Nr 2 - 2006

Nyköpings Segelsällskaps
medlemstidning utges när
något finns att berätta om
föreningens verksamhet.
Med benäget bistånd av styrelsen och medlemmar. Redaktören nås på e-post
ccp@pci.st
Omslagsbilden;
Första vårturen. (foto Anders Lindström)
I DETT
A NUMMER:
DETTA
Captains Corner .............. 3
Nu ska mycket hända! ..... 4
Protokoll från marsmötet . 6
Evenemang 2006 ........... 8
Kappsegling o läger ........ 9
Skärgårdskryssarveckan ... 10
Broken Events ............... 14
Kurser och lägerinbjudn .. 14
Båttbyggnad Stensund .... 15
Redaktörens ruta ........... 16
Praktiskt om avgifter ...... 16

Loggen
Nyköpings Segelsällskap

Captains Corner
Hej NYSS Kamrater !

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

Sällan har vi väl haft ett så fullsäckat program
för sommarens båtaktiviteter inom Sällskapet.
Klubbhuset har fått nytt tak och nyslipat golv.
Det är nu också målat invändigt i samlingslokalerna och i köket. Hurran har fått en välbehövlig invändig målning av väggar och tak.
Vår fina miljövänliga mulltoa visar sig fungera
t.o.m över förväntan.
Med andra ord är vår klubbholme Broken
nu i toppskick redo att ta emot medlemmarna
och gästande båtar samt sist, men inte minst,
de många deltagarna i Skärgårdskryssarveckan
i början på juli månad. Ett stort antal funktionärer har under hösten och vintern planerat
för denna vecka med målsättningen att göra
tävlingarna till en succé.
Utöver tävlingarna innehåller programmet på
Broken (som framgår av kalendariet) förutom
det traditionella midsommarfirandet och
familjeseglingen med tillhörande kräftskiva,
även en del spännande aktiviteter som grillkurs,
besök och föredrag av Milo Dahlman (gemensamt arrangemang med Kryssarklubben) m.m.
Seglarkurserna för tjejer och killar i alla åldrar
är fler än någonsin.
En viktig del av klubbverksamheten är samvaron och att träffa kamrater från den egna
klubben och från andra klubbar – lära känna
varandra, utbyta erfarenheter, jobba med ge-

mensamma projekt och ägna sig åt bryggsnack. Motorbåtsåkare och seglare, yngre och
äldre, tillsammans!
Jag önskar alla NYSS medlemmar en riktigt bra båtsommar men mycket sol, goda vindar och spännande upplevelser i vår vackra
skärgård. Och var rädd om naturen och Östersjön!

Hälsningar,
Göran Schultz
ordf. NYSS
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Nu ska mycket hända...!

Det här numret av Loggen liknar i
mångt en enda stor evenemangskalender och till dels en ovanligt lång
arbetslista. Det är mycket information som ska delges alla medlemmar om de för sällskapet smått historiska beslut som fattats på extra
medlemsmöte i mars och i styrelsen och arbetsgrupper efter det.
Protokollet från medlemsmötet i
mars återges i sin helhet. Så fick våra
långbänkar, dvs, klubbhusfrågan
och varvsfrågorna, äntligen en fortsättning efter år av ”snack och lite
verkstad”!
Vår adjungerade ledamot i styrelsen, Gerold Ekström, håller i byggprojekten och beskriver i korthet
pågående arbete, läget och planeringen av hur allt ska genomföras.

Medlemmarnas arbetsinsatser är en
förutsättning för att sällskapets anläggningar ska kunna underhållas
och utvecklas. Ordföranden Göran
Schultz beskriver i bifogat brev situationen, tankarna och besluten.
Den första indelningen i underhållsgrupper/arbetslag på varvet
framgår av årets medlemsmatrikel.
Den kommer naturligt vis att ändras när båtar byter hallar, medlemmar tillkommer eller avgår/säljer
båtar.
Skärgårdskryssarveckans deltagarlistor växer dag för dag och vår projektledare Katarina Hagstrand har
gått på spritkurs, dvs, lärt sig hur
man sköter evenemang med tillfälligt utskänkningstillstånd. Hur omfattande de praktiska proven varit

Båthallarna på varvet i Spelhagen
Hallarnas tak- och väggplåt ska bytas ut. Taken får kondensfri svart
plåt medan väggarna blir faluröda.
Färgvalet har gjorts i samråd med
byggnadsnämnden och Klövern.
Utbytet på taken kommer att göras av Plåt & Ventilation under
sommaren, med början i juni, och
vara avslutat senast den 15 september. Enligt uppgift behöver hallarna
inte tömmas på de båtar som inte
sjösatts. En viss risk finns dock för
att föremål tappas/ramlar ner.
Väggplåten ska bytas ut med
hjälp av medlemmarnas arbetsinsatser. För varje hall fins en underhållsgrupp som ska utföra arbetet.
För att vinna erfarenheter av arbetsmetod och tidsåtgång blir hall 1 pilotfall och ska med början i juni (så
snart takplåten är på plats) byta ut
väggplåten för att därefter demontera luckorna, byta ut plåt och sedan återmontera luckorna på ske-

nor. Det är viktigt att vi minskar risken för olyckormed denna konstruktionsändring.
När det gäller luckorna diskuteras
möjligheten att modifiera dessa så
att de går närmare marken. Det
skulle kunna göra luckorna låsbara.
Det förutsätter emellertid att ventilationen fortfarande är bra.
Utbytet av väggplåt och luckor ska
förhoppningsvis kunna bli klart
nästa år.
Eldragning och nya armaturer i
hallarna finns också på arbetslistan
men har inte tidsplanerats. Det är
tänkt att medlemmar drar och spikar kabel och behöriga elektriker
gör kopplingar och ansluter. I en del
hallfack har ännu inte grus fyllts på
och det har stått vatten här och där
även denna vinter. En stor grushög
finns fortfarande vid sjösättningsrampen. Det kan vara idé att passa
på under sommaren...

Klubbhuset som numera heter servicehus...

och om de innefattat det övre
Rhone-distriktet är för redaktören okänt.
Broken, med nye förvaltaren
Lars Arvidsson, klubbvakten ...
och klubbmästare Torbjörn
Karreskog, kommer att bjuda
medlemmar och båtfarare mer
än tidigare. Torbjörns målsättning är att varje helg ska innehålla någon typ av arrangemang!
Ungdomssektionen har fler kurser och läger än någonsin. Utbildningen av nya ledare sätter
spår och verksamheten på jollebasen är närmast daglig...
Redaktören

Segelsällskapet har lämnat in ansökan om förlängning av bygglovet
för servicehuset.
Namnbytet betingas i första hand
av att det är funktioner som eftersträvas; vettiga toaletter och tvättmöjligheter, värmestuga, arbetsrum,
båtverkstad, etc. Skolan som den ser
ut är fortfarande vår utgångspunkt
och det är naturligtvis viktigt att den
fylls av de funktioner som medlemmarna prioriterar.

Under förutsättning att bygglovet förlängs kan rivning av
skjulet på udden, grävning och
grundläggning ske detta år. Det
betyder att uppställningen av båtar till hösten inte får förhindra
detta arbete. Om möjligt ska skolan också lyftas på plats då det
annars kan bli brist på uppläggningsplats.
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Sammantaget är det åtskilligt
som ska göras på vårt varv och
det finns en viss risk att verksamheter kolliderar med båtar
och båtägande. Tidplaner, arbetsuppgifter, etc, kommer
därför att anslås.
Gerold Ekström
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Protokoll från NYSS föreningsmöte den 7 mars 2006

1. Mötets öppnande:
Ordföranden Göran Schultz hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställs och alla närvarande skriver upp sig på röstlängden (se bilaga).
3. Fastställande av dagordning samt fråga om mötets utlysning enligt stadgarna:
Mötet fastställer dagordningen och anser att mötet är behörigt utlyst.
4. Göran Schultz valdes till mötesordförande.
5. Hans Kowallek väljs till mötessekreterare.
6. Christer Edman och Christer Calmtorp väljs att justera protokollet.
7. - Göran Schultz gav en översiktlig presentation av klubbens organisation och verksamhet
samt läget på varvet för att mötet skulle ha ett underlag för att fatta beslut.
- Christer Calmtorp, som tillsammans med Göran Schultz, Åke Karlsson, Gerold Ekström och
Torbjörn Karreskog, medverkat i utredningen av varvsfrågorna, ger en historisk återblick av
klubbverksamheten i stort och varvsverksamheten i synnerhet. Där konstaterar han att:
”Sällskapets tillgångar väsentligen byggts av medlemmar, för medlemmar” och vidare att:
”Det är centralt för båtägandet att detta är förenat med rimliga kostnader.”. Dagsläget på
varvet sammanfattades i 4 satser.
1. Underhållet på varvsområdet är eftersatt.
2. Där finns väsentliga säkerhets och tekniska brister.
3. Önskade funktioner för varvsverksamheten saknas.
4. Området är oestetiskt och kan knappast få fortsätta vara så när bostäder byggs intill.
Han identifierade vidare några förutsättningar för att få varvsverksamheten på fötter igen:
1. Vavsverksamheten måste organiseras .
2. Ett klubbhus är väsentligt för åretruntverksamhet på varvet.
3. Arbetsplikt måste utnyttjas.
8. Göran Schultz presenterar resultatet av den besiktning av båthallarna som gjordes hösten
2005 där det konstareas att:
A. Grundförhållandena är tillfredsställande.
B. Hallarna huvudkonstruktion är i god kondition.
C. Vägg och takbeklädnad är mindre bra.
D. Portarnas konstruktion är otillfredsställande.
Christer Svalin redogör för de ekonomiska konsekvenserna kring de uppkomna förslagen.
Investering 1,7 Mkr i ombyggnad av hallar ger en ökad kostnad för 280 båtägare på varvet med
ca 450 kr/år räknat på 30 år med 4% ränta. Byggnation av servicehus för 700 Tkr ger en ökad
årskostnad för kapitalet med ca 100 kr/år räknat på seniormedlemmar (400) ett lån på 40 år
med 5 % ränta. Tillkommer driftskostnader och avskrivning.
Därefter vidtar en öppen diskussion.
Mötet förslogs ta ställning till alternativen för att:
§ få säkra och täta båthallar
§ bygga ett servicehus för åretruntverksamhet på varvet. Det ursprungliga förslaget till
klubbhus ansåg mötet var för stort och kostsamt.
§ åstadkomma bättre och snabbare hantering av båtar i hallar

Möt
e t ffa
a tttt a r ffö
ö lljj ande be
slut:
Möte
beslut:
1. Styrelsen får i uppdrag att utarbeta en detaljerad renoveringsplan, organisera
och genomföra åtgärderna på båthallarna.
2. Styrelsen får i uppdrag att genomföra byggnationen av ett servicehus – ett
förenklat klubbhus - vilket skall stå på s.k. lättgrund.
3. Styrelsen får i uppdrag att organisera och införa s.k. Områdesansvariga på
varvsområdet.
4. Det beslutades att styrelsen har mandat att fatta beslut om utveckling av
transportsystem för båtar på varvet.
9. Inga övriga frågor fanns att behandla.
10. Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Nyköping 2006-03-07
…………………………………………….

……………………………………

Göran Schultz
ordförande

Hans Kowallek
mötessekreterare

…………………………………………….

……………………………………

Christer Edman
justeringsman

Christer Calmtorp
justeringsman
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Evenemang, utbildning & arbete

JUNI

Hände
ls
e
Händels
lse

Pl ats

Anmär
kni
ng
Anmärk
nin

3 Juni
9-12 Juni
10 Juni
17 Juni
15-18 Juni
20-22 Juni
23 Juni 23
25-28 Juni

Milo Dahlman håller föredrag
Seglarkurs för vuxna, Steg 1
Fotbolls-VM i klubbstugan
Grillkurs för båtfarare
Seglarläger för barn
Seglarläger för ungdomar
Midsommarfirande
Seglarkurs för vuxna, Steg 1

Broken
Broken
Broken
Broken
Broken
Broken
Broken
Broken

Inträde 40:Linda Kowallek
Inträde 50:Magnus Gustavsson
Linda Kowallek
Linda Kowallek

JUL
JULII

4-9 Juli

Skärgårdskryssarvecka,
SM A22, Int. RM SK30 och LYS övriga SK

Broken

Catarina Hagstrand

7-11 Augusti Seglarskola för Barn

Jollebasen

Oskar Kowallek,

9-12 Augusti
12 Augusti
13-16 Augusti
18-21 Augusti

Broken
Broken
Broken
Broken

Linda Kowallek

AUGUS
TI
UGUSTI

Seglarkurs för vuxna, Steg 2/3 med J17
Kräftskiva på Broken
Seglarkurs för vuxna, Steg 2/3 med J17
Seglarkurs för vuxna, Steg 1 – tjejer (FULLT!)

SEP
TEMBER
SEPTEMBER

23 September Städdag på Broken

Linda Kowallek
Linda Kowallek

Kappseglingar och träningsläger 2006
Dat
um
atu
MAJ
20 Maj
21 Maj
25 Maj
JUNI
3 Juni
3 Juni
4 Juni
15-18 Juni
25-30 Juni
JULI
4-9 Juli
AUGUSTI
12 Augusti
19 Augusti
20 Augusti
26 Augusti
SEPTEMBER
2 September
2 September
3 September
3 September
9 September
16 September
17 September

Regat
attta

Kl
a ss/P
Kla
ss/Pll ats

Seglarläger
Sörmlandscup 1
Notstickshällan

Optimist
Nyköping
www.nyss.nu
2006/05/14
Optimist,E-jolle,Laser, Nyköping www.nyss.nu
2006/05/14
Kölbåt LYS
Trosa
www.trosabatklubb.com

Pinhstregattan
Seglarläger
Sörmlandscup 2
Seglarläger
Junior SM

Kölbåt LYS
Nävekvarn
www.nqbk.com
Optimist
Oxelösund
www.oxss.nu
Optimist, E-jolle, Laser, Oxelösund www.oxss.nu
Optimist, E-jolle, Laser, Broken www.nyss.nu
Alla jolleklasser, Vättern
www.Domsand

Skärgårdskryssarvecka på Broken, SM, RM för SK

He
msid
a
Hemsid
msida
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Anmäl
an sse
e n ast
Anmälan

www.nyss.nu

2006/05/28
2006/05/28
2006/06/02
2006/06/05

Familjesegling
Kanonen
Sörmlandscup 3
Arkö runt

Kölbåt LYS, Broken
www.nyss.nu
Optimist, E-jolle, Laser, Trosa www.trosabatklubb.com 2006/08/12
Optimist, E-jolle, Laser, Trosa www.trosabatklubb.com 2006/08/13
Kölbåt LYS, Oxelösund
www.oxss:nu
2006/08/21

Öppet KM
Seglarläger
Sörmlandscup 4
KM
Weldox Race
Seglarläger
Sörmlandscup 5

Kölbåt LYS, Nävekvarn
www.nqbk.com
Optimist, Torshälla
torshallasegelsallskap.se
Optimist, E-jolle, Laser
torshallasegelsallskap.se
Kölbåt LYS, Nyköping
www.nyss.nu
Kölbåt LYS, Oxelösund
www.oxss.nu
Optimist, Strängnäs
www.strangnassegelsallskap.se
Optimist, E-jolle, Laser www.strangnassegelsallskap.se

2006/08/27
2006/08/27
2006/08/27
2006/09/10
2006/09/10

S eeg
gel
D yn o r
K a p eell l
Sp
r a yh o o d
pr
R ull
ullss y s t e m
T illbe
hör
illbeh
Tå g vvii r
ke
rk
Wir
e
re

ENARS SEGELMAKERI
Mastvägen 13, 61335 Oxelösund
Tfn 0155 31500
www.enars.se info@enars.se
Vardagar 8-18

Mycket att stå i just nu...

10

Vår projektledare Catarina Hagstrand styr skärgårdskryssarveckan framåt med fart. Hon låter
meddela att det kommer in anmälningar i alla
klasser. Enligt uppgift bearbetar också klassförbunden båtägarna för att uppslutningen ska
bli riktigt god.
Om det går bra kommer 200 båtar till Broken
varav förhoppningsvis 60-70 stycken deltar i
kappseglingarna!
Evenemanget marknadsfördes på båtmässan i
Älvsjö i SSKFs, GYS och SYS montrar. En folder togs fram för att delas ut till intresserade.
NYSS hemsida har, för den som inte redan känner till det, fått en egen avdelning för skärgårdskryssarveckan. Under maj månad kommer en
direktadresserad påminnelse till anmälan att
skickas ut per e-post.

De praktiska bestyren

Foto Malcolm Hanes

Det praktiska bestyren är omfattande. Funktionärer har utbildats på ett tidshanteringssystem
för kappsegling. Avtal med pilsnerleverantörer
och cateringföretag har upprättats, en säkerhetsplan har upprättats, försäkringsfrågor lösts, etc.
Om antalet båter blir stort kan extra pontonbryggor bogseras ut till Broken.
- Om du kan delta som funktionär kan du anmäla intresse till Katarina på tfn 0706 579 410.
- Kan du delta i gastpoolen? Ring Stefan Hultgren 0708 - 24 35 85

VÅRA SPONSORER
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Programmet
Tisdag den 4 juli
Registrering, inmätning och säkerhetskontroll
Onsdag den 5 juli
Registrering, inmätning och säkerhetskontroll. Tuneup för den som vill testa materiel och förutsättningar
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. Bankappseglingar för övriga skärgårdskryssare.
Lördag den 8 juli
Avslutande seglingar A22 och SK30. Första start
11.00. Skärgårdskappsegling för övriga skärgårdskryssare. Kappseglingarna avslutas med prisutdelning
och regattamiddag.

Aktiviteterna
-

Spektakulära tävlingar i klubbhamnen
Bryggsnack
Trubadurer och grillfest
Regattamiddag
NYSS-Pub
Prisutdelning och överraskningspriser
Pressvisning
Storbilds-TV för fotbolls-VM
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Sommar på Broken 2006

Vi önskar er alla en riktigt skön
båtsommar och hoppas att ni tar
vägen förbi vår härliga klubbholme
Broken. Som medlem behöver du
inte betala hamnavgift och har fri
tillgång till bastu, dusch och fräscha
toaletter. Broken är till för alla båtmänniskor och alla typer av båtar.
I år försöker vi oss på lite utökade
evenemang förutom de traditionella aktiviteterna som vi vant oss
vid. Intresset får avgöra hur vi sedan går vidare.

i Lettland och som hon planerar
att segla till Antarktis med. Milos
besök är ett samarrangemang med
Svenska Kryssarklubbens Sörmlandskrets.
Lör
da g e n de
n 10 ju
ni
örd
den
jun
Klubbstugan

Sverige - Trinidad
Självklart ska du se Sveriges
premiärmatch mot Trinidad i
Fotbolls-VM.på storbilds-TV i
klubbstugan. Start kl. 18.00

Lö rrd
d a g e n de
n 3 ju
n i k l. 1177.0 0
den
jun
Klubbstugan - Inträde 40 kr

Lör
d a g e n de
n 1177 ju
ni kkl.
l. 1177.00
örd
den
juni
Klubbstugan Delt. 50 Kr/ person

Milo Dahlmann

Grilla rätt på båtgrillen!

Hon hade en dröm: att segla till
Antarktis. Sommaren 1997 lämnade hon hemmahamnen i Stockholm för att förverkliga den. Ett
och ett halvt år senare var hon tillbaka som den första svenska
kvinna som ensamseglat över Atlanten! En seglats som sträckte sig
över 30 000 sjömil. Milo berättar
också om sin nya stålbåt som byggs

Broken gästas av kocken Hannu
Husa som visar hur man bäst förbereder det som ska grillas och fixar
till den perfekta marinaden.
Många tips för dig som inte gillar
eldsvåda med kremerat kött.! Du
tar med dig det du vill grilla samt
egen grill med kol och tändvätska.
Vi intar sedan en perfekt grillad gemensam måltid.

KOR
ORTT...

Fre d
a g e n de
n 2233 ju
ni
da
den
jun
Midsommarafton

Traditionellt midsommarfirande med start kl. 11.00
4 –9 juli
Sk
ä rrg
g å rrd
d ssk
kr yss
a r v e c ka n
Skä
yssa

All information på www.nyss.nu

Redaktionen har nåtts av uppgiften att Carl-Bertil Forslund
firar jämt i dessa vårtider, dvs,
har sin 80-årsdag och kanske
även hustrun! Å sällskapets vägnar;
Hjärtliga Gratulationer!
Redaktören bugar

L ör
d a g e n de
n 12 au
gust
örd
den
august
gustii
Stora Kräftkalaset!

Familjekappsegling med kräftskiva.

Välkomna till en härlig
sommar på Broken!

13

Elis Gustavsson
Vår äldste medlem, Elis Gustavsson, har gått ur tiden. Elis blev
medlem i segelsällskapet som
tonåring 1932 och har genom
decennier betytt mycket för sällskapets medlemmar och båtägare i allmänhet. Elis drev tillsammans med sin bror Lennart
Nyköpings Varv, först i Spelhagen och sedan mitten på 60talet på Brandholmen.
Elis betydde mycket i mitt eget
tidiga båtägande då han vid
stängningsdax i butiken tog en

tur förbi ”så att man gjorde
rätt”. Han delade frikostigt med
sig av sina kunskaper om båtar
och båtvård och kom ibland
med en burk att ”stryka på under först”.
Elis kunde som ingen annan
berätta om båtlivet och båtarna
i Nyköping. Han kom ihåg båtarna vid namn decennier tillbaka långt efter deras ägares
namn bleknat bort.
Redaktören

Torbjörn
Karreskog
klubbmästare

070-2206544
torbjorn.karreskog@adamomail.se

Kom och se Galeon 2006
Nya och begagnade
båtar och motorer
Tillbehör
Service och reparationer

Öppettider
Månd-fred. 9.00-17.00

FISKEHAMNEN - 613 35 OXELÖSUND - 0155-30827
www.oxelosundsvarv.se - info@oxelosundsvarv.se

NYKÖPINGS VARV AB, Telefon 0155 210862
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Kurs- och lägerprogram 2006

S eegl
gl
a r k ur
ör v u x n a
gla
urss e r fför

S eegl
gl
a r s k o lla
a fför
ör b
a rn
gla
ba

Se
gl
a rlä
ger u
n g do
mar
Segl
gla
rläg
un
dom

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 – fullt!
25-28 JUNI
Seglarkurs för vuxna, steg 1
OBS Extra kurs!!
18-21 AUGUSTI
Seglarkurs för vuxna, steg 1 – tjejer
– fullt!
9-12 AUGUSTI
Steg 2/3, skärgårdssegling kölbåt
13-16 AUGUSTI
Steg 2/3, skärgårdssegling kölbåt
Anmälan till Linda Kowallek
Tel. 070-3337680
E-post: linda_kowallek@yahoo.se

Den 7-11 augusti v.32, står ledare
och optimistjollar 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.
Anmälan sker till Oskar Kowallek.
Tel. 0730 353162, 0141 754 167
E-post : oskarkowallek@hotmail.com

20-22 juni samlar vi ungdomar
på Broken för att segla, umgås
och njuta av sommaren. Du som
är 14-19 år, nybörjare eller mer
erfaren, är välkommen att vara
med. Vi seglar tvåkrona, E-jolle
och Laser.
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Seglarlägret på Broken 15-18 juni
är årets höjdpunkt där barn och
föräldrar tillsammans får härliga
dagar i skärgården fyllda med segling, lek och andra aktiviteter. Lägret är för både nybörjare och fortsättare.
Anmälan till Magnus Gustafsson
Tel. 0155 289 646, 0704 205 657
E-post: magnus@pov.nu

Anmälan till Linda Kowallek
tel. 070-3337680
e-post: linda_kowallek@yahoo.se

Båtbyggarskolan - Stensund
Redaktören var härförleden på
hemma hos-reportage hos Linda.
Nej, inte som det låter, det tillkommer inte en åldrande redaktör! Linda går på båtbyggarlinjen
på Stensunds Folkhögskola och
det är där man i hetsen inför terminavslutningen faktiskt ”bor”
i verkstaden.
På Stensunds folkhögskola
finns en båtbyggarlinje för allmogebåtar där man lär ut traditionella byggnadsmetoder till 1012 elever under ett till två år. Det
är en studiemedelsberättigad utbildning som är så mycket mer
än båtbyggnad - ett förhållningssätt till livet! Något av en konstskola alltså...
Tre båtlag bygger var sin allmogebåt med allt som hör till;
man lär sig mäta upp och läsa båtritningar och tillverka egna verktyg, repslagning i Danmark och
segelsömnad på Åland. Eleverna
gör också praktikveckor på båtvarv.

Introduktionen till utbildningsåret och också avslutningen är en
långsegling. Den senare naturligtvis i den båt man tillverkat själv.
Direkt man stiger in i verkstaden
slås man av dofterna - tjära, linolja, trä ... Lindas båtlag har byggt
en Vänersnipa, vackert spetsgattad
med uppdragna stävar och med
tydliga drag av vikingarnas båtar.
Det är bara två dagar kvar till avslutningen och sjösättningen och
långt ifrån klar! Roder, tofter, durkar och en del annat saknas fortfarande. Men det är ett par nätter
kvar till ...
Båtbyggarskolan är så långt ifrån
klassrum man kan komma. ”Man
lär genom att göra” och klassrummet eller ”kontoret” är mest för
den gemensamma arbetsplaneringen. Preben, som är lärare på
skolan, visar, förklarar och resonerar vid båtarna... och drar på fri
hand upp konturen på ett roder;
”...när det är vackert är det bra.
då fastnar inte sjögräs...”
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Hur gick det då - blev den klar?
Linda mailade bilder från sjösättningen och avslutningen där
alla båtarna guppade så vackert i
sitt rätta element!
Blir du sugen? Stensund har sommarkurser i båtbyggnad, renovering, kajakbyggnad och segling.
Läs mer på www.stensund.se
Redaktören

16

R e dak
ens R
uta
daktt ör
örens
Ru

Bäste läsare,
Frågorna om varv och båtförvaring har föranlett redaktören att räkna båtar. Det var
mer spirituellt än det låter!
Skälet var från början att klä
på bilden av hur väl hallarna
nyttjas. Vid arbetet med matrikeln gavs möjligheter att
jämföra hallytan med sammanlagd båtyta (som ger intäkter till sällskapet). Variationerna var som väntat ganska
stora, 12-15 %. Som alla redan vet bidrar både stolpar
och slamkryparen till den
dåliga packningen.
Skulle man inte kunna skriva
en programsnutt som optimerar nyttjandet av hallarna...?
Stömbergspojken, som dras
med samma yrkesskador som
god ingenjör, medgav utan att
rodna liknade funderingar
men hade översatt det till
”jordgubbskartonger”.

Ska man ta kartongen med
bara stora gubbar eller får
man mer om man tar en med
bara små? Svaret blir faktiskt
att man får lika mycket MEN
om man blandar stora och
små gubbar får man mer!
Jordgubbar alltså. Tänk på

det när midsommartårtan
ska bakas! Analogin ska nu
inte tolkas som att vi ska lägga båtar på varandra huller
om buller.
Nåväl, vid sagda turer i
hallarna i sällskap med assistenten (svart Cocker) insmög sig en annan glädjande insikt. Vi har ett växande
antal träbåtar och vackra
och välskötta sådana! Inalles räknades 36 stycken segel- och motorbåtar in vilket gav näring till redaktörens närmast freudianska
förhållande till mahognyn.
I all tysthet genomförs alltså
en kulturgärning för gamla
fritidsbåtars bevarande och
i vissa fall återuppståndelse.
Vi har medlemmar som besitter den imponerande
hantverksskicklighet och uthållighet som behövs. En
del målade flytetyg måste
man knacka på för att inse
frånvaron av polyester.
Träbåtarna har ökat med ca
50 % i antal på 7-8 år och
det kommer säkert att bli
fler! Med en dåres envishet
återkommer redaktören till
träbåtshallar eller varför
inte en träbåtssektion! Vi
kan ställa upp dom på Stora
torget, såsom på lottbåtarnas tid på 30-talet, givetvis
mot rundligt tilltagna
kulturbidrag!
Redaktören

S T Y R E LLSS E & F UNKTIONÄRER
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
N YYSS
SS K ANSL
ANSLII
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
M E D LLEE M SSAA V G I FFTT E R 2006
Inträdesavgift::
senior
525 kr
junior
250 kr
Årsavgift::
senior
425 kr
junior
225 kr
pensionär
300 kr
Familjemedlem 125 kr
6
V AR
VS
A V GIF
TER 200
ARVS
VSA
GIFTER
2006
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
A N N AATT
- 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-format.

