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Omslagsbilden;
Segelsällskapets framtid; här
sitter Niclas, Jocke, Caroline,
Hanna, Moa, Sandra, Laura,
Karl-Johan, Klara, Erika och
Emma. Det är inte bara segling man lär sig utan lika
mycket social samvaro och
kanske fostran, ett öppet
hjälpsamt sinnelag. Man har
kul! Är månne Jocke en bra
klubbmästare och Klara en
utmärkt kassör i framtiden?

Captains Corner
Hur skall NYSS se ut om några år? Vad är det
dagens medlemmar värderar? Vilka är medlemmarna imorgon? Det är några frågor som jag och
många med mig går omkring och tänker på. Det
är ju svåra frågor som saknar entydiga svar. Desto
viktigare att vi är många som funderar och diskuterar. För någon sorts guidning kommer att behövas för kommande styrelser.
Jag flyttade hit 2003 och har inga tidigare kopplingar till vare sig NYSS eller Nyköping. Så mina
funderingar är inte belastade, på gott och ont, av
traditioner eller att jag växt upp inom föreningen.
Jag sökte mig till NYSS då det var ett naturligt
sätt att få en varvsplats. Klubbvarvet kändes också
bra - jag har tidigare legat på ett sådant. Senare har
jag förstått att mitt skäl är kanske den vanligaste
formen för rekrytering av medlemmar till klubben.
Själv engagerade jag mig också i föreningsarbetet.
Inte för att jag brann för NYSS utan snarare för
att jag såg det som en väg att få nya kontakter.
Nyinflyttade som vi var! Jag tror att båda mina
skäl är ganska vanliga särskilt som många nyinflyttade är, liksom jag själv var, 55 plussare.
Förhoppningsvis överdriver jag när jag säger att
det är varvet som är den främsta medlemsrekryteraren, eftersom jag hoppas att man skall komma till
NYSS för intresset för båtliv och segelsport, och
inte bara för behov av uppläggningsplats.
Nya medlemmar kommer också till oss genom
vår livaktiga ungdomssektion som väcker många
barn och ungdomars intresse för segling och kappsegling. Ungdomsverksamheten gör också att
många föräldrar engagerar sig som ledare och medlemmar. Även om många ungdomar sedan lämnar klubben pga. studier eller att andra intressen
tar över så kan vi också se att några senare kommer tillbaka som återvändare. Men framförallt
innebär ungdomsverksamheten en generell stimulans för klubb och medlemmar.
På samma vis sprider våra kurser och läger en
positiv känsla och bild av klubben. En bild av att
klubben har mycket att ge för många oavsett om
du är ung, gammal, nybörjare eller gammal sjöbjörn. Det kräver naturligtvis engagemang och in-

tresse men jag hoppas och tror att det är många
som vill delta.
Jag tror att vi kan lära av ungdomsverksamheten
för att få andra grupper i Nyköping att söka sig till
NYSS. Vi har en stor grupp invandrare och ungdomar som förmodligen behöver draghjälp för att
söka sig till våra aktiviteter. Exakt hur det skall gå
till vet jag inte varför idéer behövs. Men detta är
ingen ny verksamhet utan mer en informationsfråga.
Samtidigt känner jag starkt för att klubben skall
utveckla en ny verksamhetsgren. Nämligen segling
för funktionshindrade! Stiftelsen Skota Hem har
visat att segling är en bra aktivitet för rörelsehindrade. Vi skulle kunna jobba tillsammans med
Skota Hem för att utveckla detta. Idag finns egentligen ingenting på ostkusten söder om Saltsjöbaden och vi har bra förutsättningar. Vi kan då ge
rörelsehindrade nya möjligheter samtidigt som vi
också vinner nya medlemmar och inte minst nya
insikter och erfarenheter.
Maila mig gärna dina egna tankar och funderingar kring NYSS och vad klubben skall vara. Sänd
det till ordf@nyss.nu eller om du hellre skriver
vanligt brev kan du skicka det till mig via NYSS
Box 250 611 26 Nyköping. En omläggning av vår
hemsida är planerad och där ser vi fram emot att
ha ett diskussionsforum för medlemmar.
Till sist ett par siffror, som är väl värda att
beakta! Av våra ca 500
medlemmar är 50 %
över 50 år! Endast 29
st är under 18 år!
Gerold Ekström
ordförande

Extra medlemsmötet...
20 Maj genomfördes ett extra medlemsmöte på
Jollebasen på Brandholmen. Det var som vanligt
alltför få medlemmar som ställde upp men ett
drygt 20-tal var ändå på plats.
Mötet föranleddes bland annat av felaktig utdebitering av varvsavgifter för 2007 – 2008 vilket sedan legat till grund för den budget som antogs vid
årsmötet 2007.
Styrelsens föreslog till det allmänna mötet en
korrigering och höjning av tidigare beslutade varvsavgifter med följande resultat:
• Årsmötesbeslut 2006 avseende varvsavgifterna
2007 – 2008 ändrades till Ute 75:-/m2, Inne
95:-/m2
• Årsmötesbeslut 2007 avseende varvsavgifterna
2008 – 2009 ändrades till Ute 75:-/m2, Inne
100:-/m2

Övriga beslut
• Mötet beslutade ändra inträdesavgifter för
juniorer så att dessa skall tas ut först från och
med 15 års ålder.
• Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att
genomföra upprustning av elinstallationerna
på varvet inom ramen för 150.000 Kr. samt
att utarbeta tydliga instruktioner om vilken
utrustning som får användas och information
om gällande regler och föreskrifter. Mötet rekommenderade också att det skall införas årliga elrevisioner på varvsområdet.
• Årsmötet 2007 hade hänskjutit frågan om valberedning. Det allmänna mötet tog beslut om
att Torbjörn Karreskog från styrelsen och Stefan Hultgren skall bilda valberedning samtidigt som styrelsen och övriga medlemmar uppmanades att fortsätta rekryteringsarbetet.

3

Övriga frågor och informationspunkter
• Frågor om ev. utdebitering som ersättning för
ofullständig arbetsinsats under varvsprojekten
fick följande svar;
- Gjorda arbetsinsatser och också andra insatser för föreningen kommer att ligga till grund
om en utdebitering skulle aktualiseras.
- Nya varvsliggare skall inte tvingas köpa in sig
genom en extra debitering.
- föreningen inte har intresse av att debitera
men att det däremot finns ett starkt intresse
av att medlemmar bistår med insatser.
• Styrelsen förslogs utreda möjligheten med lån
från medlemmar till klubben för att stärka klubbens ekonomi. Förslaget var att sådant lån skall
löpa under medlemstiden. Styrelsen skall ta upp
frågan.
• Fråga från medlem om det går att gräva ut runt
mastkran. Det är problem för båtarna att
komma in vid påmastning.
• Frågan om toaletter på varvsområdet diskuterades. Det är ett akut behov av nya toaletter.
De båda senare frågorna hade inga spontana svar.
Vattendjupet vid mastkranen hänger möjligen
samman med kommunens rustning av strandskoningen och toalettfrågan med när servicehuset
kan bli färdigt.
Ordföranden Gerold Ekström informerade
också om de underhandsbeslut styrelsen tagit när
det gäller servicehuset.
Protokollet från det extra medlemsmötet kan du
läsa på segelsällskapets hemsida www.nyss.nu
Redaktören
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Varvet och projekten

Vid el-revisionen som genomfördes på varvet i
vintras konstaterades stora brister i vårt fasta
elsystem.
Dessa är nu åtgärdade och vi har bytt allmän
belysning i hallarna samt installerat fasta jordfelsbrytare i varje hall. Vidare har alla vägguttag bytts
ut eller reparerats. Vi har sett över elcentraler och
matningar till hallarna. Arbetet genomfördes av
YIT och är nu avslutat. Kostnaden blev 150.000
Kr inklusive moms. Det som återstår är att lägga
om matningen till hall 7 som idag går via gamla
slipboden. Detta kommer att ske under våren för
sedan ska slipboden rivas.
Vi har också haft ett möte med vårt försäkringsbolag med anledning av att många av oss som ligger i hall kopplar upp egen arbetsbelysning. Det
råder ingen som helst tvekan om att det är den
enskilde båtägaren som ansvarar för dessa inkopplingar. Föreningens ansvar upphör vid vägguttaget.
Detta är viktigt att komma ihåg då en hel del egen
kopplade takarmaturer inte är godkända och i vissa
fall direkt farliga. Vid en eventuell brand kan den
enskilde båtägaren som kopplat in icke godkänt
material ställas till svars.
Vi kommer att i samverkan med försäkringsbolaget författa en elsäkerhetspolicy där det hela blir
tydligare.
Du är själv ansvarig för eventuella konsekvenser av felaktiga el-installationer. Det kan bli
dyrt!
Torbjörn Karreskog
Varvsförvaltare

Hallarna
Projektet för att rusta upp hallarna är i det närmaste avslutat. Mastskjulet har fått sina dörrar och
portar vid jollefacken. Hall 6 har reparerat vinterskador och hall 7 har tillverkat och satt upp återstående portarna. Såvitt känt återstår låsanordningar och kantskoning.
Det har visat sig att portarnas upphängning frestar på överliggaren där portarnas skenor/konsoller är uppfästade. Detta är en underhållsfråga för
hallgrupperna att ta tag i framdeles.
Under sommaren har det rapporterats att det
på några ställen kommer vatten från taket när det
regnar. Var uppmärksam på om det regnar in någonstans och hör i så fall av dig! Taket har fortfarande täthetsgaranti.

Servicehuset
Vårarbetet slutade till midsommar för semester
och segling efter att arbetsskaran stadigt minskat
vecka för vecka under juni.
Arbetet anslogs på NYSS hemsida och återupptogs igen strax före månadsskiftet augusti/september. Det har sedan dess pågått tisdag- och onsdagkvällar. Det börjar nu bli svårare eftersom det
mörknar tidigt.
Får dom aldrig på taket? Man kan kanske beskriva det som det bakvända bygget och det kräver
sin förklaring; Reglarna i den gamla skolan är dimensionerade för att sektionerna ska bli lätta så
att de kan flyttas/transporteras. Den dimension
som används i de stående reglarna är endast 34 x

60 mm. För att kunna bygga ett riktigt tak som ju
faktiskt väger en hel del behövde vi använda reglarna för tilläggsisolering/ny fasad till att avlasta den
befintliga stommen för den tillkommande vikten.
Vi kommer också att få vara försiktiga med att ta
ner innerväggar när vi kommer så långt.
Det smyger sig allteftersom in bidrag i olika former. Vi har fått köksskåp, -bänkar och spis i hyfsat
skick. Vi kommer att få lysrörsarmaturer, toastolar
och handfat. Upplupna kostnader så här långt
motsvarar ca 40 % av vad bara betongplattan kostade i det ursprungliga förslaget. Då har vi ändå
det mesta av materialet till ett skalfärdigt servicehus. Det gäller att hålla hårt i kassalådan nu när
lånekostnaderna stiger!

Ett rop på hjälp!
Vi har under höstens arbetskvällar varit väldigt få
som arbetat, oftast bara 2-3 och aldrig mer än 5
personer. Arbetet går därför alldeles för långsamt
med tanke på den stundande vintern. Om du kan,
ställ upp några kvällar! Vi har anskaffat halogenlampor så att det går att fortsätta när det mörknar
och det går att jobba inomhus när det regnar. Som
tidigare; medtag gärna handverktyg.
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Göran Schultz i färd med
att sätta fasadpanel.

För nästa år planeras el, vatten och avlopp.
Avloppslösningen blir ganska omfattande då det
medför grävning till hörnan Spelhagsvägen-Munkvraksvägen, dvs tvärs över hela varvsområdet. Vi
måste också gräva ner en tank med pumpar, lägga
värmespiraler, etcetera.
Christer Calmtorp

Varmt välkomna önskar festkommitén

Nyutvecklade Y-bommar från
4,5 till 12 meter med gångbar
bom och tamphållare. Se
vidare på vår hemsida
www.wetrade.se
Versadock bryggsystem i ett
stort antal kombinationer
samt flytmoduler för
uppläggning av jollar och
vattenskotrar. Se vidare på
www.versadock.com

Slottsgatan 23, 611 32 NYKÖPING
Telefon: 0155 360 70
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Kappseglingsträning för vuxna

Det är torsdag och mitt i september. Ett gäng laddade seglare har redan riggat segelsällskapets tvåkronor när vi instruktörer kommer ner till Jollebasen på Brandholmen. Vinden är perfekt. Vi
byter om och åker ut med följebåten på Stadsfjärden där vi tränar på starter, rundningar, fart
och taktik på en kort bana. Efter skymning samlas vi en stund i klubbhuset. Efter att ha mumsat
varm korv med bröd går vi igenom teori och pratar om dagens segling. Det är tredje sista planerade träningstillfället, men alla vill köra nästa vecka
igen så vi bestämmer att vi seglar då också.
Kappseglingsträning har man nytta av även som
fritidsseglare. Att kunna trimma båten efter olika
förhållanden och lära sig kryss-teknik gör inte bara
att man kommer snabbare till målet. Man får större
förståelse för vad som händer! Seglingen blir tryggare och bekvämare när man t ex vet hur man får
båten att kränga mindre. Dessutom ökar ju chanserna att placera sig bra på familjekappsseglingen.
Håll utkik på hemsidan och häng med när vi kör
igång igen i april!
/Daniel, Oskar, Linda och Hasse

Bilden; Magnus Sandvall och Lisa Hanses

SFK 0155-267345
Allt för Navigation, Kommunikation och Montage
på Land och till Sjöss

Sommarens seglarkurser på Broken
Ännu en gång lyckades vi pricka in mestadels fina
vindar och sol på seglarkurserna för vuxna som
arrangerades på Broken. En fullbokad steg 1-kurs
i slutet av juni och en steg 2/3-kurs i början av
juli lockade totalt 14 deltagare.
I slutet av juni var det även dags för årets seglarläger för de äldre ungdomarna, de flesta mellan
16 och 18 år. Både fortsättare från förra årets läger
och nybörjare utvecklades enormt under dagarna.
Vilket gäng!
/Instruktörsgänget (Annica Östergård, Maria
Mannberg, Oskar Kowallek, Linda Kowallek och
Hasse Kowallek)
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Bilden ovan: Tommy Svensson och Seppo Hartanen.
Bilden nedan th: Anna slår knopar.
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ENARS SEGELMAKERI
Mastvägen 13, 61335 Oxelösund
Tfn 0155 31500
www.enars.se info@enars.se
Vardagar 8-18
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Broken, sommaren 2008

Broken har i år haft besök av ca 900 båtar,
som betalt 112 000 kronor i hamnavgift. Vi
fick in 81 000 kronor förra året. En bidragande orsak är att vi höjt avgiften med 20 kronor, men det är inte hela sanningen. Vår ö
har ett väldigt gott rykte bland båtfararna. Vi
har firat traditionsenlig midsommar och arrangerat en Familjekappsegling med tillhörande kräftskiva som vanligt. Deltagarantalet
var stort på båda evenemangen.
Broken fick el installerat på bryggorna till
sommaren. Bidrag från Brokens Vänner betalade hela kostnaden på 36 000 kronor. Nu har
alla båtar möjlighet att få landström till laddning av batterier med mera.
Anders och Eva och barnen avtackades på
familjekappseglingen i augusti för sina tre år

med klubbvaktssysslan på Broken De har gjort
ett jättejobb. Nästa år kommer Stefan och
Anna Hultman med barn att ta över.
Vår klubbholme är i gott skick. Till kommande säsong behöver inga större investeringar
göras utan bara normalt underhåll. Vad som
står överst på önskelistan är bord till dansbanan. De gamla börjar bli slut och är tunga
och otympliga. Tips från medlemmarna önskas.
Höststädningen ägde rum 11 okt med sedvanlig sopplunch. Båtar hämtade vid Sjöliden
och det blev mycket ”ris och röj”.
Lars Arvidsson, Broknförvaltare
Bilden nedan: Anders och Eva
Bilden ovan till höger: Fest!!!
Bilden nedan till höger: Nattro i viken...
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Sommarens kappsegling i korthet

Familjekappseglingen

P l ac. R o rrss m a n

Båt
Båttt y p

NYSS familjekappsegling lockade i år 34 startande
trots att väderprognoserna var mycket dystra för
helgen. Både regn och hård nordlig vind hade
utlovats, men detta såg vi inte mycket av. De flesta
av oss hade nog önskat lite mer vind på banan,
som sträckte sig ca 10 M runt Örsbaken. Vi kom
alla i mål utan större missöden men först över
mållinjen vid startholmen var Stefan Kindeborg
med sin Dehler 34. Kort därefter skar Skärgårds
40:an Britt-Marie med Tobias Gustafsson som
skeppare. Mycket imponerande av en tvåmansbesättning! Tredje båt i mål var en Triss Norlin
skeppad av Jan Dalhäll.
Även om vindförhållanden på banan skiftat så
var det en hyfsat rättvis segling när en stor modern
båt, en långsmal träbåtsklassiker och en liten 70talare på 5.7 meter toppar resultatlistan. Bästa nykomling var Anders Roman med en NF och startkommittén bestående av ordf. Gerold samt Maja
Bjärle tilldelade Jesper Lundblad i en Senorita
Helmsman bästa start. Prisutdelning hölls i samband med Kräftskivan som blev en toppenfest!
Tack till alla sponsorer för ett dignande prisbord!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dehler 34
SK 40
TRISS NORLIN
M 22
M 22
NF
M30
RJ 85
Fortissimo
IF
SENORITA H.
FIRST
X99
Swede 38
Soling
RJ 85
Marieholm 26
Soling
Comfort 30
RB 111
H-BÅT
RIVAL 22
RJ 85
Soling
LADY H.
Sveakryssare
Comfort 30
RIVAL 22

STEFAN KINDEBORG
TOBIAS GUSTAFSSON
JAN DALHÄLL
STEFAN HULTGREN
LINDA KOWALLEK
ANDERS ROMAN
GULLAN JANSSON
GÖRAN ANDERSSON
KARL-INGE FORSLUND
PER SANDBERG
JESPER LUNDBLAD
HÅKAN PETTERSSON
PETER FRITZ
FAM ENOCKSON
LASSE JOHANSSON
DAVID WALLENTIN
HENRY HULTGREN
LORENZ BROMAN
STEFAN ENQVIST
PETER SIPOS
KARIN BRUNELIUS
OSKAR KOWALLEK
MANNE NORRHÄLL
BJÖRN HULTREN
GÖRAN JOHNSSON
N, P & J HULTMAN
EDMAN KARRESKOG
LEIF NORRHÄLL

11
29
30
31
32
33
34

INGER LINDBERG
STIG JEHLER
FAM. TOLF
LASSE ARVIDSSON
GÖRAN ISAKSSON
CAMILLA LANDIN

Compis 97
RIVAL 22
SAFIR
Comfortina 32
RIVAL 22
MAXI FENIX

Byxelkroken
På Byxelkroken visade Magnus Gustafsson (SK40)
med besättning att träbåtar kan segla hårdvind 4:e plats av 124 båtar på söndagens etapp är inte
fy skam! Även Torbjörn Karreskog (Comfort 30)
visade hårdvindstalang när han med sin dotter
och svärson samma dag vann den spinnakerfria
klassen och hade 72 båtar bakom sig totalt - stor
eloge till en debutant! Kanske kan han inspirera
fler NYSS:are att prova vingarna på kappseglingsbanan?

SM Mälar 22
I årets Mälar 22-SM kammade NYSS hem dubbla
medaljer, både guld och brons, genom Daniel
Ekstrand och Stefan Hultgren med besättningar,
som till skillnad från tidigare år seglade varsin båt.
Vi tar tacksamt emot alla rapporter från andra
NYSS:are som turnerar runt på kappseglingsbanorna!

Arkö Runt
NYSS har även haft flera framgångar på bortaplan i sommar. Jan Dalhäll seglade hem totalsegern i Arkö Runt med sin Triss Norlin (som för
övrigt tjästgjorde som skolbåt på en av NYSS seglarkurser i somras). Tack Trisse och stort grattis!
/Eskaderchef Linda

Vill du h
yr
a ut di
n båt?
hyr
yra
din
Nyköping Boat Rental AB grundades
2004. Kärnan i vår verksamhet är
förmedling av båtar för uthyrning till
privatpersoner och företag. Vi hyr ut vår
egen Bavaria 42 Cruiser och förmedlar
andra båtar åt våra samarbetspartners.
Då intresset att hyra är stort har vi behov

av fler båtar, både segel- och motorbåtar.
De senare behöver inte vara snabbgående. Många söker lugnet!
Kontakta oss om du har en båt du kan
tänka dig att hyra ut. Du kan också gå in
på vår hemsida www.boatrental.se för att
få veta mer om oss och vår service.

Nyköping Boat Rental AB
Adress: Stockholmsv 18 – 611 37 Nyköping
Tel: 0155 242036 – Mobil: 0708 190777, 0708 291595
Web: www.boatrental.se - E-post info@boatrental.se
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Varning för motorstopp!

Kontrollera extra noga!
Svenska Kryssarklubben, Båttekniska Nämnden
(BTN) uppmanar alla som har båt med dieselmotor att noga kontrollera innehållet i bränsletank
och filter.
Oljebolagen tillåts sedan augusti 2006 tillsätta max
5% biologiska oljor (FAME = fettsyrametylester) i
dieselbränslet. Inblandningen innebär en ökad
risk för att klumpar bildas till följd av tillväxt av
s.k. mikrober/bakterier. Oljebolagen skriver själva
att risken är störst vid marin användning.

Viktigt att underhålla bränslesystemet!
”Maskin/Propellerhaveri” är vanligaste orsaken till
att Sjöräddningen rycker ut. Statistiken för 2007
angav hela 224 fall av just detta. Det slarvas också
med underhåll av bränslesystem och marginalerna
är betydligt mindre med FAME-dieseln.

Vad säger Petroleuminstitutet (SPI)?
Den nya FAME dieseln är känsligare för uppkomst
av mikrober varför SPI rekommenderar att man
ska tömma sin dieseltank på hösten. En folder
kan hämtas på; www.spi.se. Hur tömning av dieseltankar ska gå till praktiskt framgår dock inte. Detta
handlar kanske om upp till 75 000 båtar som ska
dräneras på ”gammalt” bränsle på alla marinor
och båtklubbar.

Miljön allt viktigare
Kryssarklubben önskar definitivt inte en utveckling där båtägare häller i miljöfarliga biocider i

bränslet (t.ex. Grota Mar m.m.). Biocider är
mycket giftiga och en sådan utveckling bidrar sannolikt inte till någon miljövinst totalt sett med
den delvis förnybara FAME-dieseln.
Bilden av vilka bensinbolag/sjömackar som har
haft FAME inblandning är oklar. På vanliga bensinstationer där båtägare kan handla diesel i dunk
där har man garanterat haft 5% FAME i dieseln
under 2007.
Troligen kommer all diesel framgent att ha FAME
inblandning av miljöskäl. Möjligen kommer syntetisk diesel också att finnas tillgänglig inom en
inte alltför avlägsen framtid.

Räkna alltid med lite vatten i tanken
SPI anger att ”så länge som det inte finns vatten i
en dieseltank så är det inga problem att förvara
FAME-dieseln upp till ett år”.
Båtägare måste alltid räkna med viss kondens i
en dieseltank. Kondensvatten är nästan ofrånkomligt beroende på temperaturväxlingar. Dessutom
är det liten eller ingen omsättning alls under stor
del av året i en fritidsbåt vilket förvärrar.

Mikrober bildar klumpar
Det som gör detta allvarligt är att mängden mikrober som bildats i vissa fall satt stopp i det sugrör
som finns inne i tanken. Föroreningarna har alltså
proppat igen och därmed inte ens nått vattenavskiljare och filter. Vid båtanvändning i lugnt
väder kan utfällningarna ligga på tankbotten i åratal, men vid svall eller sjögång blandas tank-

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

innehållet om och utfällningarna kan stoppa
bränsletillförseln.

Hur kan man då skydda sig?
Båttekniska Nämnden BTN anser att den nya
dieseln med FAME är ett säkerhetsproblem såvida
man inte har full kontroll på hela bränslesystemet.
BTN rekommenderar följande åtgärder (förutom
normala filterbyten och rengöring/kontroll av
vattenavskiljare):
- Se till att bränsletanken kan inspekteras invändigt och rensugas (på lägsta punkten där slam
samlas) genom inspektionsluckan eller via hålet för nivågivaren.
- Sug ur slam med en oljesug våroch höst .
- Om tanken inte kan inspekteras eller bottenslam sugas ur måste tanken göras om. Dieseltankar ska vara byggda så att de kan inspekteras. Skvalpskott ska även ha öppningar i nederkant.
- Dieseltanken bör helst ha en bottenavtappning
på lägsta punkten. Som alternativ kan ett fast
sugrör på lägsta punkten monteras vid ombyggnad. Ett sätt att slippa dränera tanken varje höst
och vinterförvara bränslet (i tät behållare på säker plats), kan vara att blockera tankventilationen helt under vinterförvaringen. Att klämmer till om ventilationsslangen med en slang-

tång eller att montera en kulventil
på ventilationsslangen kan förhindra
att fuktig luft kommer in i tanken.
Glöm dock inte att återställa ventilationen på
våren.
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Bilden visar tankföroreningarna i en Dehler 34
som nylevererades december 2006. Det fanns ytterst lite kondensvatten i form av ett fåtal vattendroppar i tanken.
Båttekniska Nämnden uppmanar alla båtägare
som har dieselmotor: Titta i tanken!
Stefan Kindeborg
ordf. SXK Båttekniska Nämnden
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BRANDHOLMENS FÖRSÄLJNINGSCENTER Telefon 0155 210862

Ungdomssektionen
14
14
Under 2008 har NYSS haft måndagsseglingar vid

2008

Brandholmen. Varje träningstillfälle har 10-20
barn seglat optimistjolle och Tvåkrona. Barnen
har varit indelade i två grupper - en tävlingsinriktad och en segelskolegrupp. Vår/försommar
bjöd på kanonväder och bra vindar medan sensommaren/hösten var lite si och så.
Våra ungdomar har representerat segelsällskapet
på kappseglingar; Rikskval, Regionskval, Sörmland Cup samt SM-veckan i Båstad. Det har generellt gått mycket bra. Våra mest aktiva e-jolle
och optimistseglare tränade med TOPS tillsammans med Sörmlands Seglarförbund. Tränare var
Per Gustavsson, Oxelösund och första tillfället var
under påsken.

Vi har inga båtdäck men...
...vi har däck till din bil och båttrailer

Åkerbärsvägen 2 611 38 Nyköping Tel: 0155-20 26 70

Välkommen till vår välsorterade butik !
Vi säljer kvalitetssäkra produkter från välkända
varumärken som Helly Hansen, Musto,
Henri Lloyd, pelle P och Holebrook.
Ett stort urval av sjökläder men även för
bryggsegling och strandpromenad.
Du hittar också sköna skor och
accessoarer som väskor, kepsar osv.
Presenter och praktiska saker för
dig som gillar det marina livet,
eller helt enkelt tycker att det är
snygga och praktiska grejer.

NySS medlemmar får 15% rabatt
vid köp av komplett seglarställ
(Jacka och byxor)
Örjan Berg
Oxelösunds Båt & Motor AB
Gästhamnen
613 35 Oxelösund
0155-319 02, 070-671 48 62
orjan@oxbom.se
www.oxbom.se

Brunelius Färg
Ö.Längdgatan 5, Nyköping.Tel 0155-21 00 08.
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ÅR
RSS MÖTE
Onsdagen den 3 december kl 18.30 på jollebasen,
Brandholmen.
Notera i din kalender och ställ upp!
ÅR
RSS FES
FESTT

Nyköpings Segelsällskaps årsfest
lördagen den 6 december kl. 18.30
Plats Hjorten på Träffen i Nyköping
Välkomstdrink, buffé och dessert.
Underhållning och dans med Kalops
Pris 250 kr/ person (betalas kontant vid entré)
Ta med eget dricka!
Missa inte denna unika möjlighet i
vintermörkret.
Välkomna!
OBS Endast föranmälan för att kunna beräkna maten.
Anmäl dig senast den 28 november till
Torbjörn Karreskog
Klubbmästare
070-2206544
torbjorn.karreskog@yahoo.se

N y LLOGGEN-R
OGGEN-R
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ör sök
e s!
OGGEN-Re
dakt
aktör
söke
NYSS behöver en ny redaktör för Loggen. Den
utkommer med tre-fyra nummer per år och
produceras i två versioner, en för printning och en
för hemsidan/epost-distribution. Hör av dig till vår
ordförande Gerold Ekström, tfn 0708 304980.
Om du undrar hur den produceras,
kontakta nuvarande redaktör på
loggen@nyss.nu eller 0705 213605.

S T Y R E LLSS E & F UNKTIONÄRER
Gerold Ekström, tf ordf.
0708 304980
Karl-Inge Forslund, kassör 0706 721 095
Anneli Edman, sekr.
0705 230 573
Fredrik Andersson, ungd. 0702 245 664
Linda Kowallek, eskader 0703 337 680
Torbjörn Karreskog, varvsförvaltare och
klubbm.
0702 206 544
Lars Arvidsson, Broken
0703 803 644
Bo Ståhl, ledamot
0703 019 910
Henrik Lundblad, ledam. 0705 731 739
Anders Karlsson,klubbvakt Broken
0155 220 850
Christer Calmtorp, Loggen 0705 213605
NY
SS K ANSL
NYSS
ANSLII
Box 250, SE-611 26 Nyköping
Telefon: 0155 211 629
e-post: kansli@nyss.nu
Hemsida: www.nyss.nu
Bankgiro: 753-5305
M E D L E M SSAA V G I FFTT E R 2008
Inträdesavgift::
senior
550 kr
junior fr 15 år 250 kr
Årsavgift::
senior
450 kr
junior
250 kr
Familjemedlem 150 kr
V AR
8/200
9
VS
A V GIF
TER 200
ARVS
VSA
GIFTER
2008/200
8/2009
Uteplats
75 kr/kvm
Inneplats
100 kr/kvm
Upptagn/sjösättn 650 kr
Flytt av båt på land 250 kr
Reg.avg. (eget upptag) 175 Kr
A N N AATT
- Nyheter hittar du också på NYSS
hemsida: www.nyss.nu Där finns
också digitala Loggen i pdf-format.

