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Vi önskar alla en trevlig 
båtsommar

Vi känner till de bästa lägena, skolorna, stränderna, tennisbanorna och friluftsområ-
dena. 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 er ett heltäckande servicepaket där vi förenklar genom att ta hand om 
försäljning, städning, lån mm. Eftersom vi är med i en kedja är vi stora när det behövs 

och lokalt mindre, nära och trevliga mest hela tiden.

Kontakta oss redan idag för en fri värdering av er bostad.
Vi har öppet hela sommaren!

08-587 609 00
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Det blev en hel del frågor och diskus-
sioner om styrelsens förslag till av -
gifter för det kommande året. Jag vill
därför passa på att ge en del bakgrund-
sinformation till styrelsens förslag och
hoppas att en del frågetecken härmed
rätas ut.

Vår förra avgiftshöjning gjordes för
fyra år sedan. Vi höjde då de rörliga 
delarna i avgiftssystemet dvs kvadrat-
meterpriset på varvet och centimeter-
priset på hamnplatserna. Våra kost -
nader, både i form av inköpt material,
tjänster samt löner följer inflationen
upp varje år. Dessutom har vi under
två tusentalet kraftigt ökat våra anlägg-
ningstillgångar i form av bland annat klubbhus, subliftar, varvsanlägg-
ningar. För att bibehålla standarden på dessa måste vi ha råd att göra
erforderliga avskrivningar.

Vi har kraftigt höjt avgifterna för uteblivande från vaktpass, om man inte
dyker upp på avtalad sjösättnings resp. upptagningstid, uteblir från klubb -
arbete m m. Detta för att yttrligare understryka att vi är en båtklubb och att
man som medlem inte skall kunna inte skall kunna åtnjuta båtklubbens
låga prisnivå och sedan köpa sig fri från sina plikter på ett billigt sätt. Kost-
nadsnivån i båtklubben är ca en tredjedel jämfört med närliggande kom-
mersiella marinor och ca hälften mot mera långt bort liggande typ
Bullandö.

Förbättringar som vi genomför drar också kostnader som t ex förbättrad
övervakning av vår trailerparkering i form av kameraövervakning, bättre
belysning och utökat stängsel.  Större och tyngre båtar kräver förbättringar
när det gäller Y-bommar. Ja listan kan göras lång.

I styrelsens uppdrag ingår att förvalta medlemmarnas pengar på ett så 
effektivt sätt som möjligt.  Vi måste kontinuerligt se över vår organisation.
En åtgärd som genomförts i början av året har varit att modernisera vår
hemsida och i samband med detta själva göra uppdateringarna på vårt
kansli istället för att betala en extern webbmaster. Vi tror också att hem -
sidan kommer att bli mer aktuell när den sköts direkt av dem som sitter
där det händer.

Ett moln på horisonten är EUs krav på momsbeläggning av ideella för-
e ningar. Anders Borg har ju lovat att kämpa emot. Sverige är inte ensamt
om att ha ideella föreningar momsbefriade utan det kommer även natt
drabba föreningar i Danmark, Finland, Österrike och Nederländerna. Om
det måste genomföras får man hoppas att momssatsen blir på en nivå så att
våra medlemmar inte drabbas av kraftiga avgiftshöjningar.

Ha en fin båtsommar.

Hälsningar

Christer

Avgifter.
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TBK Team Ungdom Året Runt

Segling, sjöliv, knopar, pyssel,
bo i tält och laga mat utomhus
Titta hit om du är intresserad av navi-
gation och sjöliv och går i årskurs 2–6! 
Du kan lära dig hur man hittar på sjön,
vilka knopar som behövs för att ligga
tryggt förtöjd i en hamn och samtidigt
träffa nya kompisar med samma in-
tressen. Du får en alldeles egen bok,
Miniskepparen, den innehåller många
roliga övningar, bland annat korsord,
pyssel och ord som kan vara bra att
kunna på sjön. Förutom detta får du
öva på att sätta upp tält, laga mat på
stormkök och självklart segla tillsam-
mans med oss! 

Vi börjar terminen med lite segling
onsdagarna 29 augusti respektive 5
september. Efter det träffas vi varannan

onsdag klockan 18.30–20.00 i klubb -
huset på Båthamnsvägen 18. Termins -
avgiften är 650 kronor och i den ingår
allt material vi kommer att använda oss
av samt möjligheten att träna kappseg-
ling i TBK Team Ungdom, klubbens
andra aktivitet för ungdomar. Mer info
samt anmälan hittar du på hemsidan
www.tralhavetsbk.se i augusti!

Är du vuxen och intresserad att vara 
ledare för denna verksamhet? Har du
förarintyg eller motsvarande kunska-
per, tycker om barn och ungdomar
samt segling? Hör gärna av dig till
b920bea@hotmail.com.

Beatrice Berglund, Sara Bjurman

Glada ungdomar som vårdar båtar i regnet! 
Från vänster: Lukas, Bea, Viggo, Alexandra,
Johan, Alban, Johannes.

TANDHAVERI?
Hjälpen är nära: 

Din TBK-tandläkare mitt i centrum.

Ta med annonsen så undersöker 
jag dina tänder för 350 kr. 

(Gäller nya patienter)

Välkommen.

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

lars.runstad@telia.com
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TBK Team Ungdom

Våra yngsta båtägare
Det är verkligen roligt att konstatera att klubben
till den här säsongen har fyra nya och unga båt -
ägare. Teodor Kraft, Markus Wesslen och Joakim
Blikstad har införskaffat jättefina Zoom 8-or. 
Det är en jolle som är ett naturligt steg efter 
Optimisten. Linus Lindquist har köpt en super-
fin optimist som enligt uppgift har varit parkerad
i föräldrarnas vardagsrum den här vintern. 
Träningen och uppladningen inför kommande
tävlingar är nu verkligen igång och grabbarna är
supertaggade. TBK Team Ungdom kommer att
sätta skräck i konkurrenterna. Så se upp på start-
linjen! 

Första tävlingen går av stapeln dagen efter 
Lidingö Runt den 13/5 sedan rullar det på fram
till skolavslutningen med stor final i Stock -
holms cup på Riddarfjärden och prisutdelning i 
Rålamshovsparken.

Är du intresserad av segling eller känner någon
ung seglare, tveka inta att kontakta oss i TBK
Team Ungdom. Man måste inte börja tävla för att
segla med oss eller vara jätteduktig. Även de
mest framgångsrika seglare har en gång varit
nybörjare.

Klicka dig in på TBKs hemsida för att läsa mer
om TBK Team Ungdom.

Seglarhälsningar 
Anders, Erik & Mats 

FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR!
www.svenskasjo.se · 08-541 717 50

Kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade 
personer och försvinner inte i mängden.  
Bli en i ett exklusivt gäng du också! 
Ring 08-541 717 50

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Kanalen 2, 2012:Layout 1  12-05-21  16.01  Sida 6



7

Välkommen till Promotor, vi tar hand om dig och din 
bil. Till vår hjälp har vi specialutbildade bil - 
entusiaster.

Nyhet!
Vi är numer även en Mekonomen Bilverkstad,
vi servar och reparerar alla märken. Walle Peter Jocke

Stationsvägen 30, Tel 08-540 652 52
promotor®

åkersberga

Stora havet, våren 2012

Bevakningssektionen

Bokning av bevakning i full gång

Nu är bokningen i full gång för
årets säsong 2012.

Årets säsong sträcker sig från vecka 13
till vecka 48. Bokningar kan göras från
vecka 26 och framåt, och vi kommer
snart till en punkt när vi börjar att
”kommendera” nattvakter.

Så det gäller att du bokar tid när du
kan snarast, annars så ökar nu chansen
att just du kan bli kommenderad!

Lediga tider hittar du på:
www.tralhavetsbk.se/index.php/sektio-
ner/bevakning/bevakningsschema

Du som är mellan 18–74 år har skyl-
dighet gentemot TBK att genomföra

minst en vaktnatt per år om du har
hamnplats och/eller varvsplats.

Tänk på att, om du blir uttagen till till
vaknatt av bevakningsjouren, så är det
det ditt ansvar att ordna med ersättare
om du inte kan gå detta datum (egen
eller ifrån inhopparpoolen).

Du har nu chansen att välja dag
genom att själv boka ditt vaktpass. 

Bokar gör du på www.tralhavetsbk.se/
index.php/medlemsaerenden/boka-be-
vakning

Med vänliga hälsningar 
Bevakningssektionen/TBK 
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Sjösättningen den 5 maj.

Flertalet båtägare har i år bokat tid för sjösättning via
hemsidan. Lördagen den 5 maj var en sådan dag då 33
medlemmar som bokat tid och fick sina båtar i sjön. 

En del medlemmar väljer att vänta med att boka,
kanske vädret har känts lite kyligt eller annat som för-
senat bokningen av sjösättningsdag. Detta skapar full-
bokade dagar de sista veckorna.

Hur som helst så fungerade det smidigt för de flesta.
Vattenståndet låg under medel som det brukar göra i
maj, varför vissa segelbåtar med stort djup gående fick
snålt med utrymme under kölen.

Många har i år bytt bottenfärg från de ”blödande”
självpolerande till hårda kopparbaserade nya botten-
färgerna som återigen blivit tillåtna. Vi får väl se hur de
hållit sig mot havstulpanerna när båten tas upp i höst.
Subliftarna som är vårat enda verktyg för transporten
av båtarna ned i sjön. Det har varit en del pyssel med

Håkan Kring kollar.

Rickard Kurtson glad när allt är klart.

Klart. Lossar slinget.

Snart.
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maskinerna i år. Vi är så beroende av att de fungerar
som de ska. Till vår hjälp har vi ett antal medlemmar
som arbetar som mekaniker, vilket är mycket värdefullt.

I höst måste alla segelbåtar använda vagga som den 
huvudsakliga pallningen. Stöttor ska vara ett komple-
ment  framför och bakom vaggan, speciellt om masten
ska vara kvar på båten.

TBK har lånat en vagga från Tyresövaggan som står
uppställd som visningsmodell utanför klubbhuset.

Den säljs via SeaSea i Täby med 20 % rabatt. Det
finns broschyrer på kansliet för den som är intresserad.

Hasse Olsson

TBK hälsar följande nya medlemmar välkomna:

2827 Ragnar Olsson
4921 Mohammed AlTamimi
5229 Dan Andersson
4707 Mats Bodin
5118 Kurt Aronsson
3367 Lizbeth Bourek
1453 Bo Lindström
1627 Thomas Sundling
697 Arne Bellman

4303 Essi Lofti
3147 Fredrik Skogby
4996 Ulf Holmström
1163 Agneta Öhman Norelius
2330 Christer Räfting
3864 Lennart Åhgren
5416 Gösta Söderberg
4517 Björn Eriksson

3328 Johan Åkerblom
5222 Joakim Åkesson
3700 L.G Aringsjö
2656 Kenneth Haglund
4043 Lotta Carlén

11 Torbjörn Sjögren
5345 Kenth Hjort
5313 Ruth Pereira
4377 Bo Kenneth Helmersson
5231 Mats Backlund
1419 Bertil Andersson
5299 Mathias Eriksson
401 Leif Ståhl

4563 Christian Rissel
3634 Jan-Olof Höri
3496 Gösta Ståhl
4385 Hans Östlund

1809 Alf Hollsten
5100 Hans Högman
1334 Gunilla Nilsson
5070 Berndt Alexandersson
4948 Leif Eriksson
2814 Leif Sandberg
1794 Tord Berggren
3223 Mats-Göran Högström
768 Lennart Augustinius

1556 Anders Lindahl
3350 Anders Gustafsson
4613 Mats Lindqvist
729 Anders Hedengren

5168 Marianne Stolt
4958 Lars Lönegren
3419 Sune Larsson
4015 Vadim Tsoi

228 Birgitta Hultman
4197 John Kassman
5389 Johan Suomi
3397 Seppo Kurtti
1472 Claes Lilliehök
4765 Mats Hauer
1262 Sten-Inge Eriksson
1437 Sven-Erik Jansson
4989 Per Klöver
376 Karl-Axel Hyttnäs

5018 Tobias Larsson
5254 Per-Ulrik Johansson
4986 Håkan Johansson
1631 Jan Lidén
4803 Bengt-Olov Näslund

Medlemmar som begärt ut träde ur TBK:

5484 Michael Edberg
5485 Tomas Svensson
5486 Arne Georlin
5487 Henrik Nordström
5488 Jens Eklund
5489 Bo Skarnäs
5490 Erik Zetterman

5491 Lennart Kranshed
5492 Jonas Lind
5493 Eilert Åkerblom
5494 John-Michael Kurtti
5495 Tomas Andermo
5496 Jon Lidefelt
5497 Fredrik Söderman

5498 Peter Hallin
45498 Anneli Hallin
5499 Christer Selin
5500 Jan-Åke Tyllman
5501 Peter Willers
5502 Mikael Granström
5503 Rikard Hallgren

35504 Ann-Caroline Nordlinder
5505 Hans Ahlinder
5506 Thomas Furuvik

35507 Jakob Flygare
5508 Johan Fellbom

Bo Forsner kollar att allt är OK.

Snygg träbåt. Subliften klar.
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Utbildningssektionen

Utbildningskommittén informerar

Vår kursverksamhet erbjuder intres-
santa kurser med kvalificerade hand -
ledare till rimliga kostnader. Kurserna
bedrivs i studiecirkelform vilket förut-
sätter en aktiv samverkan mellan kurs-
deltagare och handledare. Minimianta -
let för att hålla kurser är 6 elever, under
detta antal finns en risk att kursen inte
genomförs vid det planerade tillfället
och en övre gräns är 12–15 st beroende
på kurs. Kurs- och examinationsavgif-
ter är preliminära och kan förändras.

Temakvällar har vi som ett komple-
ment till kursverksamheten där vi bju-
der in någon att informera om något
med båtlivsanknytning.

På klubbens hemsida finner du aktu-

ell information om våra utbildnings-
och temaprogram. 

Våra kurser är i första hand avsedda
för TBKs medlemmar och deras famil-
jer men i mån av plats är även andra
välkomna. 

Välkomna till hösten 2012 våren
2013!

Era önskemål & idéer 
– en hörnsten för utbildnings-
kommitténs inriktning och 
utveckling
Utbildningsverksamheten finns för att
kunna serva och erbjuda medlemmarna
en bra bas för marin utbildning. Det är
av central roll att synpunkter från med-

lemmar kommer in så att utbildnings-
verksamheten kan utvecklas till det
som ni önskar. 

Ett led i denna utveckling är att vi
genomför kursutvärderingar efter varje
kurs för att se vad som är bra/dåligt och
vad som kan göras bättre. 

En annan viktig sak är vad vill ni lära
er? Det kanske finns något/någon kurs
som det finns önskemål om men som
inte erbjuds för tillfället?

Maila gärna era synpunkter/idéer till
magnus_rf.olsson@hotmail.com eller
till TBK, tbk.klubb@telia.com. 

Utbildningskommittén
Magnus Olsson ➤
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➤ KURSER HÖSTEN 2012

Förarintyg för vuxna 
– Skärgårdsskeppare veckokurs
Kursen ger de grundläggande naviga-
tions- och sjösäkerhetskunskaper ingen
klarar sig utan om man ska vistas i
skärgården. Efter genomgången kurs
genomförs en examination. Detta är en
veckokurs vilket innebär att vi ses 10
veckodagar.         

Kursen är på kvällar mellan 1900–
21.30 i TBKs klubbhus.
Kursstart: måndagen den 17/9 kl.
19.00 i TBKs klubbhus.  
Planerad examination: den 10/12 
i TBKs klubbhus klockan 18.30.
Kursledare: Pelle Brandt  
Kursavgift: 1250:-. 
Kostnad för kursmaterial tillkommer
liksom kostnad för ev praktikpass,
300:- och exa mination, 300:-.

Förarintyg för vuxna 
– Skärgårdsskeppare helgkurs
Kursen ger de grundläggande naviga-
tions- och sjösäkerhetskunskaper ingen

klarar sig utan om man ska vistas i
skärgården. Efter genomgången kurs
genomförs en examination. Detta är en
så kallad helgkurs vilket innebär att
kursen är upplagd under ett par helger,
både lördag och söndag. Lektionstiden
är mellan kl. 10–16 och lunch ca 12.
Kursstart: lördagen den 6/10 kl. 10.00
i TBKs klubbhus.  
Kurstillfällen: : 6–7/10 och 20–21/10.  
Planerad examination: den 10/12 
i TBKs klubbhus klockan 18.30.
Kursledare: Pelle Brandt  
Kursavgift: 1250:-. 
Kostnad för kursmaterial tillkommer
liksom kostnad för ev praktikpass,
300:- och exa mination, 300:-.

Kustskepparintyg veckokurs
Lär dig hur man navigerar i mörker och
på öppet vatten utan tidvatten, alltså
främst Östersjön, Västkusten och 
Medelhavet! Dagens moderna sjökorts -
plottrar gör det lätt att ta sig fram under
svåra siktförhållanden men det räcker
inte! Som skeppare måste man själv
kunna komma fram till den informa-

tion elektroniken så snyggt presenterar
på en skärm om tekniken av någon 
anledning inte fungerar. 

Examen ger också behörighet att
föra fritidsskepp d v s fartyg längre än
12 meter och bredare än 4 meter. 

Detta är en veckokurs vilket innebär
att kursen är 5 kvällar. Lektionstiden är
mellan kl. 19.00–21.30.
Kursstart: tisdagen den 2 oktober 
i TBKs klubbhus klockan 1900   
Kursslut: den 21 oktober.
Planerad examination: den 10/12 
i TBKs klubbhus.
Kursledare: Pelle Brandt
Kursavgift: 1250:-. 
Kostnad för kursmaterial tillkommer
liksom kostnad för praktikpass, 300:-
och exa mination, 300:-.

Kustskepparintyg helgkurs
Lär dig hur man navigerar i mörker och
på öppet vatten utan tidvatten, alltså
främst Östersjön, Västkusten och 
Medelhavet! Dagens moderna sjökorts -
plottrar gör det lätt att ta sig fram under
svåra siktförhållanden men det räcker
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Furusundsleden
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Renoverade
Long Block Motorer

Nya
Long Block Motorer

Kompletta 
Motorer

Delvis
Kompletta Motorer

Vi har alla typer av inombordsmaskiner! Renoverade eller nya 4cyl, V6, V8.

Vi säljer sötvattensystem, avgaslimpor och knän.

Fasta installationspriser.

NY MOTOR?

Ancora Marin finns 
i Åkersberga.

Ring Diego 0707-17 36 77

Ancora Marin 
krympplastar båtar

www.ancoramarin.se

inte! Som skeppare måste man själv
kunna komma fram till den informa-
tion elektroniken så snyggt presenterar
på en skärm om tekniken av någon 
anledning inte fungerar. 

Examen ger också behörighet att
föra fritidsskepp d v s fartyg längre än
12 meter och bredare än 4 meter. 

Detta är en helgkurs vilket innebär
att kursen är upplagd under en helg,
både lördag och söndag. Lektionstiden
är mellan kl. 9–12 och 13–16.
Kurstillfällen: 13–14/10.   
Planerad examination: den 10/12 i
TBKs klubbhus klockan 18.30.
Kursledare: Pelle Brandt
Kursavgift: 1250:-. 
Kostnad för kursmaterial tillkommer
liksom kostnad för praktikpass, 300:-
och exa mination, 300:-.

VHF kurs
VHF kursen ger kunskap om hur du
kommunicerar med andra och hur du
använder VHFen i en nödsituation.
Kursen leder till ett VHF-certifikat och
behörighet att använda VHF-telefon.

Examination sker hos Stockholm
Radio eller också hos TBK.

Kursen omfattar 2 ggr 3 timmar exkl
examination.
Planerad start: måndagen den 
12 november kl. 19 i TBKs klubbhus.
Kurstillfällen: 12/11 och 26/11
Planerad examination: den 10/12 i
TBKs klubbhus klockan 1830. Alter-
nativt vid flera olika tillfällen vid
Stockholm radio enligt deltagarnas
önskemål.
Kursavgift: 400:-. Kostnad för kurs-
material 200:- och prov 300:- tillkom-
mer.
Kursledare: Magnus Olsson

Radarintyg för fritidsbåt
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,
handhavande, inställning och tolkning
av radarbilden, metoder för radarnavi-
gering, färdplanering och antikollision
och genomför en praktisk övning. En

kurs för dig som redan har radar eller
vill veta mer. Radarn ”ser” din omgiv-
ning, GPS anger din position. Förkun-
skaper motsvarande minst Förarintyg
krävs.

Radarintyget gäller dessutom som
delprov i ”Fartygsbefäl klass VIII”.

Var god anmäl ert intresse. Blir det
över 6 personer så är ambitionerna att
genomföra kursen. 
Kursstart: ej bestämt.
Kursomfång: 4 gånger + praktikpass
och examination.
Kursavgift: 900:-      
Kurslitteratur: ca 300:-   
Praktikpass: 300:-   
Examination: 300:-
Kursledare: ej bestämt.

Fartygsbefäl klass VIII
Vi planerar att genomföra en komplet-
terande utbildning till Fartygsbefäl
klass VIII. 

Klass VIII ger behörighet för att 
yrkesmässigt (mot betalning) föra
mindre fartyg inomskärs för transport
av gods eller högst 12 passagerare. ➤
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 tHUS & HEM
tBÅTBEVAKNING

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!

 

Bevaknings AB Prevendo
telefon 08-540 251 00

www.prevendo.se

➤ Vår utbildning bygger på att du har
Kustskepparintyg, Radarintyg och ett
relativt nytt VHF-certifikat eller läser
in dessa parallellt. 

Under utbildningen kommer vissa
experter att medverka på t ex brand-
och sjukvårdsövningar.

Delavsnitt i utbildningen
• Bryggtjänst navigation 

– Repetition av kustskepparintyg 
• Bryggtjänst radar 

– Repetition radarintyg
• Miljö och fartygsteknik
• Säkerhet och brandskydd
• Säkerhet, hälso- och sjukvård
• Säkerhet, personlig säkerhet
• Passagerarsäkerhet
• Nödåtgärder utöver VHF-certifikat
• Rättskunskap

Var god anmäl ert intresse. Blir det
över 6 personer så är ambitionerna att
genomföra kursen. 

Kursavgift: 3 000 kr, därtill kommer
examinationskostnad 1 200 kr samt
kurslitteratur.
Kursledare: ej bestämt.

TEMAKVÄLLAR HÖSTEN
2012 OCH VÅREN 2013

Det finns fortfarande möjligheter att
komma in med förslag på temakvällar
inför våren 2013. Nedan är preliminära
temakvällar som utbildningskom-
mittén tagit fram men som fortfarande
är under bearbetning. Temakvällarna är
på onsdagar kl 19.00 i TBKs klubbhus.

Den 19 september – Att byta motor
samt hur att undvika dieselbakterier.

Den 17 oktober – Vad att göra med
mitt kapell och mina segel.

Den 14 november – Att segla på
oceaner och Volvo Ocean Race.

Den 16 januari – Vad och hur att
göra om jag behöver måla om mina
fribord.

Den 13 februari – Om olika instru-
ment inför den nya säsongen.

Den 13 mars – meteorologi ombord.

Den 17 april – Förtöjning och tam-
par ombord.

Den 15 maj – För närvarande öppet.

Vem som blir temakvällsföredragare
meddelas senare.

För er som vill gå men tycker det blir
trångt om tid med resa hem från 
arbetet och enkel middag så kommer
vi att på försök servera en enkel måltid
som finns färdig klockan 18.00. Givet -
vis är alla välkomna att äta. Kostnaden
blir ca 50–60:-. För detta krävs det att
medlemmarna föranmäler sig.

Har du förslag på temakvällar? 
Om du har förslag på eller kanske vill
berätta om något på en temakväll vill
vi gärna veta det. Enklast om du mai-
lar magnus_rf.olsson@hotmail.com
eller kontaktar TBKs kansli.

På klubbens hemsida finner du dags-
färsk information om våra kurser och
temakvällar. 

Välkomna att förkovra er önskar

Utbildningskommittén
Magnus, Pelle, Stefan

Flera studiecirkel-
handledare sökes
Utbildningsverksamheten behöver komplettera
med några studiecirkelledare. Störst behov just 
nu har vi av cirkelledare som kan hålla fram-
tida Fartygsbefäl klass VIII- samt Radarkurser,
men det behöver dessutom kompletteras med
cirkel ledare som kan hålla i Förarintyg-, Kust -
skeppare- och VHF kurser. 

Som cirkelledare är du en av många klubb-
funktionärer som ingår i utbildningskommittén
och deltar regelbundet i kommitténs plane -
ringsmöten. Är du intresserad av någon av
dessa utbildningsfunktioner är du välkommen
att kontakta utbildningskommitténs ordförande
Magnus Olsson på e-post: 
magnus_rf.olsson@hotmail.com.
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Här växer livet

Swedbank främjar en sund och hållbar 
ekonomi för de många människorna, 
hushållen och företagen

Välkommen in under Eken!
Swedbank Åkersberga
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TBK Seglarskola

Äntligen är sommaren här

Nu är det bara ett par veckor tills vi börjar säsongen med sommarens första läger.
Förberedelserna är färdiga och vi ser fram emot att träffa alla blivande seglare!
De flesta kurserna är nu fyllda men för er som glömt att anmäla er finns det fort-
farande ett fåtal platser kvar. Så se till att sätta guldkant på sommaren genom att
skicka in anmälan till den perfekta starten på ett långt och härligt sjöliv! Även
för de yngre, i åldrarna fem till sju, erbjuder vi ett roligt och spännande läger
med sjönära lek. Även där finns ett fåtal platser kvar. För status och anmälan till
kurserna, besök klubbens hemsida eller kontakta kansliet.

En fantastisk nyhet inför sommaren är de två helt nya C55:or som nu förgyl-
ler vår båtpark. Detta är tack vare Jacob Wallenberg Stiftelse som givit oss med-
len att investera i dessa båtar. Det är mycket trevliga och snabba jollar som
lämpar sig perfekt för seglarskoleverksamhet. Planen är att fortsätta investera i
dessa båtar för att på sikt förnya hela vår flotta.

Vi är redo för en lärorik och rolig sommar, hoppas du också är det!
Varmt välkomna

Jakob Saxby
Seglarskolechef

Kursdatum seglarskolan 2012

Läger Vecka Datum

Österskär 1 25 17/6–21/6*
Österskär 2 26 25/6–29/6*
Seglarpigge 1 27 2/7–6/7*
Österskär 3 28 9/7–13/7
Seglarpigge 2 31 30/7–3/8
Fortsättningsläger 32 6/8–10/8
(Österskär 1 börjar söndag pga midsommarafton)

* Dessa kurser är fulltecknade.

Läger Datum Tid

Sjöpigge 1 18/6–21/6 10.00–12.30
Sjöpigge 2 18/6–21/6 13.00–15.30
Sjöpigge 3 25/6–28/6 10.00–12.30
Sjöpigge 4 25/6–28/6 13.00–15.30
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Marin Teknik & Service
…. Allt i båten ….

El-system, Elektronik, Landström,
Generatorer, Solpaneler, Komfortsystem
(värme, WC, kök etc) samt service av 
motorer och drev. 
Behövs träarbeten, ombyggnader så har
vi den kompetensen också.

Vi kommer till båten och utför arbetet 
på plats, läs mer på www.slavesea.se

Tel: 070-2884181
E-post: contact@slavesea.se

Adress: Armborstvägen 19, Åkersberga. 

Vi får det att fungera ombord!

Midsommar på Ingmarsö och Kålö

Klubben arrangerar som vanligt midsommarfirande på 
Ingmarsö och vi brukar också ha ”spontanfirande” på Kålö. 

På Ingmarsö är det preliminära programmet: 
• 10:00 – Tipspromenaden öppnar.
• 12:00 – Förberedelser för midsommarstången 

d v s plocka olika typer av växter som dekoration.
• Sillunch Sill på berget. Var och en tar med sitt att äta 

och dricka.
• 14:00 – Klä stången och resa den.
• 15.00 – Dans och lekar vid stången. 

Sångledare efterlyses!
• 17.00 – 5-kamp vid ladan.
• 18.30 – Fiskdamm och prisutdelning för 5-kampen.

På midsommardagen blir det en jollekappsegling med 
seglarskolans jollar om vi lyckas med att bogsera ut dem.

Fest på Ingmarsö
I samband med Ingmarsö Race arrangerar Sjöliv en jippo -
tävling ut till Ingmarsö för oss som inte kappseglar. 

Tanken är att de skall vara en enklare form av naviga-
tionstävling, så att vi skall ha något annat än kapp seglingen
att prata om på den gemen samma festen (knytis) på lör-
dagskvällen. 

Mer info 
Mer info kommer på Sjölivs sida på vår hemsida.

Leif Thedvall

Kanalen 2, 2012:Layout 1  12-05-21  16.02  Sida 18



19

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

Landsort syd 5, dimma

Sjörapporten i radio är inte bara väder.
Den är också kulturhistoria och poesi.
Och trygghet.

Den sena kvällsrapporten är som en
godnattsaga för vuxna. En garanti för
att natten i hamnen blir lugn.

Vinga, Bjuröklubb, Almagrundet:
fantasieggande namn frammanar bil-
den av tunga skyar, vågstänk, måsars
skrik och doften av tång.

Men hur ser en kuling på Holmen ut
eller en storm som piskar mot Nord-
kosters granitklippor?

Vad har hänt genom åren  kring alla
mytomspuna platser? Hur gick det
egentligen till när ångfartyget Nedjan
i januari 1954 försvann i rykande

snöstorm strax norr om Egge-
grund i Gävlebukten? Hur blåser
vindarna vid de olika vädersta-
tionerna?

Svaren på dessa och många
andra frågor får du i den här
fullspäckade boken om väder,
fyrar och skeppsbrott, skri-
ven av två av Sveriges mest
erfarna meteorologer.

Boken, med massor av
bilder, är utgiven av
Norstedts Nautiska Bib -
liotek och kostar faktiskt
bara drygt fyrahundra
kronor.

Zigge

NÅGOT HAR DU VÄL ATT BERÄTTA? DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER!
Tommie.Afzelius@tele2.se
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”NU ÄR DET BARA 
NÅGRA MINUTER FRÅN BÅTEN 

TILL SEGELMAKAREN.
ELLER FÖR MIG TILL DIN BÅT.”

 
LINDFORSS SEGELMAKERI. GOTTSUNDAVÄGEN 26, ÅKERSBERGA. TEL 073 – 983 60 17. E-MAIL info@lindforssegel.nu   www.lindforssegel.nu

Då och nu.
STÅR I DUSCHEN båten, Arctic Fox, på
land på varvet Sopromar i Lagos i 
januari år 2012, allra södraste Portugal.

Då ringer det på Skype. Datorn är
uppkopplad.

Torkar av mig, sätter på badrocken
och går till datorn.

I båten, på land, i Lagos.
Det är Pekka på Corona AQ i Las

Palmas. 
Vi berättar för varandra hur läget är.

Ungefär samma väder i Las Palmas
som i Lagos. 

Vi här i Lagos jobbarr med att få nya
radarn att fungera som den ska. Pekka
ligger bara och mår gott i värmen.

PÅ EN HELGSEGLING för så där en 35 år
sedan lät det annorlunda:

”Trälbåt 21, här kallar Trälbåt 436”.
”Här svarar Trälbåt 21. Vem där?”
”Hej Karlsson, var är du?”
”Ligger på Bockholmen. Har fått

mycket fisk.”

”Vi ligger i fladen på Träskö. Kanske
vi ses i morgon …!

PÅ KALLSKÄR och andra ställen fanns
nödradiosändare kopplade på kanal
11A. Och på Söderarm satt lotsarna
och kunde hjälpa till när vi blev för -
senade. Kontakt via 11A och Wallin, 
en av lotsarn, var mycket hjälpsam och
förmedlade till släkten om vi blivit för-
senade.

Det var lite märkvärdigt att ha till-
gång till en PR-radio. För att inte 
behöva använda det av Televerket till-
delade tillståndsnumret hade vi båt-
klubbsmedlemmar möjlighet att av
klubbens radioledare ansöka om en
”klubbsignal”, som i vårt fall bestod av
”Trälbåt” följt av en, två eller tresiffrigt
nummer. Det låg status i ett lågt num-
mer. Exempelvis hade Lennart Neck-
man, Folke Andersson och Bertil
Eneroth med flera försett sig med en-
siffrigt, vill jag minnas.

VID SIDAN AV lotsarnas nödradiopass-
ning på 11A utvecklades det en bas -
radioverksamhet inom en del båtklub-
bar. TBK startade Trälbåt Ingmarsö
genom en antenn på Lill Kastet, som
på en fast teleledning gick till Vallen-
tuna där Kalle Holgersson och hans
hustru  hade radiopassning på bl a 
”båtklubbskanalen” 22. Antennen på
Ingmarsö försvann sedan. Basstation
”Trälbåt Åkersberga” med kustnära
läge i Flaxenvik etablerades. Räckvidd
ända ut till Kålö! Att ansvara för en
bssstation medförde en hel del förplik-
telser: föra radiodagbok, hålla pass-
ningstider och föregå med god
radio disciplin. Verksamheten pågick
några år. De som fick hjälp visade all-
tid stor tacksamhet. 

SÅ BLEV VI MED VHF. Kanal L2 för
anrop och L1, 77 och 72 för snack.
VHF-en var mycket tyd -ligare än PR-
frekvenserna, där ita lienarna slog 
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Bengt Olsson Färg AB 
Stationsv. 21, Åkersberga • Tel. 08-540 601 55

igenom och stundtals blockerade all
trafik. Vi skaffade handapparater och
kunde sitta på grillberget och prata med
vänner och släkt, ute i båtar och
hemma i stugan.

Stockholm Radio hade då för tiden
långa trafiklistor. Det gällde att ha ett
båtnamn i början av alfabetet för att
slippa lyssna igenom 50–100 båtar 
på trafiklistan. Vi kopplade då och då
”ship-to-ship-samtal” när vi var utom
hörhåll för varandra. Våra färder hade
långsamt blivit längre och längre, 
huvudsakligen inom Östersjön.

SEN KOM MOBILTELEFONERNA. Det
ringde i båtar och på kvällsbergen, till
en början lite beroende på var i skär-
gården man befann sig. Det gick inte
överallt.

Stockholm Radios trafiklistor blev
mycket korta. Men vi lyssnade på kust-
vädret kl 22.10 på Sveriges Radio
noga.

Då för tiden var det kvällsandakt och
sjöväderrapport kl 22.00.

I dag är det tyska väderfax och

spansk tv ombord. HF och Pactormo-
dem för att maila och ta emot väder
över det område vi befinner oss i när vi
ligger till havs.

PR-radions tidevarv är över. HF-ra-
dion har vi bägge ombord, men mest
ligger vi så att vi har datoruppkoppling
i marinor och på varv. I Caribien, i Me-
delhavet och just nu i östra Atlanten.

DÅ OCH NU.
1996 satt Anders på Corona AQ mitt på
Atlanten på hemväg från Caribien och
rattade in Lyngby Radios anropsfre-
kvens på kortvågen. Och plötsligt ropar
Lyngby på Corona AQ!! En slump att
vi fångade upp det! Men då fick Anders
ett samtal från sin hustru, Gunilla. Hon
berättade att han blivit farfar för andra
gången! Tårarna rann. Mitt på Atlanten
får han veta att ett nytt barnbarn fötts.
När samtalet var avslutat pratar han
med expeditören och dom diskuterar
hur många barnbarn var och en har.
Anders vann med en poäng.

Lyngby Radio finns inte längre.
I dag ligger vi 450 Nm från varandra

på sydliga breddgrader. Vi har vänner
både i Västindien och i Medelhavet. 
Ibland kan vi prata med varandra på
kortvågsradion, på det skandinaviska
nätet 11.30 och 19.30 UTC  på 14.345
kHz, men mest på Skype via dator och
nätverk i hamnar och på varv.

Då och nu!

Vi är pensionärer i dag och vi har valt
vår livsstil. Men dåförtiden hade vi fre-
dagkväll, lördag och halva söndagen
att komma ut på det skärgårdshavet. I
dag har vi seglat fram och tillbaka över
Atlanten ett par gånger, skaffat en
massa utrustning som vi tycker behövs.
Och vi har fortfarande kontakt, numera
via HF och Skype. 

450 Nm ifrån varandra.

Men Stockholms Skärgård ligger i bak-
huvudet. Längtan börjar bli häftig efter
så många år i dessa farvatten. 

Vi kommer nog hem till skärgården
snart …

Anders Rapp
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Manus- och annonsstopp
till Kanalen nr 3/2012 är den 7 augusti 2012.

Kanalen nr 3/12 utkommer vecka 36.

OBS!! Alla manus, bilder 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 3 200:-
1/1-sida inne i tidningen (180x257 mm) 2 700:-
1/2-sida inne i tidningen (180x125 mm) 1 600:-
1/3-sida inne i tidningen (180x85 mm) 1 100:-
1/4-sida  inne i tidningen (88x125 mm) 700:-

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

I samband med annonsering i Kanalen kan du för 
500:- få en banner på vår hemsida, www.tralhavetsbk.se.
För 1000:- kan du få en banner med länk till din 
egen hemsida.
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MOBIL MARIN MOTOR
SERVICE AB
Boat & Marine Engine Repairs

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

Byt ut din gamla Volvo Penta mot...

Avgaslimpor 
till V8:or 

5.5.770000:-:-

• Bensin o. dieselmotorer, 
• Helservice • Vinterplatser

- Vi kommer till Er! 5.700:-

• Bensin o. dieselmotorer, 
• Helservice • Vinterplatser

- Vi kommer till Er!

Service båt/bil 070-372 32 22 • Österskärsvägen 20, 184 50 Åkersberga 

5.700:-
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Björnhammarvarvet AB
Tel. 08-540 271 10

www.bjornhammarvarvet.se

Välkommen
Vi har ett brett utbud av reservdelar och tillbehör 
till din Volvo Penta motor i vår butik.

Navigationsutrustning har vi från ledande tillverkare.

Batterierna som vi säljer kommer från Varta.



Roslagens      Marincenter
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Moorsafe AB
Säker förankring av bojar och flytbryggor

Moorsafe® bryggförankring   
   30kg Moorsafe ankare ”väger tyngre än” 3000kg betong

Mooringen® boj- och bryggförankring
   Den överlägset bästa bojförankringen

Moorflex®

   Kraftig ryckdämpare för bryggor och bojförankring

www.moorsafe.com   •  Mail: moorsafe@gmail.com   •  Tel: 070-773 29 12

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

Vi har öppet hela sommaren och även under hösten om vädret tillåter.
För info och priser besök oss på www.roslagens-marincenter.se eller kontakta oss på
Tel: 08-540 640 25, Mail: kanotuthyrning@gmail.com, Fax: 08-540 657 65

”Gör det själv” 
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HÄR FINNS ÄVEN

TRÄLHAVETS 
BÅTKLUBB
Båthamnsvägen 18
184 40 Åkersberga




