
Loggbok årgång 3 -

Här finns kompletterande bilder till Dieters artikel om "tant Signe" från senaste Götakryssaren. 
 
 

Onsdagen den 29 november

Här kommer en hälsning från Maivor Bergau....

...som förklarar att arbetsplikten kan bli vad man
gör den till....en fest.

 

Linslusen Christina Polbring och Åke Alstreus
samt Robert Clarke gjorde alla sitt klubbarbete
under kvällen. Trevligt för festkommittén att
slippa stå i köket hela kvällen.

 

De hade gjort förberedelserna under ledning av
Lotta.

 

 

 

 

Efter den välkomnande glöggen åt vi paté med
cumberlandsås, varmrätten var Boef bourguignon,
ostbricka med smarrig gorgonzola samt kaffe med
dajmtårta och sist men inte minst, massor av
rödvin. Sen öppnade baren och därefter blev det
dans.

Hälsningar

Maivor

Tisdagen den 28 november

Det finns nu ny information under länken Seglarskola/läger vad det gäller "KURSER I
SEGLING FÖR DAMER/TJEJER", hälsar Bosse Donath.
 



Måndagen den 27 november

Här kommer lite bilder från Götas
funktionärsmiddag i lördags, insänt av
Bosse Donath. En trevlig tillställning som
för den stora samlingen av

föreningsaktiva medlemmarna närmare varandra.
För att inte tala om alla informella kontakter som
kan tas vad gäller utveckling av föreningen
och/eller av privat natur.

Jag har personligen fått viss erfarenhet av
föreningsverksamhet under årens lopp och måste
säga att Göta är en av de mest välskötta föreningar
som jag träffat på. Det är klart att det förekommit
slitningar av alla möjliga olika slag genom åren
även i Göta, precis som det alltid gör när ett större

antal människor skall samsas. Och att Göta tidvis också har problem med att rekrytera nya
intresserade för de olika funktionärssysslorna.
Men vad jag mest tänker på är organisationen vad
gäller kommittéer och spridandet av ansvaret samt
inte minst rotationen av innehavarna på de olika
posterna.

 

Det händer att jag använder Göta som ett gott
exempel på hur föreningsverksamhet kan bedrivas.
Och som människans natur är sådan att
invändningar gärna låter sig göras, händer det ofta
att en eller annan jag talar med framför åsikten att "en båtklubb har så stora kapitalvärden i form

av gemensamma anläggningar, eget kapital bundet
i den privata båten m m." och det skulle vara
anledningen till att saker och ting fungerar bra.
Det skulle betyda att alla båtklubbar, golfklubbar,
motorsportsföreningar och andra med
anläggningar och bundet kapital också skulle
fungera bra. Det är endast schackklubbar,

bridgeföreningar, syjuntor, sudukoklubbar, korsordsföreningar m fl. utan bundna tillgångar som
skulle fungera dåligt. Är det så? Fråga er själva.

 

Jag tror att det till stor del beror på att många har
ett långt medlemskap. Vilket i sin tur beror på att
saker och ting fungerar år ut och år in, man
behöver inte byta förening. Att man skyndat
långsamt i utvecklandet av föreningen har också
haft betydelse enligt min mening, kanske beroende
på diverse geografiska flyttar under åren och på att
seglingen är det bärande intresset, inte föreningen
som sådan. Och att det har också funnits och finns
personligheter i föreningen som var och en vurmat för en eller annan specialitet som kappsegling
till exempel.



 

Man tänker kanske inte så mycket på det för det är
inte vid så många tillfällen folk träffas gemensamt
i en förening av denna storlek, men vi har två
tillfällen: framtagning och städning. Sedan hjälps
vi ju åt vid sjö och torrsättning fast då i mindre
grupper. Det finns ju också en hel del annan
avslappnad verksamhet, pubkvällar, arbetsplikt,
utbildning m m. som har klart sociala kvaliteter i
sig. De flesta av dessa är av helt frivillig natur
(bortsett från arbetsplikten då) och det är just detta
tror jag som till slut gör föreningen.

 

Den nye medlemmen behöver hjälp med
sommar/vinterplats och det går att klara med ett
minimum av insats från dennes sida. Men undan
för undan som åren går har man lärt känna andra
medlemmar, vill påverka och besöker ett
höstmöte, ett intressant föredrag från en
långseglare, en träningssegling och
förhoppningsvis slutar det med att man sitter med
på funktionärsmiddagen i slutet av november ett år
och upptäcker att man trivs ganska bra med det
och med grannen som ger en tips om klubbens
verksamhet som man aldrig tänkt på men som skulle kunna vara värt ett försök. Till exempel en

trevlig lokal för sitt jubileum.

När man scrollar igenom årets loggbok ser man att
man kan fira Valborg, Midsommar, Sommarfest...
Ja, de flesta av årets begivenheter tillsammans
med båtklubben, om man vill. Det är verkligen en
familjevänlig miljö för umgänge.
 

Ha dé, sa
webmastern



Måndagen den 13 november

 

Hej allesammans,

här är den hög med förtöjningstampar som samlats
ihop idag. Tampar och annat som var kvar på
bryggorna återfinns nu inne på röda mastskjulets
gård.

Hälsningar

Johanna Kirudd, hamnkommittén

Onsdagen den 8 november

Här är en länk till en artikel om båtmässan som pågår just nu.

Lördagen den 28 oktober

 

I dag har vi stängt på Jungfruholmarna. Vi var 16
st som träffades på morgonen på Jungfrusunds
Marina för att transporteras till Jungfruholmarna.

 

 

 

 

 

Ulf, Lotta och jag rodde över i gryningen för att hämta
följebåten. Den var väldigt tjurig att få igång men när
jag nästan hade länsat den andra roddbåten lyckades Ulf
få igång följebåten så att vi kunde hämta alla på
marinan.

 

Vi har plockat in alla möbler i klubbhuset och Ejnars
källare.



 

 

Plockat in bastubryggan och låst in yxan i bastun så man
inte kan använda den att bryta sig in i bastun med.

 

 

 

 

 

 

 

Vi har sågat ned 3 träd eldat ris och röjt sly efter
stränderna.

 

 

 

 

Vi har monterat bort alla duschblandare och tagit
hem dem eftersom de inte får frysa.

 

 

 

 

Några av bilderna visar när vi äter soppa som
Lotta lagat till lunch. Alla jobbade jätteflitigt och
vi hade ju en väldig tur med vädret.

 



Hälsningar
Britt-Marie
 

Fredagen den 27 oktober
 

I stormens skugga.

Ja, himlen var onekligen dramatisk när jag
åkte förbi för att kolla varvsplan.

André Frank och de andra oceanograferna,
seismologerna & metrologerna på SMHI har
lovat ett oväder utan like sedan stormen
Gudrun.

 

 

Och visst har det regnat under natten. Fler
millimetrar än någon tidigare natt under detta
år. Men vinden var ännu förhållandevis
stillsam.
 

Pressarna på de skyddade båtarna i
nordvästra hörnet rörde sig överhuvudtaget
inte alls. De flesta båtarna är väl täckta och
säkrade i marken.

 

 

Någon enstaka tänker passa på att ladda batterierna oavsett
om det är sol eller friska vindar. Det får mig osökt att
tänka på att ordet "plana" för en seglare kan ha flera olika
betydelser. Kanske bryggseglingens vintermotsvarighet?
Vad vet jag?

Ja, ja, hösten är nu här. Båtarna torrsatta. Kanske en
stunds vila från båtlivet är det som får vårkänslorna att
mogna igen när det är dags.

Fast snart är höstpuben aktuell med föredrag och trevligt
samkväm med andra föreningsmedlemmar. Lite sjörövar-
historier, torrsegling och annat som hör till. Väl mött
hälsar Lotta. Så det blir säkert en trevlig kväll.

 



 

 

Nere vid slipen är det en eller annan
eftersläntare kvar. Men med det vädret vi har
haft denna höst är det inte så konstigt. Tror
inte regnvatten som fryser i likskåran kan
vara något problem så länge man inte tänkt
sig att segla på nyårsafton.

 

 

Lördagen den 21 oktober

 

I senaste numret av GötaKryssaren skriver Dieter Bergau om "tant Signes" nya
elsystem.
Här finns kompletterande bilder av installationen, kopplingsschema och lite annat
matnyttigt.

Hälsningar Carl Axel Petersson

Tisdagen den 19 september

Uppgradering har skett av torrsättningslistan, kolla det.

-----------

Hej!
Nu har vi seglat korv & paket. 
 
I stålande sensommarväder med svaga vindar körde vi vårt klubbmästerskap, Korv- o paketköret,
i lördags. Sexton båtar kom till start och femton kom i mål. Den första etappen till Fläsket vanns
av Matts Beckman. Så här blev den totala resultatlistan:
 
1.  Magnus Ringborg, W30 Kompromiss
2.  Roger Wikholm, Scanner 391
3.  Matts Beckman, Nordisk kryssare 5 1/2
4.  Rune Kristoffersson, BB10
5.  Familjen Sandberg, Lady Helmsman
6.  Martin Westergran, Rival 22
7.  Christer Johansson, Lotus
8.  Stefan Bergau, H-båt
9.  Sven Högelin, A22
10. Team Bergau s:r, Omega 34
11. Folke Levin, Safir
12. J-O Svenborn, Misil II



13. Per Runhammar, Folkbåt
14. Anders Liljeqvist, Birdie 32
15. H-O Svenborn, Granada 24
 
Jag har också ett antal icke avhämtade priser (paket) hemma hos mig. Dessa tar jag med mig till
Långhomen i samband med framplockningen den 26/9.
 
Bengt Sandberg

Här är lite bilder från nämnda tävling insända av Maivor Bergau

 

 

Palle, Folke och Hans-Olof instrueras av Rune hur Fläsket
ska rundas

 

 

Många båtar på fjärden då även Essinge BK tävlade på
samma bana bitvis

 

 

Mats Lindbäck delar ut hedersnålar till Rune
Kristoffersson, Claes Gustafsson och Lotta Wahlman

 

 

 

 

 

Classe torrseglar

 

Tisdagen den 12 september

Hej!
 
Jag ville bara berätta att jag efter ett par års tjat har fått Taxi Sth att åter lägga in "Göta båt" som
beställningsadress med färdig vägbeskrivning. Fanns på 80-talet när jag gick med i Göta.



Beskrivningen går fram till vägbommen Sofiebergsvägen.
 
Vänliga hälsningar
Lars Edman
6mR Finn
 

Måndagen den 11 september

 
Kräftköret 2006 blev ingen munter tillställning, endast tre båtar kom till start. Det blev tre M30:or som seglade
LYS.
 
1. Classe Gustafsson, Göta SS, M30-106
2. Joakim Rodebäck, Tranebergs SS, M30-105
3. Örjan Sundqvist, Stockholms SK, M30-108
 
mvh
Bengt Sandberg
 

Lördagen den 9 september

Ta med kopia på försäkringsbesked vid framplockningen den 26:e september"
Endast försäkrade båtar tas upp vid torrsättningen.
Enligt stadgarnas 30§ skall i Sällskapet inregistrerad båt vara helförsäkrad.

/Carl Axel Petersson

Fredagen den 8 september

Nu är det endast en kvällsegling kvar, torsdag nästa vecka 14:e. 
Sen är det Korv & Paket 16:e.
Framplockning 26:e 17:30

Torrsättningslistorna har gått upp här ovanför.
En påminnelse om vad som komma skall. Passa på att ta några sista turer i helgen
och/eller under nästa vecka, då det sägs att sommarvädret är på väg tillbaka.

Med vänlig hälsning  
Christer Johansson

Måndagen den 14 augusti

Inbrott i Röda Mastskjulet!!

Dessvärre har någon klättrat in fönstervägen i Röda och brutit upp flera skåp.
Upptäcktes ca 6 augusti. GSS har gjort en kollektivanmälan till polisen.

Diarienumret är 0201 - K195684 - 06. Detta nummer får drabbade skåpägare hänvisa
till i sina individuella anmälningar till resp försäkringsbolag.

Meddela till styrelsen om hur ni drabbats genom att lägga en lapp i brevlådan i Spinnhuset.



Skåpen kommer att repareras vid kommande klubbarbeten.

Dieter

Klubbarbeten i Spinnhuset.

Du får gärna utföra årets klubbarbete genom att ansvara för städning och ordning i vår klubblokal
Spinnhuset 1 kalendermånad. Teckna dej på listan för klubbarbeten på Spinnhuslokalens insida.
Vill du veta vad det innebär, ring Dieter 39 31 02.

Dieter

--------------------

Ska vi skriva om skurkstreck så kan jag komplettera eländet med att båda våra plank på
fängelsegården brutits upp.
Låset till "parkeringen" var brutet redan på lördagen, då jag lämnade bilen med någon
tillfällig form av grindstängning. När jag i söndags hämtade vår bil hade någon också
brutit upp tanklocket på bilen och slangat ut ca 30 liter bensin. Kanske blev skurken
skrämd - en grön slang och en halvfylld 5-litersdunk stod kvar.

Flera ex av samma dunkmodell hittade jag bakom den uppbrutna dörren där vi förvarar
täckställningar - dvs dunkar som normalt används för att tynga vinterpressar med. Om det var
tillfället som gjorde tjuven vet jag inte, men numera står inte dessa dunkar så lättillgängliga - jag
kastade in dem bland alla bockar.
 
Hälsningar
 
Mats Lindbäck

----------------------

 

Här, en bild från kräftköret 13/8

hälsningar
Carl Axel Petersson

 

Lördagen den 22 juli

Hej!

Hoppas sommaren är bra.

Kan meddela att Götabåten Tricksonita S 272, Mattias Gunnrin, vann SM för A 22:or
och Kryssarpokalen för drygt en vecka sen. Ytterligare resultat och bilder, Petter
Hartman var t.ex. 2:a i en segling, finns på 22: klubbens hemsida, www.sk22.nu.

Hälsningar

Christer Johansson



Tisdagen den 27 juni

Hej !
Sänder några bilder från dansen runt stången på midsommarafton på Jungfruholmarna.

 

 

 

 

 

Vi hade som vanligt ömsom vin och ömsom vatten d.v.s
det regnade under kaffet och middagen men solen sken
under dansen.

 

 

Vänliga hälsningar
Britt-Marie

 

 



Torsdagen den 22 juni

Hej! Här är resultatet från Jungfruvalsen 2006. Det gick bra för götaseglarna i år, i alla fall om man räknar
bort vår egen placering.

1. Rune Kristoffersson  Göta SS  BB10 
2. Per Hansson Falk    Göta SS  E kanot 
3. Classe Gustafsson  Göta SS  M30 
4. Magnus Ringborg     Göta SS W30 Kompromiss 
5. Örjan Sundqvist       Stockholms SK M30 
6. Göran Tingvall          Ekensbergs BK Albin Nova 
7. Per-Ola Folcker       Essinge BK Sveakryssare 
8. Mats Lindbäck         Göta SS One Off 
9. Ola Westlund         KSSS   606 
10. Fam. Sandberg   Göta SS Lady Helmsman

mvh 
Bengt Sandberg

Och en glad midsommar till er alla! Som firas med fördel på Jungfruhomarna.

Tisdagen 6 juni

Hej, här är information till GÖTA SS om MKS & ÅBS
Svenska Mästerskap i kanotsegling på "FJÅSET"

Hälsar "KORKEN"

Tisdagen 30 maj

Ja nu är eskaderseglingen på gång. 10:00 på lördag 3/6 startar den.
Därefter blir det Jungfruvalsen 10:e.

Kolla "Kalendariet" och "Tävlingar" på länkarna till vänster, för mer info.

Söndagen 21 maj

Idag är sista dagen för detta evenemang:

Båtmässa
Nacka Strands flytande båtmässa för sjätte året i rad. Exklusiva segel- och motorbåtar, i år med
fem Skandinavienpremiärer. Allt nere i marinan i Nacka Strand, varje dag 11-18.



Lördagen 20 maj

Ett par bilder från Götaveteranernas traditionsenliga sillunch
på Jungfruholmarna.
Det var ganska kallt så vi satt inne och åt, men efter lunchen
blev det sol och lite varmare.

 

 

 

Tio kom i egna båtar, resten kom med bil till Jungfrusunds
varv där de blev hämtade med båt.

Totalt var vi c:a 35 stycken som var överens om att
traditionen skulle behållas.

 

Vänliga hälsningar
Britt-Marie

Fredagen 19 maj

Långholmskommittén har sammankallat ett 30-tal medlemmar som tecknat sig på listan för
klubbarbeten.
Du som inte tecknat dej än får oxå vara med. Ring Dieter, 08 - 39 31 02 och anmäl dej.

Man kan välja 2 av följande kvällar, onsdag 31 maj, torsdag 1 juni, onsdag 7 juni, torsdag 8 juni.
Arbetena pågår mellan kl 16 och kl 21. Kom och gå när du kan, bara det blir 8 timmar till slut.
Kaffe och skeppsskorpor serveras i pausen.

Det skall målas och fejas på Sällskapets byggnader, Falu rödfärg, vita knutar, grönfärg på
jollestaketet, städning i mastskjul, komplettering med belysningsarmaturer i Roddarskjulet och
Gröna skåpskjulet. Och en massa annat som vi kommer på.

Du kan även mejla ditt intresse: bergau@glocalnet.net

Välkomna till klubbarbeten på Långholmens byggnader! Långholmskommittén.

Onsdagen 17 maj



 

En bild från sjösättningsdagen.

Blanka fribord i en klass för sig.

Imponerande, speciellt med tanke på
den kalla våren.

Den unge fotografen heter Mattias
Forsman.

Hälsar Tomas Forsfält.

 

Tisdagen 2 maj

Här kommer en bild från valborgsmässoelden på Jungfruholmarna.

Det blåste ganska hårt men från rätt håll så det var lä på vår udde.
Vi var Ulf och jag, Lotta,
Gunnar Wennergren och Per
och Birgitta Hansson med
sönerna Albin och Joel.

 

Det är "Klubbarbete" på
Jungfruholmarna den 13 maj.
Och alla är varmt välkomna!
Meddela gärna Britt-Marie
Lundin innan så hon kan
beräkna åtgången av varm korv.
 
Vänliga hälsningar
Britt-Marie
 

Fredagen 28 april

Allt klart om årets seglarläger hälsar Bosse Donath

Läger 2006

Onsdagen 26 april

Jag har snackat och fått lite info från Lilla Essinge, vi får gärna vara med och segla med dom på
torsdagarna. Kvällseglingar



/Olof Robertsson
Kappseglingskommittén

PS: Jag kommer även att sätta upp ett antal nere på Långholmen.

 

Onsdagen 11 april

Vi har ny hamnchef och sekreterare

Hamnchef Ingemar Holmström 08- 668 64 60

Sekreterare Torvald Thedéen 08- 657 66 37

Torsdagen 16 mars

KURSER I SEGLING FÖR DAMER

Detta är inbjudan till segelkurs för damer som jag håller, först till kvarn gäller. Kanske något för s
k. 'ruffhäxor'. Tacksam om detta kan spridas för GSS medlemmar på bästa sätt.

Hälsningar 
Bo Donath 08-588 415  44,   073-964  15 44



Söndagen 12 mars

 

 

 

Sommargodis.

A 22:an Titti

Aldrig för mycket av dessa bilder, eller
hur?

 

Foto, Thomas Pagold sommaren 2005

VH Petter Hartman

Torsdagen 9 mars

Jag var på Allt för sjön och gjorde ett jobb för SWEREF,
Sveriges redarförening för mindre fartyg, och jag var inte
den enda från Göta, kan jag nämna. I samband med detta
bestämde jag mig för att lämna en rapport om mässan till
Götas medlemmar. Ja, ni som själva besökt den behöver
kanske ingen rapportering men det kan finnas en eller
annan som inte kommit iväg ännu eller som helt enkelt
inte tänkt gå men kan vara nyfiken ändå.

 

Plastbåtarna låg i vanlig ordning i rad efter rad och
det är ju väldigt fint ordnat med brädgångar så
man enkelt kommer upp och kan se alla båtar från
fler än ett håll.

Rolig var iden med radiostyrda seglare som man kunde tävla med. Det drog till sig en hel del folk
som fick lite förströelse och avkoppling. Priserna var överlag astronomiska.

 

Och visst var det fullspäckat med folk, fortfarande 16:00 på torsdagen, då jag kom förbi. En och
annan hade kanske tagit ledigt från jobbet.

Det var även en hel del båtar och attiraljer. Om man ville köpa en Laser till grabben t ex. så var
det en 55.000:- kronors historia.

 



 

Attiraljer
ja. Jo nog
fanns det
en del.
Särskilt i
den

miljövänliga klassen börjar det dyka upp diverse olika
saker.

Nu är det väl en 5- 8 år sedan jag såg Larsvall leka med en
elektrisk utombordare i Pålsundskanalen för första gången. Här på mässan var de legio. Kan jag
nämna.

 

 

Och det fanns annat roligt som hopfällbara cyklar t ex.

Sånt som kan vara bra att ha ifall man angort båten lite
långt ifrån handelsboden. Eller ifall systembolaget är
beläget på annan ort. Man kan faktiskt tänka sig att man
har den med istället för motionscykeln, när jag tänker
efter.

 

 

Mässan har vuxit sig så stor att man hade lite svårt för att
navigera i lokalerna, då visade det sig att det fanns GPS
system bakom nästa monter som lätt stod till ens hjälp.
Utbudet av elektroniska prylar var oerhört. Har man bara
plånbok stor nog, kommer man inte att sakna sina leksaker
under semestern?!



 

 

Sedan kom jag in i..... kan det ha varit C-hallen? Vad låg
där om inte en nyproducerad E-kanot!

Nu börjar det likna något.

Även plast kan användas till nyttiga produkter och inte
enbart osthyvlar och vad mer man sett det användas till
under senare år.

 

 

 

Ja, det var väl inte så dumt. Inte dummare än att
man kosta på sig en bild till från en annan vinkel.

Jag blir lite stum, måste jag säga.

 

Men här kan man inte stå och hägra. Något jag
saknade var att det inte fanns någon
framförhållning  vad det gäller hur fågelinfluensan
kommer att påverka våran sommar. Men det är väl
ingen som hunnit fundera över saken.

En av de saker som drog till sig störst intresse var i alla
fall tändkulemotorn.

 

Men för oss som hört och sett en i verkligeheten ute på
sjön så var det lite antiklimax när den slutligen tände.
Ingen rök var tillåten inne i mässhallen. Så avgasröret var
kopplat till deras ventilationssystem. Detta är inte
nödvändigt kan jag påpeka eftersom jag själv har haft
motorcirkus på mässan och då var det inte frågan om att
avgaserna skulle direkt ut i ventilationssystemet.

Röken försvann, för att inte tala om ljudet som inte
tillnärmelsevis lät som något man träffat på  på en fjärd
någonstans i solskenet.

 

Istället lade jag min uppmärksamhet på en Mellaöka vilken var kopplad till Sofia Linnea på något
vis. Antingen att man sålde den eller att det var en lottbåt.



Ljuvlig var ordet.

Det är klar att man får lov att vårda den en smula
och tjära lite. Dreva lite. Och så. Samtidigt får en
sådan båt läcka lite. Och det är en dagseglare. Vill
man så kan man givetvis campa. Med dagens
campingutrustning behöver det inte ens kännas
besvärligt. Man kan ju ha GPS:en på telefonen och
internet. Ekolod är ingen nödvändighet på denna
typen av båt. Så då var allt kirrat då. Och jag blev
glad. Ha dé. Skepp ohoj!

Onsdagen 8 mars
 

Nya teckningslistor för årets arbetsplikt
finns nu anslagna på insidan av dörren
till klubblokalen i Spinnhuset. Teckna
Dig för den kommitté eller annat Du
vill jobba av dina 8 timmar för året och tag kontakt med den ansvarige.

Bästa hälsningar

Lars Lindberg
 

Söndagen 5 mars

Kollat in Allt för sjön?

Tisdagen 21 februari

Glömde säga att det även tillkommit lite nya länkar på länksidan samt att några som inte
fungerade längre tagits bort. "Sköna hamnar" är inte så dum om ni har resplaner.
Kolla även Nordic Yacht Clubs allt ni behöver veta om Nordisk segling. "Visit random site" kan
förnöja.

Måndagen 20 februari

Modellen av SATANA, G. S. S:s utlottningsbåt 1928, sjösatt.

I Göta Segelsällskaps årsbok 1928 rapporterades i Styrelseberättelsen för 1927 bl a att: Sällskapet
har för år 1928 beställt en 30 kvm. Skärgårdskryssare, konstruerad av Hr. K. E. Sjögren, att
byggas vid båtbyggare E. Erikssons varv i Strängnäs, efter Svenska Seglarförbundets
bestämmelser av 1925-års regel, och vi må hoppas att även denna liksom sina föregångare skall
härja väldeliga bland seglartroféerna.

Utlottningen vanns av en västkustbo men såldes till Götamedlemmen Herr E. Lilja.1930 övertog
Bertil Uddén SATANA som senare såldes till Söderköping.

Modellen av SATANA, som är i skala 1:10, är troligen byggd i början av 1930-talet och är en



gåva av Bertil och Edvin Uddén.

Efter en välbehövlig renovering av Dieter, kommer
SATANA att åter segla till sin hemmahamn, klubbhuset
på Jungfruholmarna.

Tills isen har gått kan båten beskådas i Spinnhuslokalen.

Dieter

------

Klubbarbeten i Spinnhuslokalen  2006

Vill du göra årets klubbarbeten i Spinnhuset?

Skynda att teckna dej på listan uppsatt på insidan av
dörren till Spinnhuslokalen för den kalendermånad som
passar dig bäst..

Klubbarbetet innebär ansvar för ordning och städning av lokalen, kök, toaletten och
entréhallen. Golven skuras minst 1 gång under månaden, eljest gäller dammsugning
och sopning.

Tillsyn ska ske minst 1 gång per vecka och omfatta allmän städning, torka bord,
stolar, fönstersmygar, köket skall ägnas stor omsorg med avseende på ren spis och
diskbänk, kylskåp och övrig köksutrustning.

Även toaletten kräver kontinuerlig tillsyn, både när det gäller renhet och tillgång till toapapper
och rengöringsmedel.

Om något saknas eller behöver kompletteras, ring Bernt Hedin, tfn 08 – 6686595 eller Dieter
Bergau, tfn 08 – 39 31 02.

Välkommen till Klubbarbeten i Spinnhuset önskar Dieter.

Tisdagen 14 februari

Kalendariet är uppdaterat med införande av Kräftköret 12 augusti.

Måndagen 13 februari

Här kommer några bilder från vår pub afton i Spinnhuset den 10 febr. Vi fick lära oss hur man
skulle få en plastbåt ren och blank.

Men långt innan dess startade Lotta med att bulla upp. Nej, inte bullar. utan det var mackor
pilsner, vin, vatten ja allt man kan önska för att talarna inte skall bli torra i halsen. För att
betraktarna skall hålla sig alerta och inte få blodsockerfall i första taget.

 

Och då fanns det givetvis tillfällen att diskutera inte enbart vad som hände under den senaste
sommaren utan även vad som hänt under hösten med täckningar smältande snö med flera små



intressanta
iakttagelser för oss
båtägare med
ambition att hinna
lägga båten i sjön i
tid även denna
kommande
sommar.

 

Och sedan blev det
äntligen dags att få
lära sig det senaste
om miljövänlig
rengöring av
båtskrov.

Ni kanske tror att
utvecklingen på
detta område
egentligen inte

sker med någon större fart? Inget kunde vara mer fel. De
stora kemtekniska företagen har insett att det växande
intresset för båtar som rekreation och miljömedvetenheten
också går hand i hand. Deras utvecklingsavdelningar och
forskningsanläggningar jobbar hela tiden på att finna nya
lösningar på detta evinnerliga problem. Ett problem som
växer av sig självt
så att säga.

 

I vilket fall hjälper
inte detta om inte
vi som är båtägare
också hänger med i
utvecklingen och

vågar prova dessa nya preparat som hjälper att spara vår
natur. Vi är ju dessutom några av de som först ser och
märker förbättrngar i naturen genom vårt gemensamma intresse för sjö och hav.



En hel del av oss förstår ju redan detta även om åsikterna
om hur saker och ting bör gå till ändå kan skilja sig en
smula. Det är bra för det leder ju till de befriande
diskussionerna efteråt som är det som i slutändan
befrämjar brödra och systerskapen inom klubben.

Så att kvällen kan avslutas i god ordning som det brukar
heta i styrelseprotokollen.

Bilden till vänster beskriver mycket väl den goda, glada
och trevliga ordning som just denna pubkväll avslutades i.

Väl mött nästa gång du som läser detta och känner en viss
avund för att du inte hann eller glömde bort denna trevliga

kväll.

Vänliga hälsningar

Britt-Marie och Svasse

 

Söndagen 5 februari

Även detta år har Du möjlighet att välja att göra Ditt klubbarbete på Jungfruholmarna.

Om Du väljer att vara hamnvärd någon vecka på Jungfruholmarna mellan Midsommar och fram
till mitten av augusti har Du möjlighet att bo i ”Gula stugan”. Där finns det fyra bäddar tv och ett
litet kök med utrustning. Vidare finns det en glasveranda med utsikt över hamnen och plats för
många vänner. Om vännerna vill sova över finns det ytterligare fyra bäddar i Friggeboden.

Man kan skymta stugan till vänster på bilden till vänster. Det gula
som kikar fram i grönskan.

Din uppgift blir att hjälpa våra gäster tillrätta, ta upp hamnavgifter
och serva toaletter och duschar. Veckan räknas som fullgjort
klubbarbete det året.

Anmäl intresse och vecka till Britt-Marie Lundin b-
m.lundin@telia.com

Torsdagen 19 januari

Träffade Pelle Pettersson i Watskibutiken i Bromma industriområde. Vågade inte säga något
eftersom jag blev så överraskad. Kul ändå med tanke på vad som står här ovan.

Ni ska se att en dag fastnar någon i mastkranen också. Då får ni inte låta bli att rapportera om
denna händelse även om namnet på personen inte råkar vara Olle.

Väl mött på nästa begivenhet som verkar vara pub-afton den 10 februari med start 18:00

Måndagen 9 januari



God fortsättning på det nya året!

Och välkomna att sända in bidrag till loggboken eller att läsa de insända bidragen som berör dig
och din tillvaro i båtklubben. Ha dé.
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