olika typer av båtar och fartpotentialer.
Nyss framkomna så intogs mustiga
drycker och erfarenheter utbyttes.
Lördagen var en liggedag och båtvandring och inbördes beundran var en
del av temat. Några passade på att bada
bastu innan den gemensamma grillmiddagen genomfördes i solnedgången
om än bitvis skymd av lite moln. Vi rev
av Trimaranvisan och givetvis gjorde vi
om den till Catamaranvisan också. Vi
stödhjuls-seglare tillägnade text och
ljud till våra vänner i sina vingliga
kölisar.
Söndagen blev en härlig segling med
sol och bitvis otroliga rus där undertecknad fick känna på hur en MY Cat

rusar i väg i dryga 18 knop med bogvatten ryckande runt läpontonen
Vinnare av årets upplaga var SUS,
Stefan Eliasson och hans son, som tog
hem båda delseglingarna.
Mvh Johan
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Skeppare

Båtnamn

Båttyp

LYS

Segelnr

Stefan Eliasson
Joakim Torkelsson
Christer Canow
Gabriel von Euler
Anders Andermo
Jonas Seweling
Stefan Eriksson
Johan Grim
Fredrik Edgren
Jan Törnqvist
Thomas Larsson
Emma Röing
Jan-Erik Palmqvist

SUS
Adrenalin
Guldfisken
Acinonyx
Ester Williams
Cootik
No Kiil
Hummingbird
Silver
Draken
Glider
Yokozuna
Aranea

DF 26
Corsair sprint
DF 26
Gepard XL
DF 800
My-Cat
DF 800
Seaon 96
DF 25
DF 920 Extreme
DF 800
DF 26
Seaon 96 crb

1,70
1,58
1,62
1,52
1,59
1,68
1,54
1,82
1,71
1,68
1,60
1,60
1,86

swe 109 M
swe 73
swe 139
swe 11 M
swe 147
swe 300 M
s 144
swe 3
swe 101
swe 333 M
swe 257
swe 150
swe 4

Placering

u
u
u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

13
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MARINDIESLAR MED 3 ÅRS GARANTI SOM
KLARAR MORGONDAGENS HÅRDA MILJÖKRAV
• Effektområde 20–1200 hk i 38 olika modeller

• Reparationer & renoveringar

• 20 till 87 hk finns med S-drev

• Motorinstallationer

• Propellerberäkningar, propellrar, axlar, lager
& aquadrive

• Erbjuder produkter med hög kvalitet från
välkända leverantörer

• Hög servicenivå före, under och efter en affär

• 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
batmask@swipnet.se www.ivecomotors.com
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TBK Kappseglingssektionen

Ingmarsö race 2008
Ingmarsö har fått internationell prägel,
vi hade besök från Schweiz, en trimaran med besättning. Tänk att de tar hit
båten för vårt race. Nåja de hade
semestrat i Sverige och avslutade sin
semester med Ingmarsö race.
Totalt 36 båtar till start, 27 kölbåtar
och 9 trimaraner.
Vi startade i ganska svaga vindar lite
mulet men varmt. En härlig segling ut
till Lilla Kastet i en laber bris om ca
4–6 sek nordostlig vind. Det skall så
klart sägas att de som startade tidigt
inte hade så mycket vind att tala om,
men de var ju varmt och skönt.
Undertecknad som nyligen sålt
stödhjulsbåten (trimaranen) och blivit
med ”kölis”, en äkta blyfraktare, fick
avnjuta en härlig kryss i nya X 332:an.
Vi provade lite gennaker, men med
mindre lyckat resultat. Det är färgglatt
och bra för självkänslan och vi hade
mycket glädje av det på berget under
kvällen.

På kvällen dukades det upp på Grillberget, de små röda bergsdjuren ”Kräftorna” som man får så ont i huvudet av
om man äter för många. Grillar och
andra förnödenheter kom självklart
upp på berget och allt avnjöts i glada
vänners lag.
Tomas ”Bavariakungen” förkunnade
resultat av lördagens segling.
Söndagen var det massor med luft
och vädergubbarna/damerna hade verkligen släppt väder på morgonen, en
nordlig kuling med drag mot ost. Vi
mötte på byig vind ca 15 m/s nord när

Vinnare i kölbåt:
Joakim Bergquist
S/y Slaghöken, Albin Nova

Vinnare Flerskrov:
Gunnar Hansson
S/y Tripp, Dragonfly 26

PLATS

BÅTNAMN

BÅTTYP

SKEPPARE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Slaghöken
Jholly
Grace
Taxfree
Guldfisk
Baroque
Xtravaganza
Action
Porcelli parci
Futfutfut
Caritana
Dehluxe
Carpe diem
Grazile
Sjöskum
Lady Madonna
Seaview
Nocturne
Ia
Johana
Promotion
Scirocco
-

Nova
M30
Smaragd
X99
First 367
Afrodite 29
Contrast 36
X-332
Lady II
A22
X99
M22
Dehler 36
First 35
Omega 42
NF
Defour 34
Bavaria 33
Lady GT
Grand Soleil 37
Dufour 40
Accent
Omega 36
Bavaria 39
Smaragd
Shark 24
Stortriss

Joakim Bergkvist
Per Lindfors
Tommy Tegge
Johan Andersson
Hans Broman
Martin Olsson
Paul Helgren
Johan Björklund
Jonas Andersson
Björn Thorstenson
Robert Eriksson
Nicklas Wik
Ulf Sjöström
Lasse Laitinen
Kjell Edbom
Dan Sallmander
Per Fredriksson
Thomas Lundgren
Anders Svensson
Mats Andersson
Erik Lindqvist
Björn Carlsson
Annette Neyman
Michael Johansson
Bo Marklund
Martina Kallin
Stefan Lagerkrans

vi nådde Saxarn, härligt friskt och
garanterat myggfritt.
Trimaraner passerade i ca 15–20
knop, fin underhållning att se när det
yr vatten runt skroven och leende
skeppare med smile upp till öronen.
Man får väl trösta sig som blyfraktare och lutis-ägare med att låta varmvattnet yra i duschen inne i båten i
stället.
Söndag kväll bjöd TBK på prisutdelning, landgång samt trivseldryck
på båten Rödlöga vid Österskär.
Med vingliga men nöjda vinkningar
kölis S/Y Xtravaganza Johan

PLATS LÖR

PLATS SÖN

POÄNG

3
5
4
2
1
13
11
6
10
16
9
19
8
14
12
22
18
21
7
17
20
24
15
23
dnf
dnf
dnf

2
1
4
8
11
3
5
13
9
6
16
7
18
12
19
10
15
14
dnf
21
20
17
dnf
22
dnf
dnf
dnf

5
6
8
10
12
16
16
19
19
22
25
26
26
26
31
32
33
35
35
38
40
41
43
45
56
56
56
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Foto Anna Widoff ©

du k
kanske
anske k
kan
an segl
segla?
a? vi har llagat
aga
gat bil
bilar
ar sed
sedan
an 1984.. välk
välkommen
ommen
till promo
promotor,
tor, inte vilken bilverkstad
billv
ver
rkst
ta
ad som helst.
helst
t.
Stationsvägen
St
ationsvägen 30,
30, Åkersberga
Åkerrsberga tel. 08-540 652
652 52
52

Bengt Olsson Färg AB
Stationsv. 21, Åkersberga • Tel. 08-540 601 55
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Laser på Trälhavet

Vi har börjat träna o segla Laser på
Trälhavet. Vi drog igång för att det är
roligt, inte så dyrt och framför allt
kan man kappsegla i stora fält på lika
vilkor. Kölbåtsseglande är kul men att
inte behöva samordna med gastar
och andra båtar som också måste få
ihop besättning för att komma ut och
träna var också en anledning till att
vi började. Att man får bra träning
(ett sexpack på köpet) och att man i
Stockholmsområdet kan ställa upp i
träningsseglingar och regattor varje
vecka med över 50 båtar är riktigt
roligt. Om man inte vill kappsegla så
lär man sig i alla fall mycket av jollesegling som man har nytta av i kölbåtssegling. Speciellt blir man mycket
duktigare på att segla i hårdvind.

Vi, en ren nybörjare och jag själv, som
har seglat en del Laser, även om det
var 20 år sen sist, började med att köpa
var sin båt. Båtarna, en äldre båt som
köptes för runt 10 000 kr och själv
köpte jag en nyare för runt 30 000 kr
(kolla på blocket o Laserförbundets
hemsida). Det kan vara lite lättare att
hitta billiga båtar nu när hösten närmar
sig.
När man köper båt så tryck både på
däck o skrov för att kolla om det finns
några mjuka partier, kolla också att
centerbord o roder är raka, ligger dom
i solen kan dom slå sig. Ett annat bra
test är att hälla vatten i hålet man stoppar masten i för att kolla om det
läcker. Annars är det inte så mycket
speciellt att tänka på. Är båten ut-

rustad med något som kallas för XD
är det bra för då går det lättare att
trimma, men det kan man komplettera
med senare. Slå mig en signal om ni
undrar över något.
Vi tränar mest på helgerna men
ibland åker vi till Ålsten på onsdagarna och är med på deras onsdagsseglingar där det brukar vara mellan
40–60 båtar.
Om vi blir några fler på Trälhavet
skulle vi kunna bestämma en fast
träningsdag, ring mig om ni är intresserade.
Hoppas vi ses på Trälhavet.
Johan Andersson
Laser 176297 o X99 tax free.
08-54020732
17
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Arbetskraft sökes
Nu har klubbhusbygget satt fart
på allvar. Vår leverantör – Rivcenter AB – ser till att huset är
under tak och låsbart. Vi själva
får sedan bygga färdigt. Håll
ögonen på hemsidan – där söker
vi arbetskraft efter hand. Leverantören är tacksam om medlemmarna inte går för nära bygget
med tanke på tunga lyft och
transporter.
Du som har synpunkter och
förslag vänd dig till klubbhuskommittén (KLUS) Björn Nordbeck, telefon 0707226320, Axel
Nordstrand, Tom Rotsman, Hans
Bergström, Håkan Bergdahl eller
Jan Blomqvist.
Björn Nordbeck

Glada medlemmar målar fasadbrädor.
18
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Några av de 12 modulerna lyfts på plats.

Vinterförvara båtprylarna hos oss!
Seglen, dynorna, ﬂytvästarna, utombordaren,
jollen, kajaken och alla andra båtprylar
– var förvarar du dem i vinter?

Hyr

www.selfstorage.se

08-540 69 700

h

2

m

ån 1

Fr
är!

99% rabatt
på hyran!

Nu kan du äntligen magasinera alltihop
säkert och bekvämt på ett och samma
ställe! Den 1 september öppnar SelStor,
ge-anläggning.
Åkersbergas första selfstorage-anläggning.
åd anpassade
Här hyr du lättillgängliga förråd
2
för dina behov, från 1 m upp till 30 m2.
Välkommen in till oss på en ﬁka och
ti på en modern selfstorageetitta
a
ig!
anläggning,
när det passar dig!

ÅKERSBERGA
RGA

Gäller sep-okt
2008.

Rallarvägen 20, 184 40 Åkersberga
kersberga
akersberga@selstor.se

19
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-CENTER
Båttillbehör, dieselmotorer
och reservdelar från Vetus
Butikförsäljning och postorder till proffs och konsument

HÖSTKAMPANJPRISER PÅ VETUS
DIESELMOTORER
Priser för motorer med backslag.
Motorerna levereras komplett med: sötvattenkylning, backslag, motortassar, instrumentpanel signalkabel
samt oljelänspump
M2.C5 11hk kampanjpris 42 128:- 2 cyl 75 amp gen, ordinarie pris 47 302:M2.D5 13hk kampanjpris 44 725:- 2 cyl 75 amp gen, ordinarie pris 50 218:M2.06 16hk kampanjpris 47 021:- 2 cyl 75 amp gen, ordinarie pris 52 376:M3.28 27hk kampanjpris 56 692:- 3 cyl 75 amp gen, ordinarie pris 63 149:M4.15 33hk kampanjpris 70 927:- 4 cyl 110 amp gen, ordinarie pris 79 518:M4.17 42hk kampanjpris 95 754:- 4 cyl 110 amp gen, ordinarie pris 84 866:Ovanstående motorer kan även fås med adapter för S-drev VP 110 eller 120, eller komplett med ZF segelbåtsdrev.
Ring för prisinfo
VH4.65 65 hk kampanjpris 103 308:- 4 cyl 115 amp gen, ordinarie pris 114 755:-, (kan lev med ZF segelbåtsdrev)
VH4.80 80 hk kampanjpris 115 674- 4 cyl 115 amp gen, ordinarie pris 128 340:- (kan lev med ZF segelbåtsdrev)
NYHET
NYHET
NYHET
NYHET

VF4.140
VF4.170
VF5.220
VF5.250

140
170
220
250

hk
hk
hk
hk

commonrail,
commonrail,
commonrail,
commonrail,

4-cyl
4-cyl
5-cyl
5-cyl

105
105
105
105

amp,
amp,
amp,
amp,

hydr
hydr
hydr
hydr

backslag
backslag
backslag
backslag

kampanjpris
kampanjpris
kampanjpris
kampanjpris

155
174
196
214

029:-,
125:-,
739:-,
244:-,

ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie

pris
pris
pris
pris

162
186
206
224

OBS! Vi ger 10 % rabatt på alla tillbehör eller installationsmaterial från Vetus under 1 års tid efter att motorn är betald.

Adress: Båthamnsvägen 12, (Fregattenhuset)

Välkomna!!
Tel: 08-54062809, 0733-911170
www.vetuscenter.se, info@vetuscenter.se
Båthamnsvägen 12, 184 40 Åkersberga

591:618:335:693:-
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Var rädd om TBKs anseende
När du är ute på sjön, tänk på att vara
rädd om naturen och djurlivet.
Men det är inte bara naturen vi skall
vara rädda om. Det finns också andra
människor omkring oss att respektera
och vara rädd om. Buller och annat
som du inte tycker verka störande kan
för andra människor i omgivingen uppfattas som en verklig plåga.
Ett exempel på detta är körning med
vattenskoter fram och tillbaks i hög
fart vid öarna utanför TBKs uthamn
Lilla Kastet.
Förra året fick TBK mail med hot
om polisanmälan för detta tilltag.
Då jag visste vilka som ägnat sig åt
denna underhållning kontaktade jag
dessa medlemmar i ärendet och fick ett
löfte om att det inte skulle upprepas.
I sommar har ofoget fortsatt. Bifogar ett mail från omkringboende.
Det är tråkigt att omkringboende får
en så negativt uppfattning om TBK och
dess medlemmar.
Låt oss därför hjälpas åt att se till att
alla medlemmar respekterar självklara
regler om hur man uppträder i våra
skärgårdar.
Christer Fagerhäll
Hamnsektionen

Hej!
Liksom förra so
mmaren har ni
just nu några gä
leker med en
ster som
hypersnabb va
tt
enskoter utanfö
fastigheter på
r våra
södra Skäret. D
et är ytterst stör
oss både fast bo
ande för
ende och fritid
sboende granna
inte bara ljudet
r. Det är
utan sättet man
kör som är stör
Livsfarliga svän
ande.
gar nära seglar
e och motorbå
trafiken och vå
tar stör
r sinnesro.
Vi vet att man i
dag kan köra sk
oter var som he
riskpåföljd. M
lst utan
en inte hur so
m helst! Buskö
allmänfarlig vå
rn
in
g och
rdslöshet på sj
ön är möjligt at
t beivra.
Vi vill inte ager
a sjöpoliser. V
i anser att ni in
skall ta hand om
om TBK
detta problem.
Be dom undvik
nära Skäret. H
a att köra
ela Gälnan står
till förfogande.
Om ni inte gör
något nu dvs. m
ed omedelbar ve
så känner vi os
rkan,
s tvungna att ka
lla på sjöpolisen
inget hot. Det är
. Det är
en information.
Förra året när
vi efter några da
gars tålamodsp
vattenlek klagad
rövande
e, så fick ni stop
p på eländet. D
tacksamma för.
et är vi
Vi kommer att
vara lika tacksa
mma i år.
Med vänlig hä
lsning
Peter Larsson
(Ingmarsö 3:29
på Skärets SV
udde)
För grannarna
på södra Skäret

TBK hälsar följande nya medlemmar välkomna:
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966

Lars-Erik Ollas
Peder Nordenstam
Lars Berglund
Åsa Clase
Lars Brännsträm
Katrin Bauer
Per Norrfors

4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973

Kristina Zachrisson
Kjell Persson
Mattias Hägerlund
Fredrik Svahn
Jonas Wennberg
Ronnie Sunnås
Bo Vilhelm Lilja

4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980

Anders Jilkén
Roland Hedmo
Anders Hjort
Karin Andersson
Ulf Kjellerstedt
Martin Falk
Christine Ahlberg

4981
4982
4983
30659

Jörgen Lundberg
Jesper Henriksson
Jari Aittacara
Hans Bergström

21
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Vi är ditt lokala
Mäklarhus i Österåker

Guy Wallster

Annika Wahlström

Charlotta Hermansson

Fredrik Ulgemo

Lillemor Back

Björn Strömberg

Mäklarhuset Österåker · 08-540 275 10
Storängstorget 1. 184 27 Åkersberga
www.maklarhuset.se

MOBIL MARIN MOTOR
SERVICE AB
Boat & Marine Engine Repairs

• Bensin o. dieselmotorer,
• Helservice • Vinterplatser

Avgaslimpor
till V8:or

- Vi kommer till Er!

5.7
5.
7 0 0 :-

Byt ut din gamla Volvo Penta mot...

Service båt/bil 070-372 32 22 • Österskärsvägen 20, 184 50 Åkersberga • Tel 08-540 852 22
E-post: info@mobilmarin.com • www.mobilmarin.com
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Klubbkompis??
Vid påmastningen straxt före midsommar upptäckte jag en stor lång och
djup buckla på mastens sida ca 1,5
meter från botten.

Någon måste ha tappat masten när den
flyttats i mastskjulet eller lagt ner den på
marken och sedan tappat sin på min och
t.ex. en vinsch träffat mastsidan.
Masten var tydligt märkt med en inplastad A4-sida med namn, tel. nummer
och medlemsnummer.
När denna skada har uppstått kan jag
inte säga exakt då båten inte sjösattes
förra året.
Hursomhelst sattes masten på plats
och jag tog kontakt med Benns för att
diskutera skadans inverkningar på mastens hållfasthet.
När jag beskrev skadan sa de att de
ville komma och titta för det verkade allvarligt.
Vid besiktningen sa de att bucklor har
vi sett men det här är bland det värsta.
Ingen segling eller gång i grov sjö!
En ny mast är vad som gäller här!
Precis före semestern !

Nu kunde Benns fixa ett temporärt
”plåster” på masten med hjälp av aluminiumprofil, lim och nit så att vi kunde
lättsegla under semestern.
Fantastisk hjälp straxt före semestern
fixat på tredagar!
Vad som är ytterligare trist är att försäkringsbolaget skrivit av masten
med 50 %. Självrisk och en mast på
nästan 15 meter kostar mycket!
Nya masten kommer i höst, efter seglingssäsongen.
Du klubbkompis, varför ringde Du
inte och sa att det gått åt skogen?
Du kanske kan ta det på Din båt- eller
drulleförsäkring.
Du får gärna komma med ett bidrag,
anonymt går också bra.
Bosse Eklund
TBK nr. 2729

Dam, herr och barn!
Vi välkomnar nya
och gamla kunder till vår
nyrenoverade salong!
• Fri Parkering!
• Drop In i mån av tid!

Eva, Jessica & Karin

Sågvägen 13, Tel. 540 639 05

23
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Kustens pärlor
Det handlar inte om havnekrogen
Kystens Perla i Köpenhamn utan om de
pärlor runt Sveriges kust som fotografen och författaren Sören Colbing
skildrar i boken Kustens pärlor – en
stor vacker bok med förnämligt tryck
från Nautiska Förlaget.
Detta är egentligen inte en bok man
skall läsa om sommaren, det är ingen
guidebok som visar lämpliga ankringsplatser eller bageriernas öppettider, det är en bok att läsa mörka
vinterkvällar när man drömmer om

sommaren. Även om det finns några
vinterbilder i boken, så flödar sommarsolen på de flesta.
Valet av pärlor är knappast originellt,
det är inga hemliga smultronställen
som avslöjas utan platser som Kosteröarna, Ven, Harstena och Sandhamn
och 28 till. Det är en bok att bläddra i
och minnas. Kanske gör den starkast
intryck på den som inte besökt de här
platserna – så varför inte ge bort den
till en landkrabba i bekantskapskretsen!
PJ

Något har du väl att berätta? Dela med dig av dina erfarenheter!
Tommie.Afzelius@tele2.se

TANDHAVERI?
Hjälpen är nära, för hela familjen:
Din TBK-tandläkare – ett stenkast
från kanalen.
Ta med annonsen så undersöker
jag dina tänder för 300 kr.
(Gäller nya patienter)
Välkommen.

[
V
T

[
L
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SHUKRYH Y
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t

t HUS & HEM
t BÅTBEVAKNING

prevendo bevakar din villa, ditt
fritidshus eller din båt då du är bortrest
– eller året runt om du önskar.
Vill du prata bevakning?
Ring 08-540 25 100. Dygnet runt!

Leg Tandläkare Lars Runstad, Tandläkarhuset,
Saturnusvägen 2, Åkersberga, Tel 540 606 71.

24

Bevaknings AB Prevendo
telefon 08-540 251 00
www.prevendo.se
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För den vetgirige

Härom året gav Curt Gelin ut 500
segelbåtar i test och i år kom 400 motorbåtar i test. Det är möjligen något
förvånande att motorbåtsboken innehåller färre båtar än segelbåtsboken
– intrycket på båtmässorna är att det
finns åtminstone 1000 motorbåtar!

Boken omfattar både äldre och nyare
båtar och som i den förra boken får
varje båt en sidas presentation med
bild och layoutskiss. Liksom andra
uppslagsverk läser man knappast
boken från pärm till pärm, utan slår
upp den båt man är intresserad av.
Varje presentation avslutas med Gelins
summering, vilka ibland kan vara
ganska intetsägande: ”En civiliserad
högfartsbåt med toppfinish”. Är man
ute och letar efter en lämplig motorbåt
på den begagnade marknaden är boken
mycket värdefull.
Fjärde upplagan av Bengt O. Hults
Nautisk Uppslagsbok kom ut i våras.
Här kan man slå upp ord man inte kan,
till exempel att palma betyder att växelvis med en hand i taget ta hem på en
lina, eller att hara som finns i många
ortsnamn egentligen betyder bergigt
skär. Dessutom 3300 uppslagsord till.
Björn Peter Behrens böcker om
plastbåts- och träbåtsvård har också
kommit i nya omarbetade upplagor i
nytt utförande och nu med titlarna

Vårda din träbåt och Vårda din plastbåt. Det är två mycket välgjorda och
välskrivna böcker, bra illustrerade och
i behändigt format. De handlar både
om underhåll och renovering och bör
finnas i varje skötsam skeppares bibliotek.
Samtliga böcker kommer från Nautiska Förlaget.
PJ

25
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Manus- och annonsstopp
till Kanalen nr 4/2008 är den 10 nov

Kanalen nr 4/08 utkommer vecka 50.
OBS!! Alla manus och annonsmaterial ska skickas till
lill@exponera.net
För annonsbokning hör av dig till Tommie Afzelius:
tommie.afzelius@tele2.se, eller på tel 08-540 607 03.
Annonspriser
1/1-sida sid 2, näst sista sidan och baksidan
1/1-sida inne i tidningen (180x257mm)
1/2-sida inne i tidningen (180x126mm)
1/3-sida inne i tidningen (180x85mm)
1/4-sida inne i tidningen (88x125mm)

3 000:2 500:1 500:1 000:600:-

Rabatter
Vid annonsering i 2 nummer 5 % rabatt, i 3 nummer 10 %
och i alla 4 numren 20 %.

I samband med annonsering i Kanalen kan du för
500:- få en banner på vår hemsida, www.tralbat.se.
För 1000:- kan du få en banner med länk till din
egen hemsida.

Välkommen till oss!
Båttillbehör • Verkstad • Båtförsäljning

Öppet: Mån-Fre 9-18, Lör 9-15, Sön 10-14
(Söndagsöppet fr. mässan till midsommar)

Tel. 08-540 850 90
Båthamnsvägen 1 • Åkersberga
w w w. m a r i n b u t i ke n . c o m

26
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RÄTT VAL!
Nedan följer några prisexempel på Rätt Val Produkter
som du kan hitta hos Björnhammarvarvet AB.
Auktoriserad Volvo Penta Center

STRÖMLÖS!

2.499:-

Priset gäller vid inbyte av generator

Båttillbehör kräver mer ström idag. Nu finns det
en sats för dig som vill uppdatera din gamla
bensin- eller dieselmotor med 35A generator
mot en ny 60A generator med sensorkabel.
Laddningsfördelare kan köpas till separat.
Remskiva kan tillkomma från 340:-

KAMREM INKL. SPÄNNRULLE!

Från

910:-

När bytte du kamrem sist?
Glöm inte att även spännrullen
bör bytas på en marinmotor.

IMPELLERPUMP!

2.018:-

Passar alla Volvo Penta smådieslar MD1-MD17
och alla röda 4 cyl bensinmotorer.
Anpassningssats kan tillkomma från ca 215:-

Björnhammarvarvet AB
Björnhammarvägen 25
184 94 Åkersberga
Tel 08-540 271 10 Fax 08-540 273 54
Hemsida www.bjornhammarvarvet.se
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TRÄLHAVETS
BÅTKLUBB
Båthamnsvägen 1
184 40 Åkersberga

Välkommen till Roslagens

Marincenter

Båthamnsvägen 1, 184 40 Åkersberga

Hos oss ﬁnns

Vi tillverkar Moorsafe® ankare, boj- och bryggförankringar och Moorﬂex elastiska ryckdämpare.

Moorsafe AB

Moorsafe bryggförankring

Moorsafe bojförankring

Moorﬂex ryckdämpare

Tel: 08-540 640 25, Fax: 08-540 657 65, Mobil: 070-773 29 12, E-mail: info@moorsafe.com
www.moorsafe.com, www.roslagens-marincenter.se (Bojringen) (Förankring)

KANOTUTHYRNING:

Paddla Långhundraleden i Vikingarnas kölvatten,
eller kajaka i Stockholms vackra skärgård

Vi har öppet hela sommaren, men ring gärna och boka.
Tel: 08-540 640 25, Fax: 08-540 657 65, Mobil: 070-445 19 05
www.roslagens-marincenter.se (uthyrning)

Segelmakeriet på Båthamnsvägen är stängt.
Tel: 08-540 670
72,
Mobil:
0704-86
80
Verksamheten
startar
igen
i januari
2009 på84
ValhallsE-mail:
gunnarlindhagen@spray.se
vägen
6 i Österskär.
För info ring 0704-86 84 80

Välsorterad
Båttillbehörsbutik
Båtar • Motorer • Motorservice • Vinterförvaring

Tel: 08-540 850 90, Fax: 540 850 95, E-mail: info@marinbutiken.com
Öppettider:
Mån-Fre 9-18, Lör 9-15, Sön (från mässan till midsommar) 10-14

www.marinbutiken.com

