
VÅRGLIMTEN 2018
Vår är väl inte det första man tänker på när 
man tittar på februaribilden här intill från 
Herstaberg. Tomma bryggor, snö på marken 
och fruset vatten. Men tiden går fort. Snart 
är det båtmässa och sen är det bara några 
veckor till påsk då det brukar vara hög 
aktivitet med de båtar som ska sjösättas 
tidigt. Med lite tur i härlig vårvärme. 

Men innan vi kommer till påsk har vi vårt 
vårmöte 2018-03-22. Jag hoppas att många 
medlemmar kommer då. Förutom de 
sedvanliga punkterna vid vårmöte med 
verksamhetsberättelse m.m. ska vi denna 
gång få uppmärksamma Rolf Alm som vid det
förra vårmötet kallades till hedersmedlem 
Eftersom Rolf inte var närvarande då vill vi få
hylla honom nu istället.  

En annan som förtjänar ett extra omnämnande är Pelle Klinga som nu lämnat uppgiften som 
ordförande för juniorsektionen. Vi har anledning att vara mycket tacksamma mot Pelle för allt han 
gjort för våra ungdomar i sällskapet under många år. Och jag vill samtidigt säga lycka till och varmt 
välkommen i styrelsen till Claes Pettersson som nu efterträtt Pelle som ordförande för 
juniorsektionen. Pelle som ett antal år haft dubbla uppdrag i styrelsen fortsätter att ansvara för 
fastighetssektionen med mycket gott bistånd av Calle Hellström.     

I höstglimten 2017 nämnde jag lite om tjusningen med variation i båtlivet. En fortsättning på samma 
tema är de fantastiska möjligheter till variation som våra skärgårdar och långa kuststräckor ger oss. 
Även om man väljer att hålla sig i närområdet i S:t Annas och Gryts skärgårdar så är vägvalen otaliga 
när vi är ute i båt. Moderna elektroniska navigationshjälpmedel och inte minst Hydrographicas 
detaljerade sjökort underlättar och möjliggör säker segling på många ställen där det tidigare verkat 
mycket svårt eller t.o.m. omöjligt. Personligen gör jag vissa somrar många dagsturer från Snedskär 
och trots att det då oftast blir en av två huvudrutter – antingen söderut eller runt Arkö och Gränsö så 
är det inga problem att lyckas med ambitionen att aldrig välja en färdväg helt identisk med någon 
tidigare segeltur under sommaren. Och nu läste jag härom dagen att SXK ser till att underlätta 
navigationen ytterligare genom att sätta ut några nya prickar i Kronleden och Skutleden. Tack SXK! 
Förhoppningsvis leder det till att fler får uppleva tjusningen med att lämna de stora farlederna.    

En riktigt skön båtsäsong 2018 önskar jag er alla med uppmaningarna: Tänk på miljön, tänk på 
säkerheten samt visa hänsyn och ge vid behov en hjälpande hand till de du möter ute på sjön och i 
gäst- och naturhamnar. 

Daniel Johansson
ordförande



Varvsektionen

HERSTABERG 

Det har blivit lite ljusare på morgnarna,  det måste betyda att vi även i år kan hoppas på en vår med 
allt vad det innebär som båtägare. Vintern på Herstaberg har hittills varit lugn, några rapporter 
gällande skador, stölder eller liknande har inte inkommit. Under mina besök bland båtarna har jag 
hittat flera nya skyltar som anger namn och telefonnummer på båtägare men även en del omärkta 
platser, glöm nu inte att efter sjösättningen ha kvar märkningen på pallningsmaterielet.

En liten påminnelse till er på Herstaberg,
ladda ner Coboats-appen och gå med i
”båtsamverkan” enligt tidigare utskick.
Drygt hälften av Herstabergliggarna är
anslutna. Är du tveksam om hur du gör,
kontakta mig: brautigam.stefan@gmail.com 

Här kommer en liten fundering inför
kommande vårrustning.

En bild (från Karlskrona jolleklubb) säger
mycket, ibland mer än tusen ord och det är
så här en del tror att det kommer att se ut
om vi inte får bottenmåla med giftfärger.

Lite sanning är det säkert, bilden visar ju att det är fullt liv i havet och nu kommer frågan, går det att 
förhindra att ett levande hav stoppar båtlivet så att alla måste övergå till husbil (miljövinsten kan 
diskuteras). 

På de flesta sidor man läser framhålls det att miljömässigt är den  mekaniska rengöringen under 
beväxtningssäsongen att föredra. Det verkar också som att det på sikt är ekonomiskt försvarbart att 
bottentvätta istället för bottenmålning med giftfärger.

Kan det vara så att vi är lite rädda för förändringar och att lära nytt, bottenfärg har ju alltid fungerat 
så varför ändra på ett fungerande koncept och så farligt kan det ju inte vara, det är ju dessutom så 
mycket annat som släpps ut i havet som nog är mycket värre..........

Gå gärna in på  www.transportstyrelsen.se ”Ren båtbotten” för lite mer argument.

På  https://arkosundshamn.com/bottentvatt/  hittar du mer information om Arkösundstvätten.

Det man kommer att sakna om vi slutar måla är den sociala delen, när man träffas under 
vårrustningen och diskuterar de olika färgernas förträfflighet och ser resultatet vid torrsättningen, 
om det är det kalla/varma vädret, avsaknad eller överflöd av soltimmar, mängd pålagd färg eller om 
det är färgfabrikanten som har lyckats/misslyckats med receptet, men kanske vi kommer att mötas i 
kön till bottvätten i stället.

En liten fundering gällande om investeringen i spolplattor var vettigt om man därefter förbjuder 
giftfärger, eller måste man renspola på spolplatta även om inte giftfärger används?
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LINDÖBRYGGAN

Som vanligt har det under vintersäsongen blivit några som har meddelat att dom vill lämna sin plats 
på bryggan och några nya har tillkommit, för ögonblicket finns det några lediga platser vilka jag tror 
kommer att besättas när vi kommer närmare säsongsstart. Finns intresse för en plats är det ”först till 
kvarn” som gäller till en passande plats. En del arbete kommer att behöva göras för att anpassa 
bomavstånden till nya båtbredder.

Som vanligt får jag be platsinnehavarna att meddela när man inte använder sin plats, detta är 
nödvändigt så att vi kan korttidsuthyra platserna till behövande medlemmar och kunna behålla det 
låga priset.

En liten påminnelse även till er på Lindöbryggan, ladda ner Coboats-appen och gå med i 
”båtsamverkan”  enligt tidigare utskick. Är du tveksam om hur, kontakta mig: 
brautigam.stefan@gmail.com 

Stefan Bräutigam

_________________________________________________________

Vårglimten 2018, Fastighetssektionen

Vi jobbar på med uthyrningen av klubblokalen, det har varit lite trögt i början av året, men från och 
med mars månad är bokningsläget bättre. Vår eminente administratör Calle Hellström arbetar som 
vanligt flitigt för att hålla beläggningen på en hög nivå och serva hyresgästerna. Vi har hjälp ibland 
med koll och visning av lokalerna av Claes Petersson. Vår närmaste granne, Göran Kull, är också ett 
värdefullt stöd.

Vi hänvisar till hemsidan, där finns det mer information om uthyrningen. Tveka inte att höra av er när 
det närmar sig fest för lite större sällskap, berätta gärna för vänner och bekanta om vårt klubbhus, sen 
ringer ni eller mailar till Calle och bokar ! (070-630 20 95, carl@ele.nu).

Vi har jobbat vidare med upprustning och kompletteringar i klubblokalen. Den senaste investeringen 
är installation av luftvärmepumpar i klubblokalen och hallen. Med dessa får vi ett bättre inneklimat 
och förhoppningsvis en lägre elförbrukning. Vi diskuterar just nu planerna för årets insatser och har 
tagit inledande kontakter med kommunen för att utreda om vi kan få anläggningsbidrag för 
upprustning av toaletterna.

 I övrigt följer vi med intresse utvecklingen i ”Lindöfrågan”, den styr hur mycket vi satsar på underhåll
av lokalerna de närmaste åren. Det har varit tyst från kommunens sida ett tag, det blir intressant att få 
höra vad som blir nästa steg i deras planering.

Nu har vårfåglarna börjat kvittra, och vi ser vi fram mot våren och sommaren. Vi hälsar Svante 
Roxström och hans elever välkomna tillbaka som hjälp för att hålla grönområdet i skick. Det är en 
fantastisk insats som görs av dem och som bidrar till att vi får ett trivsamt klubbområde.

Vi uppmanar de båtägare som har sina båtar kvar på gräset ner mot vattnet att ta hand om dem, en del 
av dem ligger i vägen och ger merarbete vid gräsklippning och övrigt underhåll av vårt område. De 
som blir liggande länge förstörs dessutom av väder och vind. 
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Båtar som blir lämnade kvar för länge utan att ägarna hör av sig kommer att forslas bort !

Det finns möjlighet att ställa upp släpvagnar och trailers på vår parkering under sommar och/eller 
vinterperioden. De får stå där så länge ingen utomstående har några synpunkter, men vi vill ha hyra för
uppställningen, denna är 500 kr per säsong. (Sommar 1/5 – 31/10, vinter 1/11 – 30/4). Intäkterna går 
oavkortat till Juniorsektionens verksamhet.  Betalning görs på bankgiro 473-7680, notera ”betalning 
för parkering av trailer med reg.nr xxx” och vem betalningen kommer ifrån, så att vi kan pricka av. 

Hör av er till mig och boka plats och tala om vilka planer ni har för era grejor, märk ägodelarna med 
namn och telefonnummer så att vi kan nå er !

Vårhälsningar  Pelle

Ordförande Fastighetssektionen

070-591 14 10, klingaper@gmail.com 

_________________________________________________________

Snedskär

Snart är det dags igen även om det känns avlägset när snön yr kring knuten och skidspåret 
kallar. Men
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Våren  kommer  och  Snedskär  öppnar.  Kallelser  till  Allmänna  Snedskärsmötet  och
arbetsdagarna kommer att skickas ut inom kort.  Hamnkaptensveckorna är bokade och en
veckovärdslista kommer.

Vintern har varit mild mot anläggningarna i år och inga större katastrofer har skett.

Vissa aktiviteter sker även under vintern av ”bastugänget”: Bastuagregatet är bytt och bastun
ska vara i topptrim till säsongen.

En  inventering  pågår  av  vad  som  måste  göras  vid  arbetsdagarna.. Bland  annat  är
Hamnkaptenshuset i behov av en större insats.  En renovering av köket ligger också på att
göralistan. Däremot får ut- och ombyggnaden av dansbanan förmodligen anstå till nästa år.
Detta och placering av en gemensam grillplats kommer att diskuteras vid snedskärsmötet.

När  det  gäller  bryggor  och  bojar  så  förväntas  inga  större  insatsar  i  vår  förutom  att  två
”grunda”  bojplatser  avvecklas.  I  detta  sammanhang  måste  jag  åter  komma  med  en
uppmaning: Om den tid ni blivit kallad inte passar – byt med någon från någon av de andra
dagarna. Detta är viktigt då de planerade arbetsuppgifterna förutsätter ett visst antal deltagare
varje dag. Glöm inte att även meddela arbetsledaren.

Som alla förstår så krävs det ett kontinuerligt underhåll för att hålla Snedskärsanläggningarna
i fortsatt gott skick.

När det gäller sophanteringen kommer denna även i år att ske som tidigare.  Det kan inte
påpekas  tillräckligt  att  alla  tar  med  glas  mm  hem  och  endast  lämnar  brännbart  i
Snedskärssoporna.

Även i år är alla platser uthyrda. Tre bojplatser kan dock hyras tillfälligt under 2018. En del
omflyttningar har gjorts även i år på grund av båtars djupgående dels för att matcha bredderna
på båtarna med platsbredden. Några köande har fått platser till denna säsong och jag hälsar er
välkomna i gemenskapen. Jag hoppas och tror att ny kommer att finna er tillrätta och kommer
att trivas i gemenskapen.

Reglerna för Snedskär har uppdaterats och kompletterats. Dessa kommer att läggas ut på vår
hemsida.  En ändring som efter livliga diskussioner införts är att bojliggare kan disponera
”Grön” plats för längre tid även om man inte är i båten - dock ska man ALLTID ha gjort upp
med ordinarie platsinnehavaren och vara beredd ett flytta inom 24 timmar. Detta hargjorts
med avsikten att höja servicen och gemenskapen även för bojliggarna. I övrigt gäller att vi
grönskyltar när vi seglar iväg mer än en helg och att vi ringer hamnkapten senast 24 timmar
innan vi beräknar vara tillbaka i hamn. 

Sen ber vi alla att titta över förtöjningsgodset så att allt är i gott skick och att ingen använder
trådfjädrar till förtöjning. Se även förtöjningsanvisningar som nu finns på Snedskärs hemsida.

Traditioner är till för att leva vidare så att vi planerar för midsommarfirande och kräftskiva
även i år. Och glöm inte den årliga höjdpunkten med midsommarkappseglingen vid Snedskär.



Slutligen önskar styrelsen alla en riktigt bra säsong med mycket sol, segling, fina vindar och
bra umgänge på Snedskär.

Mats Lindberg 



Aktivitetsträff på Lindö

Klubbaftonkommittén planerar att genomföra en aktivitetsträff på Lindö fredagen den 18 maj 
kl 17-20:30. Följande aktiviteter planeras: 

• Korvgrillning

• Tipspromenad

• Segling

• Knopar

• Det kan tillkomma fler aktiviteter

Mer info kommer längre fram, men boka in tidpunkten i din kalender.

P-O Rudenäs

Sammankallande i klubbaftonkommittén

PS. Priser efterlyses. DS



Juniorglimten våren 2018
Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

Det är för första gången och i egenskap av nyvald ordförande i juniorsektionen 
som jag skriver i Juniorglimten. Först av allt vill jag och tillträdande styrelsen 
tacka Pelle Klinga och den avgående styrelsen för ett gediget och fantastiskt 
jobb under lång tid. Det är ett stort gap att fylla men vi skall göra vårt bästa för 
att förvalta verksamheten och förhoppningsvis även komma med lite nya idéer.

Jag hoppas att ni har haft ett härligt februarilov med mycket uteaktiviteter så 
att ni kommer stärkta till vårsäsongen!

Nu väntar vi på vårvärmen så att båtpysslet kan börja – både med klubbens och
egna båtar!

Säsongen för oss juniorer inleds med ett juniorstyrelsemöte den 6/3, sedan 
följer ett uppstartsmöte för juniorer, ledare och föräldrar söndagen den 25/3 
kl.17.00 i klubblokalen. Där delar vi ut vandringspriser och utmärkelser för 
prestationer under seglingsåret 2017.

Arbetsdagen för putsning och sjösättning av jollar och följebåtar är planerad till
söndagen den 15/4 kl. 10.00, vi hoppas att vårvädret anlänt så att vi inte 
hindras av snö och is! 

Vi behöver som alltid fler som kan vara med och hjälpa till i 
ungdomsverksamheten, det är inget krav att du har egna barn som seglar – alla
är välkomna!  Ni som är intresserade – hör av er till Claes, Christian eller Fredrik
!

Torsdagsseglingarna börjar den 19/4, sedan kör vi den 26/4, 3/5, 9/5(Obs, 
onsdagen före Kristi Him !), 17/5, 24/5,  31/5 och 7/6. Kolla hemsidan för mer 
info när vi närmar oss mitten av april.

Vi har i år även tagit med höstens datum redan nu då det rådde viss 
tveksamhet om när vi drar igång igen efter sommaruppehållet.

Höst: 9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 och 20/9

Nytt för 2018 blir en kraftig föryngring av tränarstaben! 



Vi tackar Jens Kufver som tidigare haft uppdraget som huvudtränare och 
välkomnar Jacob Källsholm, Eric Hemmingson och Hannes Sten som ny 
tränarstab, samtliga med gedigen erfarenhet inom jollesegling. 

Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter 
skolavslutningarna, och pågår från och med fredagen den 15/6 till och med 
onsdagen den 20/6.  Se hemsidan om anmälan m.m. Vi har redan många 
intressenter, kom med du också!

Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi följer deras planer
för utbildningen. Som tidigare år välkomnar vi alla seglare och jolleklasser som 
vill vara med, vi anpassar tränarstaben till hur många som anmäler sig.

Ostcupen. Programmet är inte helt fastställt ännu och vi återkommer med 
information vid senare tillfälle så snart datum blivit fastställt. Alla jolleseglare 
från nybörjare till veteraner välkomna att tävla under lättsamma former ute i 
Lindö! Håll utkik på vår hemsida där vi löpande återkommer med uppdaterad 
information när hela Ostcupprogrammet är klart.

Ostcupen är en trevlig tävlingsform i vårt distrikt där vi träffar många kompisar 
och har kul – kom med, det är roligt att tävla, och träningarna dagen innan 
tillsammans med seglare från andra östgötaklubbar och bra tränare ger mycket
till alla seglare. Vi ordnar samtransporter, så du kan vara med även om familjen
inte har tid att skjutsa! 

Klubbmästerskap Efter att ha legat nere under ett par år avser vi att göra en 
nystart och som förslaget ligger nu kommer KM att hållas i samband med 
vårsäsongens sista träning. Då har vi kommit igång med seglingarna ordentlig, 
och kvällarna är ljusa, så vi kan hålla på länge…..Tidigare försök att lägga vårt 
KM på höstkanten har misslyckats, det har varit svårt att hitta helger som 
passar, och på vardagskvällarna mörknar det för tidigt !

Ett komplett tävlingsprogram hittar ni på hemsidan när alla datum är spikade.

Vi fortsätter som Ungdomsvänlig Klubb, och med våra två C 55-or kan vi 
arrangera matchracing, erbjuda företagsseglingar, seglarskola för vuxna och 
segling för medlemmar som inte har egna båtar. Nu finns det fler C 55-or i 
distriktet (NSS, WSK och MtSS), så vi hoppas att det kan bli några gemensamma
kappseglingar med dessa.



Vi fortsätter också med tidigare års mycket populära tjejseglingar och annat kul
som vi kan göra med C 55-orna. Förslag till aktiviteter välkomnas!

Vi jobbar också vidare med att söka bidrag och bearbeta sponsorer för att 
kunna höja kvaliteten på våra arrangemang. Alla i klubben som vill sponsra 
eller har sponsortips är välkomna till Claes, Christian eller Fredrik med 
förslag! 

Team Östergötland fortsätter satsningen under säsongen 2018 på träning och 
kappsegling på lite högre nivå. Projektledare är Fredrik Hellman från LJS.  Team 
Östergötland är ett samarbete mellan klubbarna  BSS, NSK, NSS, LJS, MtSS, och 
WSK.  I Team Östergötland ingår ett gäng seglare som satsar på tävlingar på 
Sverigenivå, det betyder regionkval och rikskval för Optimistjollar, 
Elitserieseglingar för E-jollar, GP för Laser m.m. 

Huvudtränare och regional sailcoach för Team Östergötland är Kerem 
Sancac(sancakerem@hotmail.com). Kerem finns tillgänglig för stöd/utbildning 
av våra tränare lokalt.

Deltagande i Team Östergötland har varit ett bra avstamp för en fortsatt 
seglarkarriär för många Östgötaseglare, kom med du också!

Båthallen Juniorsektionen har som tidigare ansvaret för båthallen.  Där har vi i 
första hand våra egna följebåtar och C55-or, men tar också emot andra båtar 
och jollar mot en rimlig hyra i mån av plats. Några vill kunna dra in båten även 
sommartid, för detta tar vi en avgift på 300 kr för Optimistjollar och 500 kr för 
E-Jollar och Laser under seglingssäsongen. Kontakta Pelle för bokning av plats 
till sommaren och/eller nästa vintersäsong !

JSM 2018 hålls i Saltsjöbaden (KSSS) 31/8 – 2/9 för enmansjollar. JSM för 
tvåmansjollar körs på samma ställe senare på hösten i anslutning till KSSS 
Olympiska regatta. Bra att tiderna ändrats, då krockar det inte med 
Efterskolanseglingarna som det gjort tidigare år.

Vi uppmanar alla som har lust att pröva på lite större kappseglingar att var med
i JSM, det är en upplevelse med alla olika klasser och många deltagare.

För yngre Optimistseglare blir det en ny klass kallad ”Opti 12” där det blir lite 
kortare banor och ett bra upplägg för de som inte kappseglat så mycket. 
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Vi hoppas att Team Östergötland planerar för att ha med coacher som vid 
tidigare JSM så att det blir en bra uppbackning för de som deltar !

På hemsidan kommer mera information att finnas om våra aktiviteter - titta in 
på www.juniorbravikensss.se , så kan ni kolla vad som händer. (OBS!3s efter 
”braviken” !)

Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2018!

Claes

Ordförande Juniorsektionen

070-229 8098, claes@scandcare.com.

http://www.juniorbravikensss.se/

