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Nyköpings Segelsällskaps
medlemstidning utges när
något finns att berätta om
föreningens verksamhet.
Med benäget bistånd av sty-
relsen och medlemmar. Re-
daktören nås på e-post
ccp@pci.st

Omslagsbilden;
Seglarnas ”sjömärke” i
hemmafjärden  en sen-
höstdag.

  



Brunelius Färg
Ö. Längdgatan 5, Nyköping. Tel 0155-21 00 08.

Sverigepremiär för Lagoon 2006!
Vi blir generalagent för världens

största katamarantillverkare.
Är du intresserad av att vara

charterskeppare?

Vänliga hälsningar
Örjan Berg

Oxelösunds Båt & Motor AB
Gästhamnen

613 35 Oxelösund
0155-319 02, 070-671 48 62
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Hej NYSS Kamrater !

Vilken avslutning på året – ett välbesökt
(nåja) årsmöte och en helt fantastiskt efter-
följande årsfest ! De gamla NYSS traditio-
nerna med medlemmarnas engagemang i
viktiga frågor som rör NYSS framtid och
deltagande i klubbaktiviteter, som års-
festen, stärker klubbkänslan och möjlighe-
terna att ytterligare tillsammans utveckla
Segelsällskapet – vår ungdomsverksamhet,
tävlandet, utbildningsprogrammet, livet på
klubbholmen Broken och varvsverksam-
heten.

Nyköpings Segelsällskap är en ideell för-
ening vars verksamhet och ekonomi bygger
på medlemmarnas aktiva medverkan och
insatser i samband med underhåll och för-
bättring av anläggningarna, genomförande
av olika aktiviteter inom ungdomsutbild-
ningen, tävlingar och arrangemang av olika
slag. NYSS står inför det nya året inför spän-
nande utmaningar som t.ex arrangerandet
av Skärgårdskryssarveckan och mästerska-
pen för A22 och SK30 i början på juli och
det är glädjande att se att projektgruppen,
med Catarina i spetsen, redan samlat så
många entusiastiska funktionärer som har
som målsättning att skapa perfekta förut-
sättningar för tävlingarna och genomföra
arrangemanget på ett förstklassigt sätt.

Då det gäller NYSS varv skall en varvs-

kommitté bestående av varvsförvaltaren samt
hall- och områdesansvariga bildas. Upprust-
ningen av hallarna, enligt vad som framkom
vid förra årets besiktning, skall påbörjas. Detta
kommer att kräva arbetsinsatser av medlem-
marna. Frågan om behovet  av ett klubbhus,
som hängt i luften alltför länge, skall diskute-
ras på medlemsmötet den 7 mars. Förhopp-
ningsvis kommer mötet  bringa klarhet i hur
medlemmarna prioriterar uppförandet av ett
klubbhus mot bakgrund av andra angelägna
investeringar. Kom till mötet och ge Din syn
på saken !

Mot bakgrund av att det fortfarande , i skri-
vande stund, råder vinterväder och att isen lig-
ger tjock är det svårt att tänka sig att sjösätt-
ningarna påbörjas om bara några månader. Allt
som man föresatt sig man skulle ha gjort med
båten under hösten och vintern börjar det
plötsligt att bli bråttom med. Utom för dom
medlemmar man har hört jobba med sina bå-
tar under presenningar och skjul sedan båten
togs upp ! När skall jag bli en sådan båtägare ?

Jag ser fram emot att se er, NYSS medlem-
mar, i samband med alla vårens och somma-
rens aktiviteter på varvet, på Broken och på
Jollebasen.

Hälsningar,

Göran Schultz
ordf. NYSS



4 Årsmötet den 4 december 2005
Till årsmötet, som hölls på NYSS klubbhus
på Brandholmen, mötte 35 medlemmar upp.
Ordföranden gjorde en  sammanfattning av
Nyköpings Segelsällskap´s verksamhet – vilka
vi är, vårt syfte , hur vi har utvecklats under
åren samt de hot och möjligheter vi står in-
för. NYSS har verkligen, sedan 1889 då Segel-
sällskapet bildades, genomgått stora föränd-
ringar och utvecklats tack vare medlemmar-
nas intresse och ideella insatser. Ordföran-
den informerade om Kommunens senaste
planer avseende utnyttjandet av marken runt
NYSS varv för uppförande av bostäder. Pla-
nerna på att bygga bostäder mellan Hamnen
och NYSS varv är glädjande nog skrinlagda
däremot fortsätter byggandet av bostadshus
från Slottet och ned mot NYSS varvsområde
vilket säkerligen kommer att innebära syn-
punkter på utseendet på vårt område och våra
byggnader.

Årsmötet genomfördes enligt dagord-
ningen. Vår kassör, Christer Svalin, redo-
gjorde för NYSS balans- och resultaträkning
och konstaterade att Sällskapets ekonomi är
tillfredsställande. Årets resultat efter finan-
siella poster är 19.484 kronor varav 10.00 kro-
nor föreslogs att avsättas genom boksluts-
disposition till reparationsfonden. Summa till-
gångar enl. balansräkningen är 759.245 kro-
nor varav 478.186 är anläggningstillgångar.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.

En mindre justering av medlemsavgifterna
och varvsavgifterna föreslogs vilket godkändes
av årsmötet. Förslag på budget för verksam-
hetsåret 2005/2006, som är underbalanserad
med 40.000 kronor, föredrogs av kassören och
godkändes av årsmötet.

Valberedningen presenterade förslag på styrelse
enligt följande:
Ordförande: Göran Schultz, omval 1 år
Ungdomssektionen: Fredrik Andersson, nyval 2 år
Brokenförvaltare: Lars Arvidsson, nyval 2 år
Klubbmästare: Torbjörn Karreskog, nyval 2 år
Eskader/utbildning: Linda Kowallek, omval 2 år
Adjungerad ledamot: Gerold Ekström, nyval 1 år
Revisorer: Karl-Inge Forslund, Bernt Brunelius,

omval 1 år
Valberedning: Lars Lindqvist, Mathias Edman, ny-

val 1 år. En tredje ledamot av valberedning ut-
ses i styrelsen.
Under övriga frågor påminde Karl-Bertil Fors-

lund om att sopcontainern som står uppställd i
Sjöliden kommer att vara uppställd endast under
sommarsäsongen. K-B föreslog också att ytterligare
en grästrimmer skall inköpas för användning på
Jollebasen.

Hilmers Huggare Nr. 82 tilldelades Christer
Svalin och Nr. 83 Peter Sipos för deras stora in-
satser för Sällskapet. Hans Kowallek avtackades
med blommor för sina mångåriga och stora insat-
ser som styrelseledamot och ungdomsansvarig.

Den planerade diskussionen avseende varvet,
upprustning av hallar och byggande av ett klubb-
hus fick tyvärr av tidsskäl inställas men denna vik-
tiga diskussion beslutades att hänskjutas till ett
medlemsmöte under mars månad.

Ordföranden tackade de närvarande medlem-
marna för sin närvara och deltagande i diskussio-
nerna varefter årsmötet förklarades avslutat.

...något för styrelsen att styra efter...



5Kommitteérna
Sällskapet är inte bara styrelsen
och en grå skara medlemmar.
Bakom varje sektion finns
arbetssugna medlemmar som
ställer upp när det behövs i
kommittéer. På så vis står inte
valda funktionärer ensamma
med uppgifterna. Varvskom-
mittén, som är under bildning,
samlar dessutom ett antal
skickliga slipfogdar.
OCH, inte oväsentligt i sam-
manhanget, Brokens vänner
som på sitt sätt är mer än ett
postgirokonto; medlemmar
som insett värdet av vår till-
gång, som troget ställer upp på
städdagar eller när det behövs
ett handtag. Om än inte så for-
mellt så ändå hedervärt!

FFFFFeeeeestststststkkkkkooooommitmmitmmitmmitmmitttttténénénénén
Torbjörn Karreskog
Eva Andersson Sipos
Lena Ahlgren
Catarina Hagstrand
Anna Hultman
Ingegerd Hauffman
Anders o Eva Karlson
Kent & Helena Eriksson
Annelie Jernberg
Siv Bergendahl

BrBrBrBrBrokokokokokeeeeen-kn-kn-kn-kn-kooooommitmmitmmitmmitmmitttttténénénénén
Lars Arvidsson
Anders/Eva Karlsson
Magnus Gustavsson
Åke Karlsson
Peter Sipos
Leif Norrhäll
Mats Ahlgren
Benny Karlsson

UnUnUnUnUngggggdododododomsmsmsmsmskkkkkooooommitmmitmmitmmitmmitttttténénénénén
Fredrik Andersson
Kristina Korsfeldt
Eije Redius
Carina Lennquist Jonsson
Henrik Lundbrad
Gunnar Rehn
Johan Forssberg
Jan Merelius
Linnea Hagstrand
Maja Bjärle

VVVVVaaaaarrrrrvsvsvsvsvskkkkkooooommitmmitmmitmmitmmitttttténénénénén
Sten-Åke Andersson
Björn Persson
Gerold Ekström

FFFFFörörörörörtttttjänstjänstjänstjänstjänstkkkkkooooommitmmitmmitmmitmmitttttténénénénén
Karl-Bertil Forslund
Leif Gustavsson
Anders Lindqvist



6 Varvet i Spelhagen
På årsmötet redogjorde vår ordförande för
verksamheten i allmänhet och varvet i syn-
nerhet på ett utmärkt sätt! En kort summe-
ring av denna så väsentliga del av vår verk-
samhet skulle kunna vara som följer:
- Varvet är vårt sorgebarn och anledning till

missnöje!
- Båthallarna har eftersatt underhåll och

vissa brister i säkerheten!
- Klubbhusfrågan ger åtskilligt huvudbry!
- Bostadsbebyggelse kryper närmare och stäl-

ler estetiska krav på hur vårt varvsområde
och byggnation ser ut!

- Stora åsiktsskillnader, olika prioriteringar,
värderingar  och ambitioner bland sällska-
pets medlemmar gör att frågorna inte har
självklara lösningar.

- Den kommunala oklarheten pekar inte
entydigt i vår riktning.

Åtskilligt huvudbry för en följetång utan
slut...? Sedan årsmötet har styrelsen beslutat
göra ett ”omtag”. Det betyder i klartext att
underhållsfrågan på våra båthallar ska få en
prislapp och en realistisk genomförandeplan

som kan tillfredsställa inte bara oss själva
utan framtida kringboende.

Att klubbhuset, ”odjuret på prärien” som
Göran uttrycker det, ska omkalkyleras med
betydligt hovsammare ambitioner. Gerold,
vår nye adjungerade styrelseledamot, håller
som bäst på med en ny generalplan. Alldeles
oförmodat har en intressent på den gamla
skolan dykt upp med planer på en alternativ
användning som katt-dagis! Vi får se hur det
går med det. Gerold får räkna på fler alter-
nativ. Vi har ett bygglov och rivningsbeslut
(skjulet på udden) som går ut i sommar så
det börjar bli bråttom!

Kommunen som lovat åtgärda strandskon-
ingen har budgeterat pengar för ändamålet
men inte planerat ett genomförande (!). Frå-
gan kanske får sitt svar i början på mars då
kommunen kallat till möte.

Vad kan man vara överens om i dessa så
segdragna frågor? Troligen kan flertalet in-
stämma i följande:
- Vi behöver sköta om vårt varv bättre.
- Den yttre estetiken kan bli ett villkor i en

förändrad miljö.
- Det är angeläget att fler får hallplatser,

genom mer yteffektiv förvaring och i
förlängningen kanske ytterligare hallar.

- Vårt sällskap är något av en sommar-
förening. Om det ska bli mer än så be-
hövs en bas för verksamhet där verksam-
heten redan är den kalla mörka tiden på
året, dvs, varvet. Klubbhus är något av
grunden för en sådan helårsverksamhet.

Styrelsen har kallat till extra medlemsmöte
för att få ett uppdrag att agera i dess vitala
frågor. Tänk igenom hur du ser på utveck-
lingen och kom på mötet!

7 Mars Kl 18.30 Jolle-basen



7Sjösättningsdagar
Dag Datum Tid
onsdag 12-apr 17:00
onsdag 19-apr 17:00
måndag 24-apr 17:00
onsdag 26-apr 17:00
onsdag 03-maj 17:00
torsdag 04-maj 17:00
måndag 08-maj 16:30 (Kranlyft)
onsdag 10-maj 17:00
torsdag 11-maj 17:00
tisdag 16-maj 17:00
onsdag 17-maj 17:00
torsdag 18-maj 18:00 (Städning)))))
lördag 20-maj 08:00
lördag 20-maj 12:00
måndag 22-maj 17:00
tisdag 23-maj 17:00
måndag 29-maj 17:00
tisdag 30-maj 17:00
onsdag 31-maj 17:00
onsdag 07-jun 17:00

Ordningsregler vid sjösättning/upptagning

- Enligt medlemsbeslut ska alla vara på plats från
sjösättningsstart tills all sjösättning är klar.

- Bockar, vagga, vagn eller båt ska vara märkt synligt
med namn, telefonnummer.

- Bredd på vagga, bockar, vagn får vara max 2,2 m.

- Motorbåtar minsta höjd i fören ska vara 60 cm vid
hantering med slammkryparen.

- Informera er om båtgrannars planerade sjösättning i
god tid så att ni inte ligger i vägen eller hindras.

- Vi eventuell flyttning av annans båt måste denne ägare
närvara och betala flyttningsavgiften.

- Uppläggningsplatsen ska vara väl städad före sjösätt-
ning.

- Efter sjösättning ska pallnings-/ställningsmaterial pla-
ceras på angiven plats tydligt uppmärkt.



8  Kalendarium
DDDDDatatatatatuuuuummmmm AktAktAktAktAktiiiiivvvvvitititititeeeeettttt PPPPPlllllatsatsatsatsats AnsAnsAnsAnsAnsvvvvvaaaaarrrrriiiiiggggg
Maj 6 Städdag på Broken
Maj 18 Städdag på varvet
Maj 20-11 Rikskval/elitserie för optimist- och E-jolle OXSS
Juni 9-12 Seglarkurs för vuxna, Steg 1 Broken Linda Kowallek
Juni 10-11 Sandhamn Open KSSS
Juni 10-17 Östersjömaran OXSS
Juni 14 ca 15-17, Segling med barn från Simmargården Broken Linda Kowallek
Juni 15-18 Brokenläger Broken
Juni 19 ca 14-16, Segling med barn från Simmargården Broken Linda Kowallek
Juni 23 Midsommarfirande Broken
Juni 25-28 Reservdatum för ev. extra jollekurs Broken Linda Kowallek
Juli 4-9 Skärgårdskryssarvecka, SM A22 och Int. RM SK30 Broken Catarina Hagstrand
Juli 5-8 SM för IF, int. folkbåt Arkösund NSS
Juli 19-22 Sandhamnsregattan KSSS
Augusti 7-11 Seglarskola för Barn Jollebasen Oskar Kowallek,

Linnea Hagstrand
Augusti 9-12 Seglarkurs för vuxna, Steg 2/3 med J17 Broken Linda Kowallek
Augusti 12 Familjekappsegling och kräftskiva Broken Linda Kowallek
Augusti 13-16 Seglarkurs för vuxna, Steg 2/3 med J17 Broken Linda Kowallek
Augusti 18-21 Seglarkurs för vuxna, Steg 1 – tjejer Broken Linda Kowallek
Augusti 26 Arkö Runt OXSS
September 3 Preliminärt datum för KM Mellanfjärd Linda Kowallek
September 9 Weldox Race OXSS
September 23 Städdag på Broken
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ENARS SEGELMAKERI
Mastvägen 13, 61335 Oxelösund
Tfn 0155 31500
www.enars.se  info@enars.se
Vardagar 8-18

Kurs- och lägerprogram 2006
Seglarkurser för vuxna
I sommar anordnas kurser för dig som vill njuta
av skärgården och lära dig segling från grunden.
Kurserna är förlagda till Broken, varifrån vi gör
kortare och längre turer med våra tvåmansjollar i
den vackra sörmländska skärgården. Vi äter gott
och får förhoppningsvis tid för ett och annat bad,
i havet och i bastun.

9-12 juni Seglarkurs för vuxna, steg 1
9-12 aug Steg 2/3, skärgårdssegling med

kölbåt
13-16 aug Steg 2/3, skärgårdssegling med

kölbåt
18-21 aug Seglarkurs för vuxna, steg 1 –

tjejer

Seglarskola för barn
Den 14-18 augusti v.33, står ledare och optimistj-
ollar till förfogande för ett glatt och seglingssuget
gäng. Jollesegling, lek och knopar står på schemat.
Seglarskolan är för dig som är 8-13 år och vi håller
till vid jollebasen på Brandholmen. Inbjudan kom-
mer att finnas på hemsidan senare i vår.

Seglarläger för ungdomar
Under fyra sommardagar samlar vi seglarsugna
ungdomar på Broken för att segla, umgås och njuta
av sommaren. Du som är 14-18 år, nybörjare eller
mer erfaren, är hjärtligt välkommen att vara med.
Vi seglar tvåkrona, E-jolle och Laser.  Inbjudan
kommer att finnas på hemsidan senare i vår.

Seglarläger för Barn
Datum ej fastställt.



10 Inbjudan till Skärgårds-
segling i augusti 2006
Hoppas det nya året börjat bra! Det är vack-
ert med snön och det gäller att njuta. När
det börjar slaska får vi drömma om somma-
ren och se fram mot något riktigt trevligt!
Det vore roligt om vi kunde få två fortsätt-
argäng att återförenas på skärgårdssegling i
augusti. Alla kommer lära sig mycket nytt!
Första tillfället är 9-12 augusti och det an-
dra är 13-16 augusti. Intresset kommer att
avgöra om det blir en eller två kurser.

Vi har planerat segling med små kölbåtar
av typen J17 i Sörmlands och/eller Öster-
götlands skärgårdar. Vi kommer ha 2-3 bå-
tar vid varje kurstillfälle och på varje båt tre
deltagare och en instruktör. Det blir repeti-
tion av ”gamla” kunskaper, mer träning i
båthantering, att lägga till, segeltrimning,
väder och säkerhet. Vi får öva mycket navi-
gering och den ädla konsten att samarbeta
ombord. Vi kommer att sova, laga mat och
äta ihop i båtarna och ha trevligt.

Under kursen blir kan man avlägga prov
för Seglarintyg – ett intyg som finns i den
blå intygsboken som Nämnden för Båtlivs-
utbildning, NFB, använder.

Kursen börjar ca kl.17 och varar till samma
tid den fjärde dagen. Kursavgiften är 2400
Kr. Allt ingår utom er egen utrustning. För
seglarintyg tillkommer examinationsavgift
på ca 200 Kr.

Känner du någon som vill börja segla?
Som vanligt finns nybörjarkurser på Broken,
både för barn, ungdomar och vuxna. Mer
information finns på www.nyss.nu inom
kort. I bildgalleriet på hemsidan finns bil-
der från förra årets kurser.

För anmälan frågor eller funderingar kon-
takta Linda Kowallek, 070-3337680 eller e-
post  linda_kowallek@yahoo.se

Vänliga vinterhälsningar från Linda, Maria och
Annica

Seglarkurser för vuxna
I sommar anordnas kurser i segling för dig
som är 18 till 65 år, vill njuta av skärgården
och lära dig segling från grunden. Om du ti-
digare varit på sjön eller ej, spelar ingen roll.

Vi håller till på Nyköpings Segelsällskaps
klubbholme, Broken, varifrån vi gör kortare
och längre turer i den vackra sörmländska
skärgården. Vi äter gott och får förhoppnings-
vis tid för även för bad, i havet och i bastun.

Båtarna är så kallade tvåkronor, robusta
jollar passande för två personer. Vi lär oss grun-
derna i segling, skärgårdsnavigering, båthan-
tering och sjövett. Programmet kommer att an-
passas efter deltagarnas förkunskaper.

Kursen varar från fredag eftermiddag till
måndag eftermiddag och priset är 2400 kr/
person. Begränsat antal platser. I priset ingår
båthyra, instruktörer, kursmaterial, logi och
samtliga måltider. Login är enkel, sova på golv.

Kursdatum 2005
9-12 juni steg 1
18-21 augusti steg 1 – tjejer

För anmälan, ring 070-3337680 eller maila
till linda_kowallek@yahoo.se  Vi svarar gärna
på frågor. Rikta in dig på en härlig långhelg
med nya upplevelser och trevligt umgänge!

Seglarhälsningar Linda, Maria och Annica



Planeringen för nästa sommars stora seglings-
evenemang på Broken 4-9 juli framskrider. Vår
projektledare Catharina Hagstrand har med
fast hand organiserat arbetet och på ett för-
träffligt sätt bemannat i stort alla funktioner.
En aktiv värvning på årsfesten gav goda resul-
tat. Marknadsföringen av evenemanget sker
på båtmässan i Älvsjö i flera montrar, bl a
Skärgårdkryssarförbundets, GYS, SYS. Utö-
ver detta har länkar skapats från andra
klubbars hemsidor till NYSS hemsida, som
kommer att få en evenemangsdel. Också
direktadressering till medlemmar i A22- och
SK30-klubbarna planeras. Informationsmate-
rial delades ut redan vid tävlingar 2005.
Programmet är fullt av segling; svenskt mäs-
terskap för A22 och riksmästerskap för SK30
samt ban- och skärgårdskappseglingar för öv-
riga skärgårdskryssare. Om det går bra får vi
50-60 deltagande båtar!
Kappseglingsprogram
TISDAG DEN 4 JULI

Registrering, inmätning och säkerhetskon-
troll
ONSDAGEN DEN 5 JULI

Registrering, inmätning och säkerhets-
kontroll. Tune-up för dem som vill testa ma-
teriel och förutsättningar.

Skärgårdskryssarveckan - 2006
TORSDAG DEN 6 JULI

Mästerskapsseglingar för A22 och SK30. Första
start 11.00
FREDAG DEN 7 JULI

Mästerskapsseglingar för A22 och SK30. Första
start 11.00. Bankappsegling för övriga skär-
gårdskryssare
LÖRDAG DEN 8 JULI

Avslutande seglingar A22 och SK30. Första
start kl 11.00. Skärgårdskappsegling för övriga
skärgårdskryssare
Kappseglingarna avslutas med prisutdelning
och regattamiddag.
Aktiviteter
- Roliga och spektakulära eftermiddagstävlingar

i vår hamn med massor av fina priser.
- Bryggsnack
- Trubadurer och grillfest
- Regattamiddag
- NYSS-pub
- Prisutdelning och överraskningspriser
- Pressvisning
- Storbilds-TV för fotbolls-VM
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TÄVLINGSLEDNING

Lars Strömberg
Linda Kowallek
PROTESTKOMMITTÉ

Folke Levin
SEKRETARIAT

Göran Johnsson
Åke Karlsson
Monica Pettersson
Mikaela Borg
Karl-Inge Forsslund
Viveka Pernfalk
Christel Comstedt
STARTFARTYG

Lasse Strömberg
Lena Ahlgren
Per Sandberg
Tommy Boström
Anders Lindkvist
Benny Karlsson
LOGISTIK/BÅTAR TÄVLING

Hans Kowallek
Magnus Nilsson
Lasse Arvidsson
Mats Ahlgren
Lasse Eriksson
Linnea Hagstrand

Gustav Hagstrand
Gunnar Rehn
Stefan Hultgren
Peter Fritz
Staffan Spjut
Göran Bjärle
Oskar Kowallek
Linus Rehn
Martin Månsson
Anders Pettersson
Jonas Spjut
Manne Norrhäll
LOGISTIK/BÅTAR

Benkt Hagstrand
Hans Kowallek
Magnus Nilsson
Lasse Arvidsson
Mats Ahlgren
Lasse Eriksson
Linnea Hagstrand
Gustav Hagstrand
Gunnar Rehn
Stefan Hultgren
Göran Schultz
Peter Fritz
Staffan Spjut
Göran Bjärle
Oskar Kowallek

Linus Rehn
Martin Månsson
Anders Pettersson
Jonas Spjut
Manne Norrhäll
Anders Lindkvist
PRESS & MEDIA

Torbjörn Karreskog
Christer Calmtorp
GRILLEN

Per Ekstrand
Margaretha Ekstrand
Rolf Ljungqvist
Britt Ljungqvist
UNDERHÅLLNING

Stefan Hultman
KÖKET

Gullan Jansson
Anna Hultman
Birgitta Nilsson
Maja Bjärle
Elenor Persson
Anette Kowallek
Hanna Nilsson
Birgitta Eriksson
Annelie Ehrenkrona

Organisationen
M30 2002

FISKEHAMNEN  -  613 35 OXELÖSUND  -  0155-30827
www.oxelosundsvarv.se  -  info@oxelosundsvarv.se
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NYKÖPINGS VARV AB,  Telefon 0155 210862

Kom och se Galeon 2006Kom och se Galeon 2006Kom och se Galeon 2006Kom och se Galeon 2006Kom och se Galeon 2006
Nya och begagnadeNya och begagnadeNya och begagnadeNya och begagnadeNya och begagnade
båtar och motorerbåtar och motorerbåtar och motorerbåtar och motorerbåtar och motorer
TillbehörTillbehörTillbehörTillbehörTillbehör
Service och reparationerService och reparationerService och reparationerService och reparationerService och reparationer

ÖppettiderÖppettiderÖppettiderÖppettiderÖppettider

Månd-fred. 9.00-17.00Månd-fred. 9.00-17.00Månd-fred. 9.00-17.00Månd-fred. 9.00-17.00Månd-fred. 9.00-17.00

Målsättningen med skärgårds-
kryssarveckan är att genomföra den
så att:
- alla deltagare och funktionärer

vill komma tillbaka till ett NYSS
arrangemang

- sällskapets goodwill får spridning
- vi bidrar till ökade klubbintäkter
- vi bidrar till en ökad sammanhåll-

ning i klubben
- vi får in nya medlemmar i klub-

bens verksamhet
Sist en inte minst är det så kul med
kappsegling och båtfest, nya och
gamla bekantskaper och vackra bå-
tar!
Det här betyder också utbildning av
funktionärer, båtförare och tävlings-
sekreterare. Linda sköter detta som
vanligt med bravur!

Målsättningen
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Jag slår en sista gång för att komma ut genom skan-
sen. Sjöbrisen har byggt på och jag möter rejäl sjö när
jag passerat sista diktalben. Storen är skotad i mitten
och sjön sköljer upp på focken. Sensationen av fart
med huvudet endast centimetrar över vattenytan är
fenomenal. Efter ett par timmar vänder jag tillbaka
och seglar med saxad fock hemåt igen. Båten surfar
på vågorna och när jag vänder mig om ser jag vattnet
långt upp på akterdäck. Att segla 2.4:a är verkligen
en härlig seglingsupplevelse.

Vi är några entusiaster som har startat en flot-
tilj med 2.4mR båtar här i Nyköping.
Vad är då en 2.4mR undrar säkert många? I bör-
jan av åttiotalet kallades båtarna minitolvor. I
slutet av åttiotalet hade klassen vuxit och man
beslöt att kalla båten för 2.4mR då den är ritat
efter samma regel som sexor (6mR) åttor (8mR)
och tolvor (12mR) dvs R-Regeln. Klassen har idag
ett starkt fäste i främst Stockholmsregionen, Gö-
teborg och Sundsvall, men finns även på andra
platser i landet. Varje år seglas VM för 2.4mR.
2005 gick VM i Italien med ett åttiotal seglare
från hela världen. Nästa år går VM i Finland

och då räknar man med över 100 båtar på start-
linjen. Den mest vanliga 2.4mR båten heter
Norlin MarkIII och byggs för närvarande i Fin-
land, USA och Australien. Det finns med an-
dra ord 2.4 seglare i hela världen.
Till säsongen 2006 är vår målsättning att vara
5-7 båtar i Nyköping. Undertecknad var och
hämtade en båt i Finland i höstas som nu är
nerplockad och genomgår helrenovering.
Mathias Edman har precis köpt en Norlin Mark
III från Sundsvall. Conny Palmblad, Lennart
Bjöörn och Per Arne har redan båtar som de
byggde för några år sedan. Utöver dessa perso-
ner finns flera intresserade som ännu inte köpt
båtar.

Vad kostar det?
Att börja segla tvåfyra behöver inte bli så dyrt.
Om man väljer en båt som seglar i Classic klas-
sen så kan man få en fullt fungerande båt för
10-15000kr. Väljer man en Norlin MarkIII el-
ler en Stradivarie så får man räkna med att lägga
mellan 25-50000kr för en begagnad båt.

2.4mR Flottilj i Nyköping.
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Fakta om 2.4mRFakta om 2.4mRFakta om 2.4mRFakta om 2.4mRFakta om 2.4mR

Längd LOA 4.2m
Bredd 0.80m
Vikt 260kg
Segelarea 7.5m2

Konstruktionsklass:
2.4mR är en konstruk-
tionsklass där det finns
många olika konstruktioner
representerade.
De som är mest aktiva i
Sverige för närvarande seg-
lar en båt som kallas Nor-
lin Mark III, ritad av just Pe-
ter Norlin. Det finns även
båtar ritade av Håkan
Södergren, Ole Eide, och
Hasse Malmsten.
Anledningen till att Norlin
Mark III dominanerat beror
bl a på att de bästa segla-
rna valt denna båt samt att
det är den enda båt som
serieproduceras. Inget sä-
ger att man inte får fart på
en Södergren Mark III eller
Mark IV eller Stradivarie, ri-
tad av Hasse Malmsten.
En fördel med att köpa en
Norlin Mark III är mängden
begagnade segel, mm. Det
finns även en trimnings-
guide skriven av Stellan
Berlin, som vunnit VM två
gånger. Stellan jobbar på
North Sails och driver ut-
vecklingen på segel.
De äldre båtarna kallas
Classic båtar. Dit räknas ori-
ginalbåtar (ej optimerade)
från åttiotalet t ex Norlin
Mark I och Mark II, Söder-
gren Mark I, II, III och IV.

Väljer man en Classic båt och sedan lägger ner eget jobb på att
optimera den så kan man få en konkurenskraftig båt runt 20000
kronor. Det finns många av tvåfyra seglarna i Stockholm som
byter segel varje år och säljer sina ”gamla” segel billigt.

Att läsa om 2.4mR?
Det finns mycket att läsa om tvåfyran på Svenska 2.4mR för-
bundets hemsida: www.swe24metre.com. Där finns även län-
kar till Göteborg och Sundsvalls flottiljer.

Var håller vi till?
Vi kommer att upprätta vår bas på NYSS slipområde, mellan
mastkranen och slamkryparen. Där kommer vi att sätta upp vår
nyinköpta sjösättningskran för båtarna och även lägga i en pon-
tonbrygga. Målsättningen är att snygga upp området så att det
ser attraktivt ut från Nyköpings strand promenad. Du som är
intresserade av att höra mer eller få tips om båtar till salu kan
ringa undertecknad på telefon 0155-284473 eller 0705-510036.

Lasse Lindqvist
SWE 429
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SSSSSTTTTTYRELYRELYRELYRELYRELSESESESESE          & & & & &      FFFFFUNKTIONÄRERUNKTIONÄRERUNKTIONÄRERUNKTIONÄRERUNKTIONÄRER

Göran Schultz, ordf.070-810 9007
Åke Karlsson, vice ordf.070-542 8674
Christer Svalin, kassör 070-526 2200
Elenor Persson, sekr.070-314 2264
Fredrik Andersson, ungd.0155-267529
StenÅke  Andersson, varv 070-622 2743
Linda Kowallek, eskader 070-333 7680
Torbjörn Karreskog, klubbm.

0155-267872
Lars Arvidsson, Broken 0155-288738
Anders Karlsson,Klubbvakt Broken

   0155-220 850

NYNYNYNYNYSSSSSSSSSS K K K K KANSLANSLANSLANSLANSLIIIII

Box 250, SE-611 26 Nyköping
Telefon: 0155-211 629
e-post: karin.bjorklund@swipnet.se
Hemsida: www.nyss.nu
Postgiro: 34 26 26-9
MMMMMEDLEDLEDLEDLEDLEMSEMSEMSEMSEMSAAAAAVVVVVGIFG IFG IFG IFG IFTERTERTERTERTER     20062006200620062006
Inträdesavgift:::::

senior 525 kr
junior 250 kr

Årsavgift:::::
senior 425 kr
junior 225 kr
pensionär 300 kr
Familjemedlem 125 kr

VVVVVARARARARARVSVSVSVSVSAAAAAVVVVVGIFGIFGIFGIFGIFTERTERTERTERTER     20020020020020066666
Uteplats 50 kr/kvm
Inneplats 75 kr/kvm
Upptagn/sjösättn 600 kr
Flytt av båt på land 250 kr
Miljöavgift 100 kr
Reg.avg. (eget upptag) 150 Kr

AAAAANNANNANNANNANNATTTTT

- Klubbvimpel kan köpas på Broken
och på Brunelius Färg.

- Nyheter hittar du också på
Nyköpings Segelsällskaps hemsida:
www.nyss.nu Där finns också en
digital version av Loggen i pdf-for-
mat.

Så här i midvintern och väntan på tödagar då båtjobb
kan vara möjligt får man suga på båtminnen i stället.
Det har samlats en del minnesvärt genom åren. Hus-
truns stora skräck är grundstötningar vilket inte helt
hindrat förekomsten. Till de nesligaste hör följande;
efter en vacker seglingsdag började det mojna på kvälls-
kvisten och vi sökte oss utanför leden där ”land leder
vind”. När vi gått klara för ett grundflak uppsökte hus-
trun ruffen för att sätta på potäterna. Själv gav jag upp,
surrade pinn, satte på utombordaren, och gick fram på
fördäck för att ta ner segel. Idogt sysselsatt med att be-
slå segel väcktes jag av smällen! Båten hade med fram-
vikt och ojämn lastfördelning gjort en vacker cirkel och
vi satt duktigt fast på det grundflak vi tidigare hade
passerat! Så kan det gå. Redaktören inbjuder härmed
medlemmar att dela med sig av sina erfarenheter av
grundstötningar! Att ensam schavottera var ju inte
tänkt.

Redaktören

Bäste läsare,
Om nu någon till äventyrs väntat på denna Loggen så
är det den ”långsamma grå-Loggen” läsaren håller i sin
hand. Att flöda med färg kostar inget i dess digitala
form men när det kommer till färgprintning är läget
helt annorlunda. Det grå är alltså pengabaserat medan
det långsamma helt står för redaktören.

Grund i grodperspektiv utanför Lacka


