
Loggbok årgång 5 -

Torsdagen 11 december

TRE GÖTASEGLARE I TOPPEN I STOCKHOLMS LYS-CUP!
 
I och med att Mälarvarvet räknas som en delsegling i Stockholms LYS-cup, så kanske den blir mer
intressant också för oss Götaseglare.

I årets sammanräkning var det glädjande nog tre Götaseglare med bland de trettio främsta, inte så
illa med tanke på att bara en av elva seglingar går i Mälaren.
Jonas Pettersson från VSS med minitonnaren Skalet vann totalt. Vi minns ju den vassa röda båten
som seglade in på en fin tolfteplats på Mälarvarvet.

Walter Saaristu från Göta med sin S 30 special kom tvåa i LYS-cupen totalt efter fina placeringar i
Gullviverallyt, Lidingö Runt, Ornö Runt och Gran Prix.
Undertecknad kom in på tolfte plats efter placeringar i Gullviverallyt, Lidingö Runt och
Mälarvarvet.
På tjugonde plats kom Götaseglaren Viktor Lundgren efter placeringar i Lidingö Runt, Mälarvarvet
och Gäddisregattan.

Magnus Ringborg
 

Måndagen 8 december

Hej!

Tänkte jag skulle bidra med några bilder från kräftfesten
och senaste funktionärsfesten samt 2 st från årsmötet.
Håll till godo!

Hälsningar
Michael Karmann

 

Efterlysning, Köp, Sälj?
Kontakta webmaster

Höstpub 5 december

Här kan Ni också ställa
frågor till kommittéer,
andra medlemmar eller
söka efter knapen som
saknas eller undra över
olika frågor som är
relaterade till Göta SS
eller din båt. 070928

Bild, story, hälsning ?
Använd kameramobilen,
skriv tre rader och sms
eller mms:a 0708-842249
 





Onsdagen 3 december

I lördags var det tack-för-i-år-fest för Götas
hedersmedlemmar och funktionärer. Här
kommer ett bildcollage för hemsidan.

 Maivor & Dieter Bergau

Eva Bjelksjö gratulerar 65-åringarna Anders
Ekegren, Britt-Marie och Lasse Ordis

Lars Bjelksjö med glad dam Ingemar Holmström + Gunilla och Carl-Axel



Carina och Mats L Åsa och Rolf Linner

Festfixarna Birgitta och Elsemarie

Siv och Göran A-son Classe berättar om en fin segling för Lars
Nordlund

Torsdagen 27 november



Sänder några vinterbilder på nya huset på Jungfruholmarna. Arbetet fortsätter. Bengt Svensson
kopplar in eluttag och Göran Andersson och Ulf håller på att montera köket.

 

Vänliga hälsningar
Britt-Marie

Onsdagen 29 oktober

Världsrekord av Ericsson - i segling

Ericsson 4, ledande båt i Volvo Ocean Race, satte i morse flera gånger världsrekord för 24-
timmarssegling med enskrovsbåtar. Genomsnittsfarten var 24 knop.

Vid senaste rapporten, klockan 11.50 svensk tid ledde Ericsson 4.... läs resten här

Söndagen 26 oktober

Lotta har dukat till vår lunch och lagat korvgryta ...
Anna-Lisa Thorén och Viktor Lundgren
Tvättar roddbåten.



Berndt Hedin och Lars Lindberg eldar... ...Dieter sliter med ris

Barbro Linde Tvättar fönster...
...Rafael Hedman och Magnus Wiedesheim bär
in våra möbler

Den som gömmer sig bakom visiret och kör
röjsågen är Erik Allard

Ferdrik Agartz rensade avloppen till våra
tvättställ

Fredrik Agarz eldar
Efter lunchen hjäptes vi alla åt att kratta kajen
på stora holmen
Vänliga hälsningar
Britt-Marie

Torsdagen 16 oktober

Jag har nu fått bekräftat att vagnen blir klar för torrsättning med start lördag 18/10 och söndag
19/10, 08.00.
Den fälg som svetsarna gick sönder på blir ersatt med en ny fälg med nytt däck. Till de övriga 3
hjulen är nya fälgar med nya däck beställda. De utbytta fälgarna med däck behålls som reserv.

Med vänlig hälsning



Med vänlig hälsning

 Lars Nordlund

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

Nu har vi avverkat Seglare Minns och nästa projekt för SSFs Historiska Utskott är Historiska
Dagen den 15 nov på Sjöhistoriska Museet enligt bilagda in bjudan.

Hälsningar, Maivor

Måndagen 13 oktober

Hej, ser ingen info om när den avbrutna torrsättningen 11-12 oktober
ska återupptas. Vagnen gick ju sönder på lördagen och alla närvarande kom
överens om att info snarast skulle ut på hemsidan. Själv jobbar jag tre
helger av fyra vilket för med sig en del problem när sådant här händer.

Hälsningar
Stefan Fred, Nybrokryssare

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

Volvo Ocean Race är i full gång. Länk finns från vår länksida.

En nyhet är Virtuell spectator länkas direkt här

Här kan man se hur båtarna seglat och hur de slagit i förhållande till varandra. Mycket nöje.

webmaster/

Onsdagen 8 oktober

Jag trodde ju att min segling med syrran skulle bli i
de norska fjordarna i år. Jag såg verkligen fram
emot det. Men därav blev intet.

Det är givetvis ett stort problem när man inte har en
egen båt längre. Man kan inte välja resmål. Eller
ens tidpunkten för seglingen. Utan är hänvisad till
andras tider och önskningar.

Å andra sidan, är man intresserad av
överraskningar....

Vi låg inblåsta i Simrishamn fyra till fem dagar sen
kom en underbar dag och vi seglade över till Allinge
på Bornholm. Det tog 5 timmar. Schysst hamn, men
kom tidigt för att vara säker på att ligga i den inre,
mindre utsatta hamnen. Hyrde cyklar och såg en rätt
stor del av den östra sidan.

När det var dags att segla till Christiansö...slog vädret
till igen och för att hinna till Köpenhamn i tid för
syrrans Cruising möte, tog vi sikte på Ystad.....
Det tog 20 timmar i hårt väder.

Som man säger, "man får bjuda på det ena för att få det andra."



webmaster/

Måndagen 6 oktober

Inlägg till loggboken:

Våt torrsättning gick bra trots missöde. Men kan man göra det enklare?
Söndagen den 5 oktober skulle 24 båtar torrsättas. Vi höll på från 08.00 till 18.20 i ett kallt strilande
regn. Att det tog längre tid än vanligt berodde på en punktering på båtvagnen. Med ett klokt och
effektivt jobb från Anders Ovegård, Lars Nordlund, Klasse Gustafsson och alla andra så kunde det
repareras och dagens beting slutföras. Respekt! Humöret hölls uppe trots vädret. Att det blev två
timmar extra just denna dag är inget konstigt, oförutsedda händelser måste man räkna med.
Men nu till min fundering. 24 man på att ta upp en båt i taget verkar vara lite overkill. Alla har inte
arbetsuppgifter hela tiden. Om man i stället körde halvdagar med tolv man skulle arbetsdagen
kunna reduceras till hälften.  Det finns emellertid några få båtar som varvschefen väl känner till som
är lite svårare att ta upp och de tar lite längre tid. Skulle man inte kunna samla dom på en halvdag?
Tillräckligt med folk får man ihop om man ber ägarna till dessa båtar ta med två man i stället för en.
Är detta ett realistiskt förslag?
 
Magnus Ringborg
Solkattan

Fredagen 3 oktober
 
Hej
Här kommer några bilder från Jungfruholmarna. Vi stänger på Jungfruholmarna lördagen den 25
oktober. Anmäl dig till Britt-Marie Lundin om du vill vara med och göra din arbetsplikt då

Annelie Edström har målat vidskivorna blå och
försett huset med årtal och märkning.

 

 

 

 

 

Lotta och Janina tapetserar.

 

Magnus Forsman har grävt efter hela kajen för
telekabel och vi passade på att samtidigt lägga
rör för kabel till elpollare på stora holmen.

 

 

 

 

Så här såg vårt klubbhus ut när det var dukat för
dop och bröllopsfest för c:a 90-personer och kom
till Jungfruholmarna med...



...Viktoria.

Vänliga hälsningar

Britt-Marie

 

Tisdagen 30 september

Nya torrsättningslistor reviderade 29/9

Lars Nordlund, Varvschef

Fredagen 19 september
 

Tycker det är för lite båtbilder på Loggboken!
 Här ett litet bidrag att njuta av i höstmörket.

 

 
 

 

Släpjollen Soffan, kravellbyggd i mahogny, enligt uppgift
1918 tillhörande en R 6:a.
Kan vara vårt bidrag till tävlingen GSS minsta båt. Exakt 2
m löa. Vem slår det?
 
 

Hans-Lennart

Onsdagen 17 september

Nya torrsättningslistor reviderade 17/9

Lars Nordlund, Varvschef

Måndagen 15 september

Korv- och paket avklarat
 
Det blev en härlig avslutning på kappseglingssässongen. Sexton båtar kom till start och i år klarade
också alla av att gå i mål. Det blev en fight mellan två gula båtar och alla trodde väl att det var den
vanliga gula lådan som vann. Men i år blev det en outsider, Jan-Olov Svenborn i en Misil II. Jan-
Olov har kämpat länge om Korv- och pakettiteln, trägen vinner!!! Så här blev resultatet, för



Olov har kämpat länge om Korv- och pakettiteln, trägen vinner!!! Så här blev resultatet, för
fullständiga listor kolla under fliken "Tävlingar".
 
Först till Fläsket
1. Classe Gustafsson M30
2. Sten Thorold M30
3. Petter Hartman A22
 
Först till Jungrun
1. J-O Svenborn Misil II
2. Classe Gustafsson M30
3. Lotta Wahlman Shipman 28
 
/Bengt Sandberg

Torsdagen 11 september

Nya reviderade  Torrsättningslistor

 Lars Nordlund, Varvschef

Onsdagen 10 september

Vi har nu listorna för torrsättning klara.

Hälsningar Lars Nordlund, Varvschef

Söndagen 7 september

Korv- och paket den 13 september
 
Familjevänlig kappsegling från Långholmen till Jungfruholmarna, med middag på kvällen.
Anmälningsavgiften är ett inslaget paket, värt ca 100 kronor. Samling och skepparmöte vid
telefonkåken på Långholmen klockan 10.
 
Anmälan till middagen görs till Carina Lindbäck, senast onsdag 10/9. 073 901 24 41 
eller maila till carinalindback@gmail.com 
 
Läs mer under fliken Tävlingar

Bengt Sandberg

Lördagen 6 september

"Nu är det den 6 september, och fortfarande är det omöjligt att se vilket datum min båt ska tas upp
på land. Hur ska man kunna planera sin tid? Det vore rimligt att hamnkommittén redan på våren
anslår detta på hemsidan. Sedan är klart att man måste göra småändringar för avflyttade båtar. Men
jag ser ingen poäng med att vänta till sista sekunden med att fatta beslut.
Magnus Ringborg"
Magnus Ringborg
Reimersholmsg. 71; 117 40 Stockholm
08-668 24 60; 0733- 90 34 18
magnus.ringborg@branneriet.se
www.magnusringborg.se

Fredagen 5 september

Nu finns ett nytt Stockholms projekt som heter "Wasted space" och de har sett "Kruttornet"

Någon som vet något mer? Är styrelsen kontaktad?

Onsdagen 27 augusti



Onsdagen 27 augusti

Kräftköret seglades i helgen. Trevligt som vanligt och vind fanns det också, även om man kanske
hade önskat sig ett par meter till. Trots det genomfördes två seglingar och förmodligen betydligt fler
snapsar och kräftor...
 
Här är resultatet (från seglingen)
 
1. Classe Gustafsson, M30, GSS
2. Per Hansson Falk, Lotus, GSS
3. Viktor Lundgren, Carrera, GSS
4. Rune Kristoffersson, Smaragd, GSS
5. Magnus Ringborg, W30, GSS
6. Joel Ilmrud, M25, Märsta BK
7. Fredrik Wåhlberg, Albin Viggen, GSS
8. Roger Wikholm, Scanner 391, GSS
9. Tomas Tempte, Sjövinge, GSS
 
/Bengt Sandberg

Onsdagen 13 augusti

 

 

 

I lördags avslutades skärgårdskryssarnas internationella
jubileumsregatta i Saltsjöbaden för att fira
Skärgårdskryssarregelns tillkomst för 100 år sedan.

 

 

 

Bland nära 100 anmälda båtar i olika klasser,
varav många från utlandet, deltog 2 Götaseglare,
Petter Hartman i A22-klassen och Lars Nordlund
i SK30-klassen med GÖTA 30:ian dvs. en
ombyggd S30 till den ursprungliga idén till
skärgårdskryssare i plast som GSS lanserade på
70-talet. Båda placerade sig på hederssamma
platser i mittfältet i den hårda konkurensen och i
stundom oberäkneliga väderförhållanden.

Dieter

Tisdagen 5 augusti

Hej!

Sänder några bilder på hur arbetet på nya huset



Sänder några bilder på hur arbetet på nya huset
framskrider.

 

Anita och Gordin Mc Gill har tillbringat flera dagar med
att måla hela huset utvändigt med täcklasyr.

 

 

 

Göran har dragit vatten och avlopp. Bengt Svensson har dragit
elrör i mängder.

 

 

 

 

Janne Olovsson har med hjälp av "starke Arvid"
monterat gips i hela taket.

 

Hälsar
Britt-Marie Lundin

Tisdagen 1 juli

 

 

 

 

 

Här kommer några bilder från midsommarafton som följde
traditionens mönster med midsommarstångsklädning, danslekar runt densamma, långdans, sillunch
med glada sånger, tipspromenad, lotteri, fikapaus, en regnskur som
dämpade stämningen en kort stund men

 

 

 

 

 

till den gemensamma middagen sken den varma kvällssolen igen och
det var skratt och prat utomhus till sena kvällen.



 

 

 

 

 

 

Lotta vann fruktkorgen och Britt-Marie är väl tjusig i rosetten!

Maivor

Fredagen 13 juni



Fredagen 13 juni

Här en intressant artikel om 100 åringen skärgårdskryssaren.

Det finns ett bildspel också.

Torsdagen 29 maj

Våreskader
 
Våreskadern infaller i år varken under Kristi himmelfärd eller pingst, utan i samband med Sveriges
nationaldag.
 
Skepparmöte klockan 10 den 6 juni på Jungfruholmarna med champagnefrukost! Vi seglar sedan
mot okända mål i Mälaren. Förhoppningsvis blir det också restaurangbesök under färden, men tag
med något grillbart för säkerhets skull.
 
mvh Bengt Sandberg

Onsdagen 28 maj

 

 

Bygget av glashuset framskrider enligt planerna.
Britt-Marie önskar hjälp med inredningen.

 

 

 

Klubbarbeten på Jungfruholmarna så här års måste bara
vara positivt. Råkar det regna så finns det jobb inomhus
(eller ta med regnkläder).

 

 

 

 

Häromdagen hjälpte Dieter till med langning och
uppläggning av taktegel. Classe gjorde det svåra
runt fönstret.

Segla ut t.ex. en fredagkväll och tag med något gott
att äta och dricka, nästa dag jobbar du på glashuset



8 tim eller två dagar 4 tim/dag. Du får säkert en
härlig träningsvärk, men tillfredsställelsen att ha
byggt på huset överväger förhoppningsvis.

Hälsningar

Maivor

 

Tisdagen 27 maj

I lördags den 24 maj var det premiär för de tio
mälarklubbarnas nya kappsegling Mälarvarvet. Det blev klar
succé. Solen sken
och vinden ven.

 

 

 

 

 

54 båtar var anmälda, fem startade ej, tre gick ej i mål, en
blev diskad och 45 stycken fick måltutet. Många barn var
med under kappseglingen. De hade försetts med knepiga
frågor att lösa
under gång.

 

 

 

 

 

 

När båtarna kommit i mål försågs seglarna med
strömmingsmackor och barnen fick varm korv. En
fiolspeleman och en dragspelare förhöjde stämningen.

 

Prisutdelning utanför
klubbhuset. Nisse Virving SSK i sin NF Borta med vinden vann
med 25 sekunder före "våran" Classe.

Övriga Götabåtar
placerade sig sålunda:



placerade sig sålunda:

5.Per Hansson, Lotus
special;

9. Magnus Ringborg,
Kompromiss;

10. Lennart Berglund,
Rival special;

17. Viktor Lundgren, Carrera Helmsman;

20. Bengt Sandberg, Lady
Helmsman;

39. Johan Syrén, First
40.7;

41. Carina Lindbäck med 5 16-åringar som gastar (fick
bästa pris för bästa tjejbesättning); 
42. Fredrik Wåhlberg, Albin Vigg; Hela resultatlistan finns
på malarvarvet.se

Janne Gustafsson, Lilla Essinge BK tillika krögaren i
Tranebergsstugan, försåg oss med både strömmingsmackor,
korv, öl och till middag klycklinglspett med ris.
Festkommitténs tjejer dukade och la upp maten. Det var
trångt i klubbhuset
trots att
soffmöblerna
ställts ut på
verandan. Sen kom
två andra
musikanter som

spelade upp till dans. 
Det var en himla rolig och spännande, dag och kväll.

hälsar.. Dieter & Maivor Bergau

Måndagen 12 maj

Viktor Lundgren spikade Lidingö Runt!
I Carreraklassen med sex startande båtar var Viktor Lundgren med Stone Rose först över mållinjen.

Årets Lidingö gick i stålande väder och övervägande beskedliga vindar.

I A22-klassen hade Göta två startande av fem båtar. Petter Hartman med sin vackra Titti i mahogny
gick in som tvåa och Lars Nordlunds djärva konstruktion Lyst gick in som tredje.
I LYS 1 kom Johan Syrén i en First 40,7 20:e av 39 båtar, medan Ingemar Forsmark i en Beneteau
39 gick in som 25:e.
I LYS 2 blev Walter Saaristu 3:e av 29 båtar. Hans röda S 30 Sus med extrahög rigg trivdes i de
lätta vindarna.
I Lys 4 kom Magnus Ringborgs Solkattan 3:a av 12 båtar. (Som kuriosa kan nämnas att vi slog
snabbaste båten HiQ med fyra timmar femton minuter och elva sekunder på beräknad tid.)
 

Magnus Ringborg

Ett antal bilder finns i detta album:  Bildgalleri Lidingö Runt 2008
Vi jobbar på att publicera fler bilder och dessa + bildgalleribilderna kommer att läggas upp på
vanligt vis och vara sökbara så långt det är möjligt.
Om ni vill beställa bilder nu direkt så tänk på att fler bilder kommer upp den närmsta tiden. 
Stefan Ljungstedt, seglingsbilder.se
 



Onsdagen 7 maj

SKA MÄLARVARVET 2008 BLI ETT FIASKO?
 
Nu är det hög tid att anmäla sig till Mälarvarvet. Det ser ljust ut  - arrangemangen går fint och det är
bäddat för en festlig helg.
Men det ser också mörkt ut - bara tretton båtar anmälda, varav tre från Göta! Ska seglingen bli ett
fiasko? Minst fyrtio båtar behövs, och allra minst tio från Göta! Klicka på ANMÄLAN på
hemsidan www.seglamalarvarvet.se eller slå en pling till Bengt Sandberg och anmäl er!
Magnus Ringborg

Onsdagen 7 maj

 
Här kommer några bilder från leveransen och stommonteringen av vårt hus på Jungfruholmarna.
 
Färjan från Mälaröarnas båtvarv fick göra två vändor för att få med allt.
 

 

 

 

 

Vi har använt
en traktor
med lyftarm
för att kunna
lyft väggarna
och alla
tunga pallar
med gips
och

golvspånskivor.
 

 

Under kommande vecka blir monteringen färdig utvändigt
sedan är det all invändig montering som återstår.

Vi har under vecka varit helt förskonade från regn och nu
ligger tak och papp på.

Snickare efterlyses. Anmäl Dig till Britt-Marie om Du vill göra
din arbetsplikt genom att montera gisskivor och liknande.
 

Vänliga hälsningar
Britt-Marie

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

Trots rekordtidig start för fyradagarsrallyt
Gullvivan, den 1:a maj, så hade 71 båtar
kommit till start. Vackert väder och lätta till
goda vindar gjorde årets upplaga till en
strålande upplevelse. Walter Saaristu var som
vanligt på topp, han vann totalt för två år
sedan. Nu blev det en hedrande femteplats
efter serien 19:e, 2:a, 11:e, 4:e. Magnus
Ringborgs Solkattan hade serien 20:e, 20:e,



Ringborgs Solkattan hade serien 20:e, 20:e,
27:e och på sista dagen en förstaplats. Det räckte till en 18:e plats totalt. Bilden visar totalvinnande
X 79:an Natalie ledande fältet. Femte båt med den gröna spinnakern är Solkattan.

 
Magnus Ringborg

Tisdagen 6 maj

Kvällsseglingar
I fjol provade vi med att bjuda in medlemmarna till att segla med någorlunda erfarna kappseglare. I
år spinner vi vidare på liknande spår, men vi har utvecklat det hela en del.
 

Tisdagen den 13 maj har vi verkligen chansen att få
fart på våra lådor. Då kommer Bengt Lindholm från
Hamel Sails att bevaka oss från följebåt. Han
granskar våra båtar med lupp (eller kanske kikare)
och ger tips och kommentarer om trimmet. Vi
samlas vid telefonkåken klockan 18. Då måste båten
vara segelklar om du vill vara med.
 
Den 20 maj kör vi genomgång av tekniska
hjälpmedel för kappsegling. Vi har också tänkt 

sticka ut och köra lite på Luxfjärden. Vi tränar manövrar och rundningar.
 
Den 27 maj blir det uppföljning av de två första kvällarna, taktik + bästa tips.
 
Samling klockan 18 samtliga kvällar. Vi bjuder på enklare förtäring. Fortsätt också att följa
informationen här på Götas hemsida, det kan bli vissa justeringar i programmen.
 
Frågor?
Rune Kristoffersson 0707 229 298 eller
Bengt Sandberg 0733 980 346
 
OBSERVERA! Varvsstädning ikväll 18.00

Söndagen 4 maj

Ett stort tack till alla Götamedlemmar som hjälpte till med
snabbvårrustningen av min Mälar 30:a den 26:e och 27/4 så att hon
blev klar, och fin till sjösättningen. Många små insatser kan göra
storverk!

 

 

Det här visar vad sann
klubbanda är. På
sjösättningsdagens eftermiddag
fick jag möjlighet att återgälda
genom att hjälpa ett par gröna
båtägare med påmastning.

Tack till er alla!

Tonie Herteby M30-112 Herta

Måndagen 14 april



Läste denna artikel angående båtförsäkringar. Eftersom det snart är
sjösättning kanske det finns något i artikeln att fundera på. Det går så lätt
slentrian i det som känns som rutin.

Observera att sjösättningslistorna finns till höger.

webm/

Torsdagen 3 april

Hej, här kommer lite nytt från planeringen av Mälarvarvet
2008.
Entusiasmen är stor för den nya seglingen. Det är härligt att se
tio båtklubbar samlas om en gemensam segling, och givetvis är
vi stolta över att Göta har tagit ledningen i detta projekt. Och
att start och mål blir på vårt kära Jungfruholmarna!

Webbsidan på www.seglamalarvet.se är under uppbyggnad
med hjälp av Huddinge Båtklubb.
Priser kommer från Stockholms Segelsällskap, mat från Lilla
Essinge Båtklubb, följebåt från Mälarhöjdens Båtklubb och så
vidare.

Nu är det bara att hoppas att så många som möjligt, även barnfamiljer, planerar att kappsegla 24
maj!

Magnus Ringborg
08-668 24 60; 0733- 90 34 18
magnus.ringborg@branneriet.se

Söndagen 30 mars

 

Läste om Danviksbron och sommarsäsongen.

 

webm/

Tisdagen 25 mars

Observera att sjösättningslistorna kommit upp i spalten till höger!!!

Med vänlig hälsning, Christer och Janne och Jan- Olof

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

Det hände en del under påskhelgen, här en hälsning från Britt-
Marie.

 

Sänder några bilder från
arbetena med att lägga vatten



arbetena med att lägga vatten
och avlopp från nya huset via en
ny pumpstation  till den stora pumpstationen vid klubbhuset .

 

Man blev klar innan "vintern
"kom och det var tur.
 

 

Plintarna är gjutna till nya huset
och vi väntar leverans den 5 maj.

 

 

Det finns mycket arbete med att kratta och sortera bort stenar som
kommit fram vid ledningsdragningen. Om någon skulle vilja göra
sitt klubbarbete i vår är det bara att höra av sig till mig.

 

Vänliga hälsningar

Britt-Marie

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

Och här en hälsning från Hans-Lennart.

Allt vårrustande behöver inte ske utomhus eller under pressen.
 
Kämpar på med en ny inspektionslucka över
länspumpen. Man kan enkelt konstatera att få saker är
så kladdiga som Sikaflex...
 
MEN
det är förvånansvärt många elsladdar inkopplade i
elskåpen, även om man kommer en tidig morgon och är
rätt solo på området. DET gillar inte försäkringsbolagen
eller klubbens försäkringar om något skulle hända. El
ska inte vara ansluten i båten när man inte är där själv,
näe inte heller om man sätter på en skylt med
"laddning"!
 
Hans-Lennart

Måndagen 10 mars

Jag skall förmodligen segla med min syster även i sommar. I år skall
hon vara med i ett ”rally” som engelska ”Cruising Association”
genomför i Köpenhamn detta år. De flyttar detta rally till nya orter i
Europa varje år. Det var St Petersburg förra året, därav att jag
seglade med henne i Östersjön.
Efter Köpenhamn tänker hon sig upp över svenska västkusten till
Norge och sedermera över Nordsjön till Skottland. Förmodligen
lägger hon upp båten längs den norska kusten någonstans för att
korsa nordsjön nästa år. Men inget är hugget i sten och det kan ske
redan detta år.

Själv är jag intresserad att segla med henne längs den norska kusten, har
gjort det tidigare ett år och det var verkligen en häftig upplevelse som jag
gärna upprepar. Fjordarna och sjön och tidvattnet är verkligen något nytt för
en ”krabbseglare” som jag.



en ”krabbseglare” som jag.

Har också precis kommit tillbaka efter en tre veckors semester i Thailand och
lade märke till att det även där fanns tillgång till segling. Gjorde inte detta
själv, men har förstått efter att ha sett ett intressant TV program på lokal TV
Stockholm om båtmässan ”Allt för sjön”, att det finns svenska charterföretag

även i Thailand. Själv snorklade jag
bara med Mr Khai, en fd fiskare som numera hade tre båtar
med snorklingsturer gående.

Det här har gett mig anledning till att fundera lite kring
formen för samfälligheter. Man har ju samfälligheter kring
bostäder, bryggor, vägar och allt möjligt. Varför inte kring
båtar?

Ett tankeexpriment. Om 10 andelar gives i en båt får man rätt
mycket för pengarna, särskilt om man köper begagnat. Ifall

denna båt fördelas på ett rullande schema mellan andelsägarna över hela året blir det totalt ca. 5
veckor vardera. Det är ungefär lika mycket som man brukar bruka sin båt på ett år. Om man gör
som min syster och låter båten fara vidare för att läggas upp där den fastnar eller på bryggplats om
det är den typen av farvatten, så finns det rätt trevliga seglatser att göra. De Nordiska båtklubbarna
skulle t ex. kunna diskutera ett samarbete kring vinterplatser om en
sådan rörelse skulle växa och medföra att en ”tom” hemmaplats
kunde bytas mot en annan ”tom” plats där denna kunde behövas.
Talar vi Europa blir det än mer intressant.
Jo, jag förstår att det finns en massa invändningar. Men det finns
faktiskt en rörelse för utbyte av lägenheter under semestern, över
hela Europa, som fungerar mycket bra, så vitt jag förstår.

Nu har inte jag tid att förverkliga idén. Men jag tänkte droppa iden
här, för kanske finns någon som vill tänja på den och leta efter
realiserbara former för den.

Ha dé. Webmaster.

Torsdagen 6 mars

Det är hög tid att uppdatera er almanacka med 2008 års tävlingar. Nytt för i år är att Jungfruvalsen
utgår och i stället ersätts med en ny segling, Mälarvarvet, som Göta arrangerar tillsammans med
flera andra Stockholmsklubbar.

Vad gäller Kräftköret och Korvopaket är det mesta sig likt, men det är naturligtvis nya datum.
Kolla "Tävlingar" i spalten till vänster för all ny info.
 

mvh
Bengt Sandberg

Måndag 3 mars

Det har varit ovanligt lugnt på varvet denna ljumma vinter.

 

 

Det har hörts dunk under
pressen, det var väl Petter,
men vanligtvis genljöds fängelsegården av Lars Nordlunds slip-
och kapmaskiner där han förvandlar en Göta30:a till
skärgårdskryssare.

 

 



 

Lennart Berglunds Indras Dotter är redan sjösättningsklar, ty
han seglar nu från Nordsjön till Medelhavet.

Samling inför dagens arbeten.

 

 

Sven Palén polerar kölen

 

Fotografen har bytt avlastare och brytblock, samt lackat salongens
skott.

Kom igen Götaseglare! Snart är det sjösättning.

 

Dieter

Onsdag 6 februari

Mer från båtmässan genom Expressen.

Söndag 3 februari

Här ett bildspel från båtmässan i Göteborg. Mest motorbåtar i vanlig ordning men även en
miljövänlig bottenfärg.

Mässan har också instiftat ett miljöpris som kommer att utdelas första gången nästa år. Jag tror
kanske inte att det kommer att utdelas till det mest uppenbara och miljömässigt naturvänligaste,
nämligen "Segelbåten". Utan det blir säkert något till försvar för motorbåtstrafiken. Ni läste det här
först. Webmaster.

Fredagen 18 januari

GSS pubafton 25 jan kl 18:
 

 
 
Tre dagars segling från Långholmen 64 fantastiska
hamnmöjligheter
Inga naturhamnar, men pallkanter och sanddrift.
Jan Strömdahl, författare till boken GOTLANDSKUST  tillika
SXK:s årsbok 2007, berättar och visar bilder från flygningar
och seglingar.
 
 

Festkommittén står som vanligt för en minibuffé med mat, vin och öl.
Hälsningar Carl Axel Petersson 

Måndagen 7 januari



Hej
Lite info ang. årets kalendarium för Göta SS.
 

Nytt kalendarium för 2008 är utlagt på sidan.
Sedan GX kom ut i december har kappseglingskommittén beslutat att ställa in årets
Jungfruvals.
Eskadern startar fredag 6 juni.

 

Hälsningar Carl Axel Petersson 

Torsdagen 3 januari

God fortsättning på det nya seglingsåret.

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

Klubbarbeten i Spinnhuslokalen  2008

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 Per Runhammar, tfn 08 – 720 01 55 eller

e-post perrunhammar@gmail.com

Välkommen till Klubbarbeten i Spinnhuset önskar Per.
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