
Loggbok årgång 8 -
Tisdag 6 mars

Göta-Veteranerna planerar en tidig vår utflykt till Sandhamn. Häng med ni också!

Lördagen den 24 mars samlas vi vid bussterminalen T-Slussen för att ta buss 433/434,
kl 8.48 till Stavsnäs för vidarefärd mot Sandhamn, ankomst 10.45.
Efter en stärkande promenad kan det vara gott att käka på Värdshuset.
Båten hem går kl 17.30. (Kl 14.00 går en tidigare). Var och en betalar för sig.
Anmälan till Dieter, tfn 08-39 31 02 eller
e-post bergau@glocalnet.net, senast 21 mars för att boka bord.

Välkomna

Dieter Bergau, Göta-Veteranerna

Torsdag 2 februari

Sv Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder till

SEGLARE MINNS
Onsdagen den 14 mars 2012 kl 18.00 i Tranebergsstugan, Bromma

Börje Larsson kommer att fråga bröderna Jörgen och Peter Sundelin om
deras intressanta seglingsupplevelser bl.a. när de tog guldmedaljen i 
OS 1968 i Acapulco.
Kostnaden 150 kronor, som inkluderar delikat middag, betalas vid ankomsten
till Tranebergsstugan.
Förhandsanmälan nödvändig till Maivor Bergau tel 08-393102,
bergau@glocalnet.net eller till Svenska Seglarförbundets kansli 08-4590993,
asa@ssf.se senast fredag 10 mars.

Torsdag 2 februari

Ellära för kvinnor

Tycker du att elektricitet är ett mysterium? Kom på en endagskurs i ellära. 
Du lär dig grunderna i el och får prova mycket själv.

Vi börjar från början och ambitionen är att du ska lära dig: byta en säkring, 
använda ett mätinstrument, reparera en dålig koppling, dimensionera 
elsystemet, byta ut en kabel, hitta fel, starta motorn på förbrukningsbatterier, 
installera solcell m.m.

Kursen leds av Martin Hansen martinslyckan.com

Lördag 3 mars, kl 9-16 
Pris 950 kr 
Plats: Göta segelsällskaps klubbhus, Långholmen

Anmälan via mail till linda@tankbart.se (Medlem i Göta segelsällskap) 
Mobil 070-2796822 
Mer information om verksamheten på www.tarodret.nu

Välkommen

Kurser i segling för damer/tjejer

Omfattning: Tisdagskvällar och en heldag, kursen börjar 24 april
och avslutas i början av 12 juni.
Eventuellt kan det bli en övning i att resa en kappsejsad båt i



en inomhusbassäng under våren, preliminärt den 1 april.
Kursavgift: 1600 kr samt 200 kr i medlemsavgift, för den som
inte är medlem i MKS. I medlemsavgiften berättigar dig till
att delta i klubbens arrangemang, låna båtar mm.
Kursdeltagarna turas om att ordna fika till kurskvällarna.
Förkunskapskrav: kunna simma 200 m.
Utrustning: Egen jolleväst och regnställ.
De två första kurskvällarna i grundkursen kommer att ägnas åt teori.
Vi är upp till tre segellärare som håller i kursen, deltagarantalet brukar
vara upp till 15 st. Övrigt 2-kronan är en stabil centerbordsbåt som 
är lämpad för 2 – 4 personer. MKS är en klubb som håller på med
jolle- och kanotsegling.
Mer info finns på MKS.nu.

Kursstarter: Grundkursen börjar i mitten av april och
fortsättningskursen är i mitten av augusti.
Vi håller till på Pettersbergsvägen 54 i Mälarhöjden.

Anmäl ditt intresse till Bosse Donath
på malarhojden@hotmail.com eller 08-646 20 25 
eller 073-707 1948 

Mellandagsrapport från Jungfruholmarna

Svamputflykten den 28 december till Jungfruholmarna gav full pott.
Kantareller i slutet av december! I övrigt pågår bygget av nya köket i klubbhuset.
Koncentrationen var på max när Lundins kollade instruktionerna för montering av grytskåpet.
Uffe fick nästan krypa in, men allt blev rätt till slut..

Fotograferat av Dieter 

 



 

 

 

 



 

Måndag 3 december

Pubafton den 2 december 2011

Årets sista Pubafton kröntes med ett mycket intressant och aktuellt föredrag med bildspel ”Säkrare
Båtliv, GSS dec 2011”, av Jonas Ekblad. Men dessförinnan bjöd kvällens klubbmästeri med Robert,
Johanna, barnen Jaele och Kes, Clarke på utsökt Gubbröra, enligt ett gammalt recept som Robert
hittat i sina gömmor. Nästa gång kommer den mumsiga rätten heta Familjeröra, ty då kanske även
Götas tjejer kommer, nu var det bara 12 gubbar. Jonas jobbar sedan en tid som utredare och
analytiker av fritidsbåtolyckor hos Transportstyrelsen. Under åren som skeppare på egen båt och
som skribent i alla båttidningar har han samlat på sig en enorm erfarenhet som han nu kommer att
dela med sig för att som främsta mål reducera antalet olyckor till sjöss. Ett mycket intressant
föredrag med efterföljande diskussioner.!

Dieter





Lördag 3 december

Neptun tackar för denna sommar

6 spänn låg det i!

Hälsningar Dieter



Söndag 27 november

Bilder från funktionärsfesten. Foto: Michael Karmann

Till bilderna (öppnas i ett nytt fönster)

Välkommen till pubafton fredagen den 2 december

Vid årets sista pubafton kommer Jonas Ekblad och berättar om säkerhet till sjöss.
Jonas har i dagarna fått jobb på Transportstyrelsen för att utreda olyckor bland fritidsbåtar.
I senaste Båtliv finns en artikel om Jonas nya jobb

Läs artikeln i Båtliv

Göta-Veteranerna besökte Medeltidsmuseet härom dagen

Guiden Mats Larsson berättade för oss 19 Veteraner allt om tiden för stadens tillkomst framtill
minnesstenen vid galgbacken. Himla intressant historia som gömmer sig under riksdagsparken, som
skulle blivit parkeringsgarage, men som räddades.
Kolla i senaste Götakryssaren om hur man blir Göta-Veteran, delta i våra aktiviteter, anmälan till
Dieter 08-39 31 02.

Är det detta som kallas bryggsegling?



Tisdag 8 november

Välkommen till höstmötet 8 november kl 19.00

Onsdag 19 oktober

25 år bakom ratten för Göta

Traktorföraren Peter Lindros har hjälpt Götas båtägare i och ur vattnet i 25 år.
Under lunchpausen den sista upptagningsdagen överlämnade varvschefen
Lars Nordlund en fin flaska whisky till Peter som tack för att han har dragit
upp och lagt i cirka 6.500 gånger.

Fortsätt gärna i 25 år till Peter!

 



 

 



 



Maivor & Dieter Bergau

Måndag 17 oktober

Välkommen till pubafton den 21 oktober kl 18.00

Kvällen gäst är Tony Duda som berättar om sitt jobb hos Kustbevakningen.
Festkommitéen står som vanligt för mat och dryck till självkostnadspris!

Måndag 12 september

Korv- och Paketköret 2011

Lördagen den 10 september 2011 kommer alltid att minnas som en strålande höstdag med en laber
bris från väst, åtminstone av dem som deltog i årets Korv och Paket. Inte mindre än 15 ekipage kom
till start och genomförde segling med gott sjömanskap och solglimten i ögat. Som vanligt var det
många av deltagarna, som ville erövra den åtråvärda cognacsflaskan vid Fläsket. Den som läste
vindarna bäst och gjorde en mycket fin segling ner till fläsket var Sten Thorold i sin M 30:a. Han
var över minuten snabbare än tvåan Viktor Lundgren (Smaragd) och hade ytterligare några
sekunder till godo på Classe Gustafsson (M30). Jakten på slutsegern gick dock vidare ner mot
Jungfruholmarna via Kofsan och Fiskarholmen. Classe tog sakta men säkert in på Sten och
lyckades passera honom före målgången. Viktor, som startade sist, lurade dock i vassen och kunde
genom en stark avslutning med god marginal ta sig förbi både Sten och Classe. 
Denna mycket lyckade segling avslutades med en minst lika lyckad korvgrytsmiddag, som avnjöts i

klubbhuset på Jungfruholmarna. Festkommittéen dukade upp en härlig och välbehövlig middag,
som avslutades med kaffe och kaka. Under kaffedrickandet genomfördes det traditionsenliga
utbytet av Paket och prisutdelaren (undertecknad) hade fullt sjå att överrösta den allt högre
stämningen. Förutom ovan nämnda cognac och paket, delades också Korv- och Paketkörets paddel
ut. Denna gick i år till Johan Syrén med besättning i sin First 40.7, för att på ett förtjänstfullt sätt
lyckats hitta ett lagom grunt grund att studsa av genom att stagvända. Kappseglingskommittéen
gratulerar samtidigt Johan till att ha valt det grunda kölalternativet på sin First 40.7! 
En fullständig resultatlista med tider etc kommer inom kort att presenteras på hemsidan.

Kappseglingskommittéen
Magnus Widesheim

Söndag 11 september

Torrsättningslista för 2011 v.5

Hämta listan som pdf

Måndag 29 augusti



Kräftköret 2011

Årets kräftkör avgjordes med 2 delseglingar i friska sydostliga vindar. Många Göta-seglare gjorde
fina prestationer, men åt Torkel Stillefors med besättning i en B&R 23 kunde de inte göra
någonting. Visserligen vann Classe Gustafsson i sin gula M30 den första seglingen med en
marginal på omräknad tid med endast 7 sekunder, men i den allt hårdare vinden surfade B&R 23:an
ifrån allt motstånd i den andra seglingen och vann den i överlägsen stil. Det var mycket spektakulärt
att se B&R 23:an surfa fram i otroliga hastigheter på undanvinden.

Classe knep ändå 2:a platsen i totalen med Per Hansson i sin nyinköpta Scampi Jubilee på tredje
plats. Det ska bli spännande att se vad Per kan göra i framtiden i seglingar med lite mindre vind.
Det känns som om den hottade Scampin kommer att vara svår att tas med i lättare vindar. Peter och
Lena Löfgren seglade också fint och knep 4:e platsen. Joel Falk Hansson med besättning i en M22:a
hade hela dagen tuffa fighter med 2 st rutinerade 5:or och kunde med minsta möjliga marginal slå
båda femmorna och sluta 7:a.

Viktor Lundgren

Måndag 22 august

Lars Lindberg död

Vår ordförande Lars Lindberg har hastigt och oväntat avlidit efter en tragisk olycka i sin båt Kibon
på väg till Jungfruholmarna. Vice ordförande Per Hansson tar över ordförandeposten fram till
årsmötet.

Måndag 15 august

Eluttagen och belysningen på brygga F är ur funktion pga kortslutning i kabeln i marken till
bryggan

Detta kommer att repareras så fort det går. Övriga bryggor ska fungera, dock kan viss belysning på
vissa bryggor vara ur funktion. Detta kommer också att repareras snarast möjligt.

Hamnkommitten
Johan Syrén

Torsdag 11 august

Kräftköret - i år med lagkappsegling

I år har Göta SS, som en del i Kräftköret, utmanat Huddinge BK i lagkappsegling. Huddinge har
antagit utmaningen och kommer att ställa upp med ett antal båtar, hur många är i skrivande stund
okänt. Vi i kappseglingskommittén hoppas nu att vi kan samla ihop våra allra bästa seglare och ge
Huddinge en riktig match. Det blir tufft för de har många duktiga seglare. Ettan och tvåan i årets
Mälarvarv kom från Huddinge. Seglingarna går av stapeln lördagen den 27/8 i farvattnen kring
Jungfruholmarna. Vi hoppas kunna genomföra två seglingar på kryss-länsbanor. Lagkappseglingen
avgörs utifrån SRS-tal och båtarnas inbördes placeringar. Vi kommer att tillämpa de vanliga
kappseglingsreglerna och inte lagkappseglingsreglerna, eftersom inte alla känner till dessa.

Det kanske är värt att påpeka, att det inte finns någon risk för uteslutning ur Göta SS, fastsurrning



Det kanske är värt att påpeka, att det inte finns någon risk för uteslutning ur Göta SS, fastsurrning
vid skammasten eller liknande, om man ställer upp men inte lyckas i lagkappseglingen. Det här ska
vara en kul grej för oss i Göta att samlas kring. Förhoppningen är att vi ska kunna locka fler
segelsällskap att delta de kommande åren. Årets kappsegling blir ett första test och ju fler båtar som
ställer upp ju bättre!  Om man inte vill delta i laget, går det alldeles utmärkt att vara med och
kappsegla ändå inom ramen för Kräftköret.

Om du inte vill ställa upp med din båt, men ändå vill vara med, finns det säkert behov av gastar på
de båtar som ska vara med. Om du inte vill vara med och kappsegla, men kan tänka dig att delta
som funktionär, ser vi gärna att du hör av dig.

VI HAR BRIST PÅ FUNKTIONÄRER!

Varför inte göra din arbetsplikt genom att ge oss ett handtag med denna segling? Eftersom det är en
lagkappsegling, vill vi gärna att du anmäler ditt intresse så snart som möjligt så att vi kan sätta ihop
ett slagkraftigt lag.

Hör av er till mig på  e-postadress u_eriksdotter@hotmail.com
eller sms:a till mig på 0768 - 100 629.

Kappseglingskommittén
Magnus Widesheim 

Onsdag 10 august

SM tecken till Göta SS i M30

Vill meddela att sällskapet fått en SM vinnare i M30-klassen. Henrik Janmark M30-124 vann,
Classe Gustafsson kom på 15:e plats. Per Hanssons M22:a nr 127 var utlånad och vann i M22-
klassen.

Mer info finns på SSAROS.se

Hälsningar Bosse Donath

Tisdag 21 juni

Den nya mastkranen är klar

Götanyckel passar. Det är viktigt att vajern är låst när du lämnar mastkranen!



Måndag 13 juni

Utsikter för sjödistrikt, måndagen den 13 juni:
Östra Mälaren: Långholmskanalen,
Väder: Soligt och klart från molnfri himmel,
Vind: Byig från väst, 8-10m/s, mätt ca 17möh,
Seglare: Nej,
Bryggseglare: Några,
Bryggliggare: Ja.
Så klart! Det är ju måndag och arbetsdag!
Snart är det midsommar, vi träffs på Jungfrun!
Svajmasterplåtaren Dieter.









Onsdag 1 juni

Borttappad spinnakerbom till Linjett 30 Agarboa

Vi målade i våras om däcket och tog bort den från däcket o la ner den på marken bredvid
båten och sen har vi tyvärr tänkt alltför lite på den och inte uppmärksammat att vi inte lagt
tillbaka den på däck. Igår letade vi bland de inlåsta vintertäckningsprylarna på
fängelsegården, men kunde inte hitta den tyvärr. Det är alltså en spinnakerbom i aluminium
till Linjett 30. Hakarna var så tröga att vi inte fick upp dem så vi lossade beslagen som sitter
kvar i varsin ända av bommen.

Helena Andreasson, 073-441 78 51

Tisdag 3 maj

På lördag 7 maj kl 13.00 är det sillunch och prylbytardag i Spinnhuset

Söndag 1 maj

Inbjudan till ännu en ärtlunch i Spinnhuset



Söndag 25 april

Inbjudan till ärtlunch i Spinnhuset

Fredag 21 april

Bilder från sjösättningen under första helgen

Skicka gärna in fler sjösättningsbilder till redaktor@gotasegelsallskap.se
så fyller jag på bildspelet

Fredag 15 april

Måndagskappseglingar

Kappseglingskommittån inbjuder till måndagskappseglingar:
Tid: måndagar kl 18.00 från 9 maj varje måndag fram till 13 juni (6 tillfällen)
Kom och prova på kappsegling under avspända former! Varje måndag kl 18 
samlas vi vid telefonkåken (vid F-bryggan) och berättar hur banan kommer
att läggas och hur startproceduren går till. Antingen kommer du med egen båt
eller så kan du följa med på någon annans båt.
Du kan också få någon kappseglingsvan gast som följer med på din båt!
Förra året var det oftast lika många båtar som seglare så ta gärna med dig
någon kompis/gast, det kommer att finnas plats! Seglingsledaren räknar
ut en vinnare baserat på SRS/LYS. Ta med en klocka med sekundvisare,
varje båt får själv ta tiden runt banan.
Efter seglingen kommer det också att bjudas på korv medan

vi pratar om vilka fantastiska rundningar vi har gjort!
Vid höstens första pubkväll kommer totalvinnaren av måndagskappseglingarna
att få motta ett pris, Kvällspokalen.

 



 

Lars Nordlund i sin A22:a

Har du några frågor, kontakta gärna någon i kappseglingskommitten!
- Viktor Lundgren 070-8680070
- Magnus Ringborg 0733-903418
- Lovisa Kroon 0709-166651

Torsdag 14 april

Många Götamedlemar har båtar i Spiruddens BK, vid Åva på somrarna.
Därifrån har vi fått följande information:
Information gällande vägarbeten på ÅVA-vägen
Vägarbeten påbörjas v. 16
Vägarbeten beräknas vara färdigställda v. 23
Arbetstider: måndag – torsdag 06.00 – 18.00
Störningar med framkomligheten under v. 16 – v. 19
Vid beläggningsarbetena under v. 20 – 22 kommer 2 timmars stopp att ske
För ytterligare information kontakta Göran Springer telefon 770 77 93 

Janne Söderberg

Torsdag 7 april

Föreberedelserna för det fjärde Mälarvarvet tuffar på!
Vi inventerar bland de arrangerande klubbarna grillförrådet - förra året
kunde vi notera en viss trängsel kring grillarna av hungriga seglare. Det
verkar som om det kommer att bli fina priser i år - flera nya sponsorer
kommer. Bland annat har Båtaccenten skänkt en uppsättning prylar med
säkerhetsinriktning. Det blir också spännande att se hur de nya SRS-talen
kommer att påverka seglingen. Många båtar har fått höjt handikapp-tal.
Hoppas att det inte kommer att minska lusten att tampas på fjärden!

Gå in på hemsidan www.seglamalarvarvet.se och anmäl!
Magnus Ringborg

Tisdagen 29 mars

Årets sjösättningslistor

Måndagen 21 mars

DRYCKESVISA FÖR GÖTA SEGELSÄLLSKAP

Används vid alla tillfällen då Götaseglare samlas till fest. Den sjunges alltid som första visan.
Melodi: ”Tre trallande jäntor”

I Göta vi har traditioner
Dem vårda vi noga minsann.
Vi har våra holmar och bryggor
Och supen den tar vi ibland, bland, bland, bland

En götapojk han kan ta supen som en man,
Den supen så glupen, i strupen snabbt försvann



Den supen så glupen, i strupen snabbt försvann
Och mera vill han ha kan ej för mycket ta,
En Götapojk blir aldrig full, nej han blir bara glad!

SKÅL! Lasse ordis

----------

Den 29e mars är det årsmöte kl. 18.30. Välkomna.

Måndagen 7 mars

Det har inkommit inbjudan till "Seglingskurs för damer" samt till Seglarläger 2011. All
information ligger under fliken seglarläger till vänster.

---------

Seglare Minns är fullsatt med råge!!

Hälsningar

Maivor Bergau

 

Sv Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder till

Seglare Minns onsdagen den 16 mars 2011 kl 18.00

i Tranebergsstugan, Bromma.  Efter den gemensamma middagen får vi höra Håkan
Södergren berätta för Börje Larsson om sina  c:a 250 båtkonstruktioner bl.a. Lady, Lord,
Carrera och Queen Helmsman samt flera one-off-båtar mm.

Förhandsanmälan nödvändig senast måndag 14 mars till Maivor Bergau tel 08-393102, e-post
bergau@glocalnet.net eller till Sv Seglarförbundets kansli 08-4590993, e-post asa@ssf.se.

Kostnaden 150 kronor, som även inkluderar delikat middag betalas kontant vid ankomsten
till T-stugan.

Välkomna.

Torsdagen 24 februari

Götaseglare är med och krigar vid rundningarna!

Kappseglingssäsongen 2010 innebar inte några stora triumfer för Götaseglare, men väl flera
prestationer som är värda att nämnas.

Classe Gustafsson håller sig inte framme bara i Götas egna
seglingar, utan även på bortaplan. 2010 blev det en 11:eplats
av 22 startande i SM för M 30. På Höstrasta blev resultatet
en tredjeplats i klassen. Sten Torold kom 4:a och Janne
Söderberg 8:a i samma klass. Walter Saaaristu hade sin S 30
special på land, men seglade en Neptunkryssare till en 12:e
plats i Gullviverallyt. Placeringarna i denna
fyradagarssegling blev 6, 11, 6 och 51 av 71 deltagare.

Lennart Berglund med sin Rival Special är en flitig
deltagare i Stockholms Segelklubbs kappseglingar. På
kvällseglingarna har han denna vackra serie: 1, 4, 10, 4,
2, 2. Lägg därtill en 9:e plats av 29 båtar på
Nationaldagsregattan och en 2:aplats i Essinge Runt!
Christian Wennberg med sin Malbec 290 knep en
2:aplats i Lidingö Runt i klassen och blev 32:a totalt av



2:aplats i Lidingö Runt i klassen och blev 32:a totalt av
237 båtar som fullföljde. 

 

I Huyndai Cup blev han 28 av 68 båtar. Viktor
Lundgren tog en 35:e-plats i ett otroligt segt Ornö
Runt. 135 båtar kom i mål inom nio timmar, och
hela 56 båtar hamnade utanför resulltatlistan. I
Smaragd-SM blev det en 13:plats med Emeraude.

Malin Collin seglade in på en 21-plats med sin
Esmeralda i samma segling.

Magnus Ringborg

 

....i all blygsamhet en komplettering till kappseglingsnotisen:

Magnus Ringborg deltog som skeppare med besättning i Navigare
Race Week i Kroatien i oktober. Han slutade som fyra av tolv båtar
efter en veckas kappseglingar,.

 

 

Tisdagen 15 februari

Vid årets första pubafton visade Lars
Nordlund filmer med skärgårdskryssare
(vad annars?) som huvudtema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärgårdskryssarna
var betydligt flera än
pubgästerna som hade
vågat sig ut i
snöstormen. 
Pubmästare Petter
Lindgren bjöd på



Lindgren bjöd på
gulaschsoppa,

knäckemacka med ost, öl och vin. Allt tog slut för det smakade så bra denna vintriga kväll.

Den nya utrustningen med takmonterad projektor och vägghängd stor filmduk är ett lyft för
klubblokalen.
Pubgästen Dieter.
 

Tisdagen 1 februari

Dax att tänka på årets klubbarbete. Om
Du väljer att vara hamnvärd på
Jungfruholmarna en vecka under
säsongen kan du bo i Glashuset med alla
moderna bekvämligheter. Du har också
tillgång till en vedeldad bastu,
optimistjolle för segling och roddbåt och
jollar för barnen att ro. Det du behöver
göra är att ta hand om våra gäster,  ta
upp hamnavgifter , städa duschar och
toaletter

Maila  önskad vecka till Britt-Marie
Lundin, b-m.lundin@telia.com. så hörs
vi.

Du kan naturligtvis även göra annat klubbarbeta på Jungfruholmarna.
 

Onsdagen 19 januari

Klubbarbeten i Spinnhuslokalen  2011

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.

Bokning av lokalen i Spinnhuset: Åsa Linnér,  asa.linner@gmail.com, 541 314 09, 070-
9923286

 

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

Det har dykt upp en funktionärsblankett i pdf uppe i högra hörnet. Skriv ut och fyll i alla ni
som vill deltaga i föreningens arbete.

God fortsättning
önskar
Marie Jönsson
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