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Du hittar vårt närmaste kontor på maklarringen.se eller ring 020-368 368

Nu är det tid för nystart.
Se framåt och gå in i nya äventyr. Vill du byta bostad, är du mer 

än välkommen till oss på Mäklarringen. Vi hjälper dig gärna värdera 
ditt hem och vi har många spännande objekt till salu just nu. 

Du hittar vårt närmaste kontor på HemtelefonenTM, 020-368 368.

”NU SKA 
 VI FLYTTA  
   IHOP!”

Stationsvägen 4, Åkersberga. Tel: 08-587 609 00. E-post: osteraker@maklarringen.se
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Tommie Afzelius
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Sommaren 2012 blev vädermässigt
inte någon höjdare för oss båtfolk.
Kallaste juni sedan mätningarna 
påbörjades. I juli det ena lågtrycket
efter det andra. När jag skriver detta
har augusti börjat i samma stil som
juli. Vi får hoppas på en bättre som-
mar 2013. 

För att hoppa till något helt annat
så har jag funderat en hel del över
TBKs anläggningstillgångar. Sedan
sekel skiftet år 2000 har vi kraftigt
utökat dessa med bl a Subliftar,
klubbhus, trailerparkering, nya mast -
skjul och mastkranar mm. Vi har inte
underhållit våra äldre anläggningar
på ett tillfredsställande sätt. Våra uthamnar, både Ingmarsö och Kålö be-
höver en uppfräschning. Hamnförmännen gör så gott dom kan men kan
inte dra hela lasset själva. På Kålö pågår ett stort jobb med att byta ut hela
den norra bryggdelen. På Ingmarsö skall det byggas nya toaletter, Spång-
arna är i skriande behov av underhåll. Beståndet av bojar behöver förnyas.
I hemmahamnarna börjar flera av bryggorna bil uttjänta. Förnyelsearbetet
har kommit igång. Spångarna till bryggfästena är hårt åtgångna av isen.
Grunden runt klubbhuset skall snyggas upp. Varvet behöver kompletteras
med ytterligare staket. Slyröjning måste till på gemensamma ytor. Seglar -
skolans hus på Vändvägen är i ett bedrövligt skick. Här fordras rejäla 
insatser. Ja, detta är bara en liten provkarta på vad som måste göras. Så
småningom kommer även våra nytillkomna anläggningar pocka på att bli
ompysslade.

Samtidigt har vi en situation där inte alla som har båt på varvet eller i
våra hamnar tas ut till klubbarbete. Jag anser att vi för att kunna bibehålla
en acceptabel standard på våra anläggningar så måste medlemmarnas 
arbetsinsatser utökas. Ett alternativ skulle kunna vara att lägga ut en del av
underhållsarbetet på utomstående företag. Detta skulle emellertid kräva
kraftigt höjda hamn- och varvsavgifter. Att medlemmarna gör klubb arbetet
är något som stärker klubbandan och gör att man lär känna sina klubbkam-
rater på ett bättre sätt. För att det skall kännas meningsfullt är det också 
viktigt att klubben skaffar sig ett system som på ett korrekt sätt håller reda
på vars och ens insatser. Något som vi idag saknar.

Hur vi skall hantera dessa frågor kommer vi att diskutera på kommande
höstmöte. Du som vill vara med och påverka, kom på mötet!

Hälsningar

Christer

Underhåll.
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Stöldskydd inför vintern

Det går tydligen inte skydda sig helt
mot tjuvarna. Vintern 2011/12 blev
flera utbordare stulna på vårt upplägg-
ningsområde. TBK vidtar åtgärder för
att försvåra och öka risken för upp-
täckt, men det bästa sättet att skydda
sig är att båtägaren själv tar hem det
mest stöldbegärliga.

Små utbordare ska plockas hem, 
på stora motorer kan drevet monteras
av och motorn blir mer eller mindre
värdelös utan ett drev. Att ta bort 
motorkåpan gör motorn något mindre
attraktiv men en ny kåpa går att köpa
eller stjäla från någon annan. Låter det
jobbigt? Prova med att försöka få ut
full ersättning från försäkringsbolaget

så framstår det som ett enklare alterna-
tiv att plocka hem grejorna.

Flera medlemmar har påtalat att de
blivit av med diesel från tanken under
vintern. Med den nya sortens diesel
som har kort lagringstid så kan det vara
lika bra att tömma tanken inför vintern.
På köpet kanske ni slipper motor-
krångel nästa år pga dieselbakterier.
Nya och dyra foaldingpropellrar bör
förvaras hemma.

För att försvåra för tjuvarna så ska
inga olåsta stegar förvaras nere på 
varvet. Även om du inte själv har något
av värde kvar uppe i båten så kan din
stege lätt förflyttas till klubbkamratens
båt.

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

NÅGOT HAR DU VÄL ATT BERÄTTA? DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER!
Tommie.Afzelius@tele2.se
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www.if.se/sakerhamn
0771-655 655

Gör ett klipp samtidigt 
som du förhindrar ett!

Sänk priset på din 

båtförsäkring med  

25 procent.

Tack vare att din båt ligger i Trälhavets Båtklubb uppfyller du 
och andra medlemmar Ifs krav för Säker Hamn. Det innebär 
bl.a. att din hamn jobbar aktivt för att minska riskerna för  
skador och stöld. Därför får du minst 25 % medlemsrabatt  
på vår båtförsäkring. Skulle ändå olyckan vara framme kan  
du räkna med att få snabb hjälp av oss och de båtverkstäder 
som vi samarbetar med.

Säker Hamn och hur du kan sänka dina båtkostnader på  
www.if.se/sakerhamn eller ring 0771-655 655 så berättar vi mer.
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Tack och hej!

Janne Blomqvist har uppnått mogen ålder
och har under ett par år trappat ner i arbets-
tid i TBK. Det är nu dags för Janne att bli
friherre på heltid och fram till 31 oktober
när det magiska datumet infinner sig så har
Janne semester.

Janne har tidigare varit aktiv i TBKs sty-
relse och de senaste 10 åren anställd på vårt
kansli där mycket tid och arbete ägnats åt
att hårdgöra marken så att vi kan vinterför-
vara våra båtar på Runövarvet och till att
sköta administrativa sysslor. Med åren har
han blivit en välkänd profil med en särskild
förmåga att komma ihåg båtägarnas namn
och vad de har för pallningsmaterial till 
båtarna.

I fortsättningen kommer Janne att agera
som funktionär inom varvssektionen med
att köra våra sjösättningsvagnar och på det
sättet bidra till klubbens verksamhet.

Kvar på klubbens kansli är Gunnar Lun-
dell och Hans Olsson. 

Bengt Olsson Färg AB 
Stationsv. 21, Åkersberga • Tel. 08-540 601 55
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Kålö går mot en ljusare framtid

”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

Relationerna mellan mig som mark -
ägare och TBK som arendator är bra.
Besökarna, i synnerhet TBK arna, tar
sitt miljöansvar. Man ser sällan
tecken på motsatsen. TBK har förtur
i ett kommande nytt avtal. Det säger
markägaren Claes Sjöberg, som kom
på oväntat besök på midsommaraf-
ton. 

Tidigare på dagen hade en hel del
jobb utförts, bland annat uppkapning

av några nedfallna träd till bastu-
ved. Hamnsektionens ordförande
Bengt Thunstedt var påpassligt nog
närvarande och hade möjlighet att
diskutera klubbens syn på miljövår-
dande åtgärder. – Ni får gärna ta
bort torra träd och fälla kring mid-
sommar ängen för att få in mera ljus,
sade Claes Förresten så kan ni ta
hand om säckarna med torr och
huggen ved som finns nära Svens
bastu, sa Claes som utryck för sin
generositet.

Under midsommardagens regn
bar vi som trotsade vädret, under
initiativtagaren Nisse Lindbergs
led ning, 27 tunga vedsäckar för
stapling av innehållet vid vår bastu.
Vädret visade sig torsdag och fre-
dag från sin bästa sida med sol,
klarblå himmel och lätt ostlig vind.
Nisse och B.G slog gräset med lie,
Bengt målade om stugan med falu-

Jörgen och Anna Björn, förstagångsbesökare på
Kålö.

Huggen och torr bastuved, en gåva från
markägaren Claes.
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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.

rött, så nu lyser den upp. Tomas fällde
träd med motorsåg. Toaletterna tömdes
och städades av bl a vår gäst Sebastian
Rosell bosatt i Las Palmas och nu på
Sverigebesök. Flera andra bidrog med
olika arbetsuppgifter. – Vilken fantas-
tisk upplevelse att få komma hit, segla,
se skärgården, utföra kroppsarbete och
se sammanhållningen här på klubb -
holmen, tyckte Sebastian, som accep-
terade allt, till och med myggen.

Bryggan är delvis reparerad och bo-
jarna utlagda. Det återstår dock en hel
del arbete. Ambitionen är att samman-
kalla till en höstträff på Kålö. Tidpunk-
ten och programmet kommer upp på
hemsidan. – TBK lovar att bjuda på

förtäringen för de som är villiga att dra
sitt strå till stacken, säger Bengt
Thunstedt.

Sammanfattningsvis kan man säga
”traditionsenligt” om midsommar på
Kålö. Besättningar från 8 segelbåtar
och 5 motorbåtar deltog i majstångs-
resningen och dansade runt stången till
Lena Lindbergs dragspeltoner. Medel -
åldern har fallit. Där fanns sex barn,
varav Hedda, knappt ett år, var yngst i
skaran. Nykomlingar på Kålö som
också pressat ned snittåldern var 
familjen Björn bestående av pappa 
Jörgen, mamma Anna och barnen Ebba
och Ruben. Familjens båt är en Scan-
mar 33.

Kim och Ulla Malmgren i ”Slow-
fox” överaskade med en mycket upp -
skattad och sammanhållande gest. De
bjöd alla de närvarande vuxna på ett
glas champagne på bordet intill grillen.

Avsteg från traditionen noterades på
midsommardagen, då man normalt kan
förvänta sig besökare från Ingmarsö.
Ingen båt kom därifrån. Kan det bero
på det osäkra väderläget? Ja, något
annat kan det väl förhoppningsvis inte
vara. Besättningar från 63 båtar hade
valt Lill Kastet midsommarafton.

Tack alla ni som gjorde midsommar
på Kålö till glatt minne.

Text och foto: Pekka Karlsson

Claes Sjöberg och Bengt Thunstedt diskuterar Kålös framtid och relationen mellan mark-
ägare och TBK.

Hedda Lundh Kvick, knappt ett år, yngsta
deltagaren på Kålö, på den delvis renove-
rade bryggan.
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Varvssektionen

Ordinarie torrsättningsdagar
hösten 2012
Årets ordinarie/bokningsbara dagar för
torrsättningar är:

Lördag 15/9, onsdag 19/9, lördag 22/9,
söndag 23/9, onsdag 26/9, lördag 29/9,
söndag 30/9, tisdag 2/10, onsdag 3/10,

lördag 6/10, söndag 7/10, tisdag 9/10,
onsdag 10/10, lördag 13/10, söndag
14/10, onsdag 17/10, lördag 20/10,
söndag 21/10 samt lördag 27/10. 

Bokningssystemet öppnar 13 augusti.

På klubbens hemsida under rubriken
sektioner/varv anges några ”kom-
ihåg” inför torrsättningarna.

Väl mött med båten vid slipfickan.

Varvssektionen

Följande rutiner gäller vid önskan om
sjösättning respektive torrsättning
utanför ordinarie dagar:

– kansliet kontaktas med önskemål.
Möjligheten till sjösättning respektive 
torrsättning utanför ordinarie dagar är
tidsbegränsad till ”vardagar/kontors-
tid”.

– av årsmötet fastställd avgift (fr o m
våren 2012 SEK 1 000) betalas till
kansliet. För lyft relaterat till haveri är
avgiften SEK 500 per lyft.

– kansliet bekräftar till båtägaren 
tidpunkt för önskad aktivitet samt 
informerar om namn på aktuell sub -
lift operatör.

– kansliet bekräftar till aktuell sub-
liftoperatör att avgift vederbörligen 
erlagts.

– subliftoperatören upprättar kontakt
med båtägaren. 

11

Bokning av sjösättning resp torrsättning
utanför ordinarie (bokningsbara) dagar
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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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 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

➤

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!

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 19.00   
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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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 18.30. 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 ➤
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➤ 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.

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 

FLERA STUDIECIRKELHANDLEDARE SÖKES
Utbildningsverksamheten behöver komplettera med några
studiecirkelledare. Störst behov just nu är cirkel ledare som
kan hålla framtida Fartygsbefäl klass VIII samt Radar kurser,
men det behövs dessutom kompletteras med cirkelledare
som kan hålla i Förarintyg-, Kustskeppare- och VHFkurser. 

Som cirkelledare är du en av många klubbfunktionärer
som ingår i utbildningskommittén och deltar regelbundet
i kommitténs planeringsmöten. Är du intresserad av någon
av dessa utbildningsfunktioner är du välkommen att kon-
takta utbildningskommitténs ordförande Magnus Olsson
på e-post: magnus_rf.olsson@hotmail.com

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

Stationsvägen 30, Tel 08-540 652 52
promotor®

åkersberga
Stora havet, 2012

• 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 und-
vika dieselbakterier.
YANMARS f d teknisk chef Robert
Brente ger tips om vad du skall tänka
på när du står inför ett motorbyte. Vi
kommer också att försöka redovisa hur
att undvika dieselbakterier.

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

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
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TORRT-SÄKERT-SMIDIGT
När båtsäsongen är över förvarar 
du torrt och tryggt dina dynor, segel, 

 

mycket säker förvaring för din båtmotor?  
 

allt!

Åkersberga SelStor 08-540 69 700

TA MED ANNONSEN 
TILL BUTIKEN  

OCH FÅ RABATT!

RING OCH BOKA 
DITT FÖRRÅD PÅ 

08-540 69 700

Erbjudandet gäller 
t.o.m. 31/10 2012.
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TBK Seglarskola

Tack för en fantastisk sommar
Årets seglarskola har bjudit på nya
äventyr, härlig gemenskap och goda
skratt. Nytt för detta år var bland annat
våra två helt nya C55 båtar. Det är en

stabil och mycket snabb flermansbåt,
perfekt för vår seglarskoleverksamhet.
Dessa båtar är också vanliga inom
Stockholmsområdet och kommer möj-

liggöra för våra aktiva att mäta sina
krafter i tävlingar mot andra seglare.
Här vill jag ta tillfället i akt och rikta
ett stort tack till Jacob Wallenberg Stif-
telse för deras stöd till vår ungdoms-
verksamhet. Det är de som finansierat
hela investeringen i dessa båtar med
tillhörande trailer och spinnakerut -
rustning.

Till nyheterna för året hör också vårt
fortsättningsläger som genomfördes
för första gången. I detta läger deltog
våra ungdomar som redan har erfaren-
het och vill vässa sin teknik och kun-
skaper för att lära sig segla snabbare
runt banan. Ett mycket roligt läger som
vi kommer att fortsätta att utveckla.
Även våra instruktörer har nöjet att

likt eleverna tillskansa sig nya kunska-
per. Vi har nu börjat kappseglings -
utbilda dem i personalen som redan
genomfört instruktörsutbildning. Ut -
över detta hade vi under försommaren
en obligatorisk utbildning i HLR, ett
steg i vårt ständiga arbete att minimera
säkerhetsrisker.

Vi har under sommaren haft nöjet att
utbilda och lära känna cirka 110 nya
såväl som bekanta barn och ungdomar.
Fler kurser än tidigare, nya båtar, här-
liga ungdomar och förträfflig personal
har tillsammans gjort detta till en 
fantastisk seglarsommar. Jag är mycket
nöjd med årets verksamhet och vill
tacka alla som gjort den möjlig!

Seglarhälsningar,
Jakob Saxby

Seglarskolechef

TBK hälsar följande nya medlemmar
välkomna:
5509 Fredrik Nordlöf
5510 Thomas Hedrén
5511 Birgitta Asplund
5512 Matthias Pruss

35513 Calle Kyllenbeck
5514 Kenneth Lundell
5515 Roger Lenander
5516 Stefan Arnkvist

5517 Åke Rydén
5518 Pierre Lawestig
5519 John Sjöberg

3796 Juha Hänninen
4335 Per Markusen
4430 Peter Alexandersson
5178 Joakim von Rosen

Medlemmar som be-
gärt ut träde ur TBK:
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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

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
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BATTERIER

GLYKOL 4L 20L

OLJOR 4L 20L

FETT 400G - 18KG

HYDRAULSLANGAR

FILTER

1432-30 BRÄNSLESLANG ISO 7840A11
Konstruktion:

Innertub: Nitril (NBR)

Yttertub: Olje-, brand- & väderbeständigt gummi (CR)

Armering: Syntetisk textilarmering

Säkerhetsfaktor: 1:3,4

Temperatur: -20°C – +80°C

Utförande: Svart, slät

Användning/Egenskaper:

 
bensin, blyfri bensin och diesel. Slangen är tillverkad enligt  
SS-EN ISO 7840 A1-normens krav på brandresistens och perma-
bilitet, vilken bl.a. innebär att slangen klarar av öppen låga i 
2,5 minuter utan läckage. Godkänd av Bureau Veritas.

Dimensioner: 1/8” – 1” (Större dimensioner se 1432-31)

Slangklämma: 5563 / 5564

1434-00 EXMARIN, AVGAS-/PÅFYLLNADS-
SLANG MARIN

2

Konstruktion:

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi (NBR)

Yttertub: Oljebeständigt syntetiskt  gummi (NBR/SBR)

Armering: Synt. textilarmering med stålspiral

Säkerhetsfaktor: 1:3

Temperatur: -30°C – +100°C

Utförande: Vävmönstrad, svart

Användning/Egenskaper:

En avgas- och  påfyllningsslang för båtar som i sin konstruktion 

Klassad och godkänd av RINA.

Dimensioner: 1” – 4” 

Slangklämma: 5565 / 5566

1458-00 SANITETSLANG MARIN3

Konstruktion:

Innertub: Diffusionstätt gummi (EPDM)

Yttertub: EPDM

Armering: Syntetisk textilarmering med stålspiral

Säkerhetsfaktor: 1:3

Temperatur: -30°C – +100°C

Utförande: Vit

Användning/Egenskaper:

Slang avsedd för toaletter på fritidsbåtar. Slangens konstruk-
tion gör den diffusionstät och den släpper ej genom lukt från 
toalettsystemet. Tål högt vakuum.

Dimensioner: 3/4” – 1 1/2” 

Slangklämma: 5565 / 5566

1458-10 FÄRSKVATTENSLANG MARIN4

Konstruktion:

Innertub: Blå PVC

Yttertub: PVC

Armering: Knittingarmering

Säkerhetsfaktor: 1:2,2

Temperatur: -15°C – +60°C

Utförande: Vit, slät

Användning/Egenskaper:

En utmärkt livsmedelsslang speciellt anpassad till båtar. Ytter-
tuben har en god UV-resistens och innertuben är kadmiumfri. 
Konstruktionen förhindrar algbildning i slangen. Slangen har en 
mycket god böjradie. Livsmedelsgodkänd.

Dimensioner: 1/2” – 5/8” 

Slangklämma: 5563/ 5564

1410 KYLVATTENSLANG5

Konstruktion:

Innertub: Värmebeständig EPDM-gummi

Yttertub: Slitage- och väderbest. gummi (EPDM)

Armering: Syntetisk textil

Säkerhetsfaktor: 1:3

Temperatur: -40°C – +100°C

Utförande: Slät, svart

Användning/Egenskaper:

För kyl- och värmesystemet på båten. Slangens gummikvalitet 
gör att den tål glykoler och höga temperaturer, temporärt upp 
till 120°C.

Dimensioner: 3/8” – 3/4” 

Slangklämma: 5563 / 5564

1461-10 LIVSMEDELSSLANG6

Konstruktion:

Innertub: PVC

Yttertub: PVC

Armering: Stålspiral

Säkerhetsfaktor: 1:3

Temperatur: -5°C – +65°C

Utförande: Slät, transparent

Användning/Egenskaper:

En slang som är lämplig för transport av färsk-, salt- och 
avloppsvatten. Slangens uppbyggnad gör att den är mycket 

utrymmen. Slangen är livsmedelsgodkänd.

Dimensioner: 3/8” – 3” 

Slangklämma: 5565 / 5566

1433 OLJESUGSLANG7

Konstruktion:

Innertub: Oljebeständigt PVC

Yttertub: Oljebeständigt PVC

Armering: Inbäddad spiral

Säkerhetsfaktor: 1:3

Temperatur: -25°C – +55°C

Utförande: Lätt korrugerad, blå

Användning/Egenskaper:

-
tioner. Slangen är oljeresistent, och lämpar sig mycket väl som 
länspumpslang.

Dimensioner: 3/4” – 4” 

Slangklämma: 5565 / 5566

1452/1452-R LIVSMEDELSPOLSLANG8
Konstruktion:

Innertub: Vitt livsmedelbest. gummi (NBR/IR/CR)

Yttertub: Slit- och väderbeständigt gummi (NBR/PVC)

Armering: Syntetisk textilarmering

Säkerhetsfaktor: 1:3

Temperatur: -20°C – +95°C

Utförande: Slät, blå eller röd

Användning/Egenskaper:

En livsmedelsklassad gummislang för transport av färskvatten. 
-

ten och en röd för varmvatten. Färgkodningen gör det tydligt 
att särskilja på ledningarna.

Dimensioner: 1/2” 

Slangklämma: 5563 / 5564
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Toalettöm-
ningsled-
ningar

Toalettömningssug

Ventilation, toalettankBränsle-
ledning

Bränsle-
ledning

Kylvatten-
slang

Sjövatten-
intag

Tilloppsslang, 
färskvatten

Bränslepå-
fyllnad

Länspump-
slang Avgaser, våta

Kylvattenintag

SVETSARBETEN I 
ROSTFRITT OCH  
ALUMINIUM 

Sågvägen 29 
184 40 ÅKERSBERGA 
E-mail: team.tojna@telia.com

Tel: 08-540 880 74 
Fax: 08-540 880 75 

Jour: 070-315 74 34 
Web: www.teamtojna.se

/ / /TEAM TÖJNA AB TANK & FORDONSTEKNIK
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Manus- och annonsstopp
till Kanalen nr 4/2012 är den 12 november 2012.

KANALENM E D L E M S T I D N I N G  F Ö R  T R Ä L H AV E T S  B Å T K L U B B

NR 3 2012
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Kanalen nr 4/12 utkommer vecka 50.

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.

22

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.



TRÄLHAVETS 
BÅTKLUBB
Båthamnsvägen 18
184 40 Åkersberga
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