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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
loggen@nyss.nu

Omslagsbilden;
Ungdomssektionen kör på
med seglarskolor och
läger. För året får två-
kronorna nya segel med
benäget finansiellt bi-
stånd från vår mångåriga
sponsor Miltronic. (foto
Linda K)

N y k ö p i n g s  S e g e l s ä l l s k a p

LoggenLoggen
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Varje förening bygger på frivilliga insatser oavsett
om det är en stor eller liten förening. Det oavsett
om det handlar om elitidrott med stora pengar el-
ler som hos flertalet föreningar, att man har begrän-
sade medel att röra sig med. Naturligtvis är det så
att där det finns pengar så kan många tjänster kö-
pas men i slutänden så är det ideella insatser som
det hela bygger på.

Segelsällskapets medlemmar har under många år
levt upp till de krav som ställs och levererat stora
ideella insatser. Inom NYSS har vi en aktiv ungdoms-
verksamhet med engagerade ledare som lär ut hur
man seglar och ger stöd till många barn och ungdo-
mar som vill lära segla för nöjes skulle eller gå vidare
med tävlingssegling. Projektet i Spelhagen kräver
stora insatser. Att hålla Broken som en levande klubb-
holme, lockande mängder av besökare varje år krä-
ver både engagemang och arbete. Inget av det vore
möjligt utan att många medlemmar jobbar och bryr
sig år efter år.

Erfarenheten från de senaste två åren är också fan-
tastisk, med två stora seglingsevenemang som
Skärgårdskryssarveckan och SM/RM för Mälarbåtar.
Trots den ansträngning som det innebar att genom-
föra det under två år i rad så ställde många medlem-
mar upp och såg till att det blev arrangemang som
gick utanpå vad som kan förväntas av en liten fören-
ing.

Vad är det jag försöker säga? Att
vi är för bra? Nej men däremot ty-
värr finns det en annan sida av det
ideella arbetet som inte engagerar
trots att det är där som klubbens
utveckling formas och i sin förläng-
ning dess överlevnad. Naturligtvis
tänker jag på föreningsdemokra-
tin, från medlems- och årsmöten
till styrelse.

Vi har idag en bra och väl fung-
erande styrelse som jag är stolt att
få vara ordförande för. Det är
också glädjande att vi i år har en

styrelse med flera nya ledamöter.  Samtidigt är det så
att flera i styrelsen sitter kvar i sina roller och tom
dubblerar trots att de önskat avgå eller reducera enga-
gemanget efter flera år.
Det som saknas är en väl fungerande valberedning
och naturligtvis också en beredvillighet att ställa upp
för val till förtroendeposter. Faktum är att vid vårt
senaste årsmöte som besöktes av en mycket liten skara
deltagare med hög medelålder, fanns det inte ens en
föreslagen valberedning att ta ställning till.

Ovanstående oroar såväl mig som mina styrelse-
kamrater, och det är tyvärr ingen tröst att motsvarande
problem gällt under många år och att andra fören-
ingar och klubbar har samma problem.

Du som medlem har dina privata motiv för med-
lemskapet och också egna tankar och idéer kring vad
du vill att NYSS skall vara. Visst är det styrelsens upp-
gift att lyssna på medlemmar och berätta vad som
händer med föreningen. Mycket av det sker via spon-
tana möten på Broken och på varvet. Dessutom har
vi Loggen och vår hemsida och alldeles säkert finns
det mer att göra för att förbättra kommunikationen
in och ut. Har du idéer sänd in dessa till oss i styrel-
sen! Alla idéer och förslag är mycket välkommna.

Men faktum kvarstår att det är via debatter och be-
slut i medlems- och årsmöten som styrelsen kan få
underlag till att utveckla och driva föreningen framåt.

Genom att vara med i valberedning
eller att ställa dig till förfogande för
styrelsepost kanske vi tom kan
komma till det läget att flera slåss
om styrelseposter?

Till sist önskar jag oss fantastisk
seglingssommar och många sköna
ljugaraftnar ute på Broken. Det
kanske tom kan bli så att en del av
dom problem jag talat om kan få
sin lösning genom spontana mö-
ten på varvet eller på Broken.
Gerold
Ordf. NYSS
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Inledare...
Om någon läsare till äventyrs har väntat på vinter-
Loggen så är det den som föreligger här hur vårlikt
det än ter sig utanför fönstret. Höstens nummer
kom ju också sent och det var i januari ganska
magert med material. Den nya styrelsen konstitu-
erade sig som bäst och avtalen med våra annonsörer
hade gått ut. Så den fick anstå till nu.

Även Loggen kommer framdeles att förändras,
förhoppningsvis till det bättre. Segelsällskapets kas-
salåda sätter dock gränser när kostnaderna för
printning och porto springer iväg. Således kommer
den elektroniska versionen att skickas som epost
till de medlemmar som har det och den printade
versionen att förbehållas medlemmar som inte har
epost. Det kan kanske föra med sig en extra utgåva
när något särskilt finns att berätta. Vi får se.

Ett vårnummer av Loggen ska ju vara framsynt
och ringa in sommarens alla händelser och evene-
mang. Även om vi inte har något stort kappseglings-
arrangemang i år finns våra normala begivenheter,
seglarskolor, läger, midsommarfirande, kräftätande
och familjekappen. Ungdomssektionen kör på med
jollekappseglingar i stort sätt på veckobas. Allt är
naturligtvis inte spikat till 100 % så håll koll på
NYSS hemsida med jämna mellanrum.

Miljö och säkerhet kommer allt oftare på tal. Fler
tips har kommit redaktören till del. Det gäller ben-
sin och diesel, bottenfärger, elinstallationer, sopor,
m m. Naturligtvis behöver vi skärpa till oss! Det
kan vara svårt att veta vilka råd och dåd man ska
lyssna på MEN vi vill ha rena badvikar, bryggplatser
utan förgiftat bottenslam, ett säkert varv med en
bra miljö. Det är värt att anstränga sig extra för.

Detta nummer presenteras några bra exempel på
”att förvalta sin historia”. Först är det segelsäll-
skapets vackra båtmodeller som lånats ut för att
kunna beskådas i avsaknad av egen klubblokal. Det
är faktiskt så att ”resten” står på fem lastpallar på
ÖSBs lagerhotell. Förhoppningsvis kan vi plocka
hem grejorna någon gång i framtiden!

Gunnar Behm beskriver på samma tema den
hedervärda insatsen att renovera Petterssonbåten
Gun. Det är inte bara båthistoria utan släkthistoria.

Så var det ju varvet och Broken men det låter sig inte
sammanfattas på några rader här. Se vidare på följande
sidor.

Däremot kan inte läsarna undanhållas nedanstående
stilstudie från vårrustningen. Strömbergspojken de-
monstrerar på ett utmärkt pedagogiskt sätt betydelsen
av deplacement för att inte tippa. Arbetsställningens
kroppsliga åverkan till trots belönas Lasse naturligtvis
med minst en pilsner i kunskapens tjänst. Vilken dag
som helst...

Redaktören



4 Varvet och projekten
Detta är något av en följetång och man kan ha för-
ståelse för att en viss trötthet infinner sig hos Logg-
ens läsare! Inte dessto mindre;
- varvet står för mer än 3/4-delar av segelsällskapets

årliga intäckter
- medlemmarnas kostnader för vinteruppläggning

är ca 1/3-del av kostnaderna på ett kommersiellt
varv

Slutsatsen är naturligtvis att detta verkligen berör
oss som medlemmar. Om man därtill funderar över
rimliga målsättningar om hur varvsverksamheten ska
motsvara medlemmarnas behov på ett säkert och
kostnadseffektivt sätt bör det speglas av pågående
verksamhet... Så uttrycker sig en riktig byråkrat! Föl-
jande finns att berätta om vad som hänt sedan ok-
tober och vad som planeras:

- VARVSKOMMITTÉN består, efter senaste stadgeänd-
ringen, av varvsförvaltaren, hall- och områdes-
ansvariga, representant för slipfogdarna samt projekt-
ansvariga. Sammankallande är Bosse Ståhl. Varvs-
kommittén har haft ett protokollfört möte för att
inventera restpunkter i hallprojekten och nödvändiga
reparations- och underhållsåtgärder. Vi behöver några
områdesansvariga bland uteliggarna samt en ny hall-
ansvarig i hall 6. Om du kan ställa upp, ring Bosse
tfn 0705 457877 eller redaktören tfn 0705 213605.

- HALLPROJEKTEN planeras vara avslutade i mitten
av juni (detta år). Hallansvariga planerar själva arbets-
insatserna. Främst hallarna 6 och 7 har kvarstående
arbeten med portarna. I hallarna 1 till 4 ska samtliga
gafflar som styr portarna nedtill bytas ut till en bättre

konstruktion. De nya galvaniserade gafflarna levere-
ras i månadsskiftet april/maj. Tiden ska även fort-
sättningsvis deklareras så skriv upp din arbetade tid
på resp. halls lista. Nya uppdaterade hall- och
områdeslistor finns hos redaktören.

- ELPROJEKTET; Som tidigare berättats hade vi i hös-
tas en elrevision. Det resulterade i en minst sagt dys-
ter rapport om hur det är ställt med våra elinstalla-
tioner.El handlar inte bara om ”kräm till slipmaski-
nen” utan i hög grad också om personsäkerhet och
brandsäkerhet. Vi lever just nu med särskilda restrik-
tioner och t ex krav på var och en att använda jord-
felsbrytare. Under våren har en elprojektering gjorts
för att ge underlag för beslut om:
- omfattning och kostnader för akuta säkerhets-

relaterader åtgärder
- omfattning och kostnader för uppgradering av

elinstallationer för att motsvara försäkringskrav
Frågorna är så viktiga och konsekvenserna så stora

för sällskapets kassalåda att styrelsen kallat till ett ex-
tra medlemsmöte för att få ledning i ett beslut. Åt-
gärderna planeras genomföras under sommaren då
båthallarna är tomma och grävning kan ske för nya
kraftmatningar.

Hur kan det då bli så här? Varvets elinstallationer
är undermåligt dokumenterade till dels beroende på
att det kommit till under många decennier med
många personer inblandade. Sedan tär tidens tand
även på det elektriska. Kraven på elinstallationer har
med åren skärpts. Enskilda medlemmar har också
bidragit med högst privata installationer av framför
allt belysning som inte uppfyller elkraven. Obehö-
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Varmt välkomna önskar festkommitén

riga, felaktiga installationer måste således tas bort el-
ler rättas till för att vi ska motsvara försäkrings-
villkoren för varvsverksamheten.

- PROJEKT SERVICEHUS; Som alla säkert lagt märke
till har odjuret på prärien kommit på plats på udden.
Det stora lyftet gjordes några dagar innan julafton
och fungerade, om än inte efter planerna. Hals-
infektioner, Thailandsresor och slikt höll på att sätta
streck i räkningen men situationen räddades av Hasse
Kowallek, ständigt jourhavande, och en hes och hos-
tande ordförande.

Nåväl, nu är skolan på plats. Arbetet med att väder-
säkra huset har påbörjats under april. Arbete sker
tisdagkvällar med start 17.30. Om allt fungerar bra
kommer även torsdagar att vara arbetskväll. Det kom-
mer att anslås på varvet och på hemsidan. Inlednings-
vis har 4-5 gubbar framför allt röjt. 22 april medver-
kade 12 medlemmar i rivningen av den gamla fasa-
den. Det är glädjande att se hur det händer saker!

Vi har haft samråd med byggnadsnämnden om til-
läggsisolering, fasad, takupplag och takkonstruktion.

Planerna är följande:
- rivning av gamla fasaden och utbyte av ska-

dat konstruktionsvirke (pågående)
- uppregling för tilläggsisolering, nya fönster/

dörrar (pågår)
- yttre och inre upplag för ny takkonstruktion
- tillverkning av takstolar
- tak och takbeläggning
- ny fasadpanel
- fönster/dörrar

Om du vill se hur det är tänkt att bli finns fasad-
ritningar uppsatta i servicehuset. Planritningar kom-
mer att sättas upp senare. Utgångspunkten för när-
varande är att röra så litet som möjligt på befintlig
rumsindelning för att, dels bevara bärigheten för
vikten av den nya takkonstruktionen, dels för att
avvakta medlemmarnas önskemål och funktionella
behov. Så, tänk till! Vad är prioriterat?
Arbetsinsatserna på servicehuset bokförs löpande.
Du skriver upp dig på listor efter genomfört arbets-
pass.

Så långt, så gott, såvitt jag förstått...
Redaktören

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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I Maj börjar optimistjollesegling i regi av Nyköpings
Segelsällskaps ungdomssektion.

Första träningen är måndagen den 5 maj kl 17.30-
20.00. Seglingarna pågår till skolavslutningsveckan.
NYSS jollemarina ligger på Brandholmen, mellan
kanotklubben och Nyköpings varv.

Vi börjar träningen med samling och genomgång
av kvällens aktiviteter. Träningen leds av utbildade
instruktörer och seglarkunniga föräldrar. Barnen de-
las in i lämpliga grupper, rek ålder ca 9-13 år. Kväl-
len avslutas med en samling för barn och föräldrar.
Vid dåligt väder har barnen teorilektioner.
Utrustning: Flytväst, bra skor, ombyteskläder, stöv-
lar och regnkläder.

Alla föräldrar är välkomna att närvara under trä-
ningspass så ta med flytväst du med!

Medlemsavgift NYSS junior är 250kr / år.
Kanske vill du även senare deltaga på vårt seglarlä-

ger på Broken utanför Nyköping. Läget är i början
på sommarlovet, den 14-16/6.

Mer information finns på vår hemsida,
www.nyss.nu

// Henric Lundblad

Allt för Navigation, Kommunikation och Montage
på Land och till Sjöss

SFK   0155-267345

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

Midsommar och Familje-
kappsegling
I år är det som brukligt traditionsenligt midsommar-
firande på Broken. För er som ännu inte varit med
oss en midsommar så är det samling midsommaraf-
ton kl. 11.00, då vi hjälps åt att samla in och klä
midsommarstången.
Dansar kring stången gör vi kl 14.00 och sedan är
det knytis med dans i klubbstugan med start kl.18.30.
Det hela är ett traditionsrikt och mycket uppskattat
arrangemang. Se till att du också är där!
Familjekappseglingen med kräftskiva går i år av sta-
peln lördagen den 16 augusti. I år ska vi försöka
utöka den så att det även finns någon tävlingsaktivitet
för motorbåtar. Familjekappseglingen och framför-
allt knytis kräftskivan är öppen för alla medlemmar
oavsett vilken typ av båt man är ägare till.
Om du har idéer till hur vi ska utforma en årligt
återkommande tävling för våra motorbåtsåkande
medlemmar är du välkommen att höra av dig till
undertecknad.
Om inte annat så ses vi på Broken i sommar !

Torbjörn Karreskog
Klubbmästare
070-2206544

KKKKKallealleallealleallelslslslslse te te te te tillillillillill
ExtExtExtExtExtrrrrra medlea medlea medlea medlea medlemsmsmsmsmsmötmötmötmötmöteeeee

Styrelsen i NYSS kallar till ett extra
medlemsmöte den 20/5 2008 kl
19.00 i Jollen på Brandholmen. Det
som kommer att tas upp för
diskussion är följande:
- Felaktig utdebitering av varvsavgift

och dess budgetpåverkan
- Valberedning
- Elprojektet Spelhagen

Medlemmars förslag för
behandling skall inlämnas
senast  6/5- 2008

Välkomna!
Styrelsen
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          AprAprAprAprAprililililil
12-13 TOPS träning (13:e E-jolle) Jollebasen Brandholmen
16- Sjösättningarna påbörjas Varvet
17 Möte ungdomssektionen Klubbhuset Brandholmen
19-20 TOPS Regionläger
21 Regelkväll för Optimistseglare Klubbhuset Brandholmen
26 Städdag på Broken Broken
26 Framplockning av jollar och båtar Jollebasen Brandholmen
26-27 Regionkval Uppsala
26-27 TOPS träning E-jolle
  M  M  M  M  Majajajajaj
1-4 Rikskval 1 för Optimistjollar Trälövsläge
5- Start på måndagsseglingarna Jollebasen Brandholmen
10-11 TOPS träning (11:e E-jolle) Jollebasen Brandholmen
17-18 Rikskval 2/2008 för Optimistjollar RJK Råå
24 TOPS träning Jollebasen Brandholmen
24-25 Sörmlands Cup 1. 25:e  Kanonen Jollebasen Brandholmen
28 - 31 Watski 2Star Baltic 2008 Start och mål i Oxelösund
          JuJuJuJuJuninininini
4 Sista sjösättningsdagen på varvet Varvet
7-8 Sörmlands Cup 2 Strängnäs
7-8 TOPS träning Jollebasen Brandholmen
14-16 Seglarläger för barn Broken
20 Midsommarfirande med knytis och dans Broken
25-29 Junior SM i segling Båstad
26-29 Seglarkurs för vuxna. Steg 1 Broken
          JuliJuliJuliJuliJuli
11-13 Seglarkurs för vuxna. Steg 2 och 3 Broken
26-27 Rival RM med rejäl fest Arkösynd (NSS)
          AAAAAuuuuugustgustgustgustgustiiiii
11- Måndagsseglingarna fortsätter Jollebasen Brandholmen
16 Familjekappsegling samt skärgårdsjakt för alla

båttyper. Kräftskiva på kvällen. Broken
16-17 Sörmlands Cup 3. 17:e Lions Kanna Trosa
          SeptSeptSeptSeptSepteeeeembembembembemberrrrr
4 - 7 Stockholms Flytande Båtmässa Djurgården, Stockholm
6-7 Sörmlands Cup 4 Nävekvarn
20 Segling - Mästarnas Mästare Oxelösund
20-21 Sörmlands Cup med DM Oxelösund
  Okt  Okt  Okt  Okt  Oktooooobebebebeberrrrr
6 Sista måndagsseglingen. Städdag Jollebasen Brandholmen
  No  No  No  No  Novvvvveeeeembembembembemberrrrr
5 - 7 Scandinavian Boat Show 2008 Stockholmsmässan, Älvsjö
  D  D  D  D  Deeeeeccccceeeeembembembembemberrrrr

Årsmöte
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Då sällskapet för närvarande är i
avsaknad av klubblokal behöver sä-
kert alla medlemmar påminnas om
att vi har tre unika modellbåtar i vår
ägo.

Den äldsta, en koster i ek, fanns på
Tobaksholmen så långt tillbaka som
i min barndom. Den stod på en hylla
en bit upp från golvet och var med
sina fina segel i siden, ett spännande
och vackert blickfång. Tyvärr kan jag
inte något om dess historia, men vet
att en av våra duktigaste rorsmän,
provseglade henne vid långa bryg-
gan. Jag tror inte att resultatet blev
så bra och tror inte att det uppskat-
tades av alla, men kanske detta gav
den kunskap som krävs för att bli
svensk mästare i en stor klass? Båten
är tillfälligt utlånad till Pelles lusthus.

Den andra båten , en 30 kvm skär-
gårdskryssare med segelnummer 169
stod i samma rum. Den modellen
var ett vandringspris, byggd av Ber-
til Bruno, möbelsnickare på NK  och
medlem i segelsällskapet. Båten är
ritad av Erik Nilsson, en av Sveriges
stora båtkonstruktörer  och seglade
under namnen Lill-Singva resp.
Yvette. Hon såldes, som så många
andra skärgårdstrettior, till Sydaf-
rika, men är tyvärr upphuggen idag.
Modellen, tillika vandringspris, er-
övrades så småningom av Björn Gus-
tafsson med sin neptunkryssare
Knuff efter hårda duster med bl. a.
min far. Av en tillfällighet fick Kurt
Eriksson och Ivar Sandberg reda på
att Bertil Bruno hade en kopia av
denna modell som ej var färdig. Ef-
ter flera försök övertalades han att
färdigställa även denna som f.n.
finns att beskåda i Brunelius Färg-
handel.

Den  tredje båtmodellen, hos oss
mest känd som Erna, har en långt
förflutet i vår klubb. Det är en fen-
kölad racer byggd till olypiaden i

Modellen är byggd av Rune
Larsson, den kanske mest kän-
da av våra modellbåtsbyggare.
Han var f litigt anlitad och
många av hans båtmodeller
finns att beskåda här i Nykö-
ping.

Kurt Eriksson, en profil i vår
förening som varit mycket fram-
gångsrik som rorsman och fort-
farande är aktiv som gast på varje
skärgårdskryssarpokal, skänkte
detta fantastiska arbete till
Nyköpings Segelsällskap i sam-
band med vårt 100-årsjubileum.

Bernt Brunelius

Små NYSS-båtar med stort värde

Stockholm 1912. Jag tror att många
äldre NYSS- medlemmar kommer
ihåg det typiska klappret under hen-
nes platta akter när hon låg på svaj
vid Tobaksholmen. Det finns så
många historier och ägare runt
denna båt och jag hoppas att någon
mer kan berätta om hur det verkli-
gen var att segla henne. Det påstås
att Erna fortfarande har rekordet på
sträckan Tobaksholmen-Nyköpings
hamn och att tiden var 50min. Bå-
ten är idag renoverad och i absolut
toppskick. Hon kappseglar under
namnet X:et, vilket var hennes
ursprunliga namn.
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En afton om Sverige och
Ostindiska Kompaniet

Den 6:e maj kommer Herman Lindqvist till
Pelles Lusthus för att berätta om Ostindiska
Kompaniets Historia. Det blir säkert en mycket
intressant afton. För mer information och bil-
jetter se www.pelleslusthus.se

”Sala” - en legend på varvet
En av Nyköpings Segelsällskaps verkliga profiler,
Gösta Andersson, har avlidit.
Han föddes 1919 och var ”Sala” med alla medlem-
mar. Många av oss, som hade kontakt med honom
på varvet, lärde oss mycket om sliptagning och sjö-
sättning av båtar. Den kunskapen har hjäpt mig i
många andra sammanhang. Att med ett rätt anlagt
luntag upphäva tyngdlagar kan vara lösningen på
många problem. ”Sala” fanns på plats på varvet från
tidig vår till sen höst, något som alla tog för givet.
Innan slamkryparen fanns gällde det att bära räls,
palla dessa på rätt sätt, hämta lunbock och luna och
inte minst hålla ordning på var rälsmåttet fanns.
Runt hyvelbänken i hall nr 1 berättades många his-
torier. Otaliga råd när det gällde båtvård fick man
på köpet.
Det pratas idag om svårigheterna att engagera med-
lemmarna i föreningslivet. För Gösta ”Sala” var det
nog en förmån att hålla ordning på ”sitt” varv. Ef-
ter sjösättningar och upptagningar stannade de
flesta kvar i slipboden och åt och drack medförd
matsäck. Här fick  man höra de berättelser ur livet
som har gjort Gösta ”Sala” Andersson till den le-
gend som jag och många med mig anser att han är.

Bernt Brunelius, numera hall nr 4.
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av fler båtar, både segel- och motorbåtar.
De senare behöver inte vara snabb-
gående. 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 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

VVVVVill du hill du hill du hill du hill du hyryryryryra uta uta uta uta ut di di di di din båt?n båt?n båt?n båt?n båt?

Adress: Stockholmsv 18 – 611 37 Nyköping
Tel: 0155 242036 – Mobil: 0708 190777, 0708 291595
Web: www.boatrental.se - E-post info@boatrental.se

Nyköping Boat Rental AB

Seglarkurser för vuxna
Härliga dagar i skärgården med segling,
god mat och trevligt umgänge. Låter det lockande?

Även i år erbjuder Nyköpings Segelsällskap seglar-
kurser på Broken där vi lär oss om segling, naviga-
tion, väder och båtliv.
Kursdatum 2008
26-29 Juni Steg 1
11-13 Juli Steg 2/3
Läs mer om kurserna på www.nyss.nu eller ring 070-
3337680.

Lär dig använda GPS!
Gå kurs för att använda GPS? – Du skojar? – det
behövs väl inte? Hittills har ca 150 ”båtmänniskor”
genomgått vår utbildning. Fråga dem!
· Praktiska navigeringsmetoder
· Fällor och fel med GPS
· Det elektroniska sjökortet
· 12 lektionstimmar, 3 tillfällen
· Praktiska övningar (på land) du får låna GPS
· Endast 7 deltagare

DATUM/TID: 21 maj kl. 18-21, 25 maj kl. 16-20 och
28 maj kl. 18-21
PLATS: NYSS klubbhus på Brandholmen
KURSAVGIFT: medlemmar 800 kr inkl. moms och
mtrl, icke medlemmar 950 kr
KURSLEDARE: Anders Knutas,
Edunautic
ANMÄLAN TILL: Linda Kowallek,
eskader@nyss.nu eller
tel: 070-3337680
            Senast 11 maj!



12

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

Stockholms motorbåtsvarv
startades 1915 av Georg
Wrange och Weine Tiger.
Det låg strax intill Tanto-
lunden på Södermalm i
Stockholm. Varvet knöt till
sig CG Pettersson och
byggde i stort sett bara mo-
torbåtar av CGP. Efter bara
fem års verksamhet gick
varvet i konkurs 1920.

Petterssonbåten Gun
Petterssonbåten Gun byggdes
1917 på Stockholms Motorbåt-
svarv nära Tantolunden på Söder-
malm. Med tillverkningsnummer
168 levererades den samma år till
beställaren och förste ägaren Axel
Rosberg i Östersund.

I Början av 30-talet köptes Gun
av min far och har sedan dess va-
rit i familjen Behms ägo. Jag har
vuxit upp med båten och minns
många turer på Storsjön, turer till
de obebyggda Utöarna och till släk-

ten på Verkön. Pappa använde bå-
ten dagligen från vårt sommarställe
Sandviken in till arbetet i Öster-
sund.

Originalmotorn, en Penta på 10
hkr, byttes ut 1937 till den nuva-
rande Albin E4 på 32 hkr. Därmed
blev det möjligt att åka vattenskidor
efter båten!

Efter min fars bortgång tog min
syster och svåger över båten. De lät
göra en vindruta, vilket kom att bli
den enda avvikelsen från originalet.

”Det är bara att trycka upp ett par bord...” säger Gunnar



Sjösättningen gick av stapeln den 31 au-
gusti 2002 och allt fungerade väl. Gun
ställdes året efter ut på Älvsjömässan till-

1999 läckte båten från samborden i stäven och i
akterspegelns underkant. Jag tillfrågades om jag ville
ta över. Svaret blev ja och så kom båten till
Enstaberga. Det blev början på ett tre år långt reno-
veringsarbete.

Så startade utbytet av murket virke. Samborden
byttes från midskepps och några bottenbord ersattes
också. Den nedre halvan av akterspegel och spruckna
sargar ersattes med ny mahogny. Motorinstallationen
sågs över grundligt och fick ny rostfri axel med vatten-
smorda stödlager och ny propeller.

BRANDHOLMENS FÖRSÄLJNINGSCENTER  Telefon 0155 210862

15% RABATT TILL NYSS MEDLEMMAR

PÅ BALTIC FLYTVÄSTAR

sammans med fyra andra Petterssonbåtar. Renover-
ingen belönades med MYS-H vandringspris.

Jag har också en Enderlein-kryssare i trä och två
10-metersbåtar kan bli för mycket på samma gång.
För mig har seglingen prioritet så jag sålde Gun med
stort vemod till en köpare i Tjeckien efter att i två år
ha försökt finna en köpare i Sverige.

Gunnar Behm
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I mars besökte Marie
Båge Nyköping Rotary-
klubb och berättade om
SKOTA HEM och dess verksamhet. Kristina
Korsfeldt från NYSS ungdomssektion var inbjuden.

Stiftelsen SKOTA HEM grundades 1987 och verk-
samheten tog fart 1994 då projektet ”Segling utan
Gränser”startades. SKOTA HEM samarbetar med
segelsällskap runt om i landet för att ge funktions-
hindrade (rörelsehindrade och synskadade) möjligt
att segla på sina hemmavatten. Båtar lämpliga för
segling av funktionshindrade är t ex 2,4 mR (värl-
dens minsta kölbåt). Med 2,4mR kan handikappade
segla på samma villkor som vuxna!. Andra lämpliga
båtar är Sonar (tremans kölbåt), Access 2.3 (austra-
lisk jolle som kan seglas med joystick och Martin 16
(tvåmansbåt med sänkköl). Segling ingår i
Paralympics handikapp-OS där 2,4mR och Sonar
används.

Graden av rörelsehinder sätter inga gränser för att
kunna segla i en handikappanpassad båt under över-
inseende av utbildade instruktörer.

SSF arbetar för att bibehålla och stärka sitt anse-
ende som föregångsland när det gäller handikapp-
segling. Visst vore det fantastiskt om Nyköpings Se-
gelsällskap tillsammans med lämpliga partners kunde
göra det möjligt för rörelsehindrade barn, ungdomar
och äldre i Nyköpings Kommun och närliggande om-
råden att få uppleva tjusningen med segling?

Göran Schultz

Vårens skärgårdsskepparkurs
Under 12 torsdagskvällar har tappra kursdeltagare
lagt ut sjökorten på borden i klubbhuset på Brand-
holmen för att med passare, linjal och transportör
torrnavigera sig genom skärgården. Förutom sjökort-
sarbete har vi även lärt oss om säkerhet, förtöjning,
väder och lite om möjligheterna med GPS-, radar-
och ekolodsnavigering.

Den 3 april delade Ehlén Brunberg, akutsjuksköter-
ska och båtägare, med sig av sina erfarenheter om
sjukvård och olycksfall till sjöss.

Den 24 april var det dags för examination och god-
kända deltagare kan nu glädjas åt ett förarintyg som
automatiskt kommer ge behörighet till det nationella
båtkörkort som regeringen kommer lagstifta om!

Hasse och Linda

Vi har inga båtdäck men...

...vi har däck till din bil och båttrailer

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

R A P P O R T   F R Å N
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Brunelius Färg
Ö. Längdgatan 5, Nyköping. Tel 0155-21 00 08.

Välkommen till vår välsorterade butik !Välkommen till vår välsorterade butik !Välkommen till vår välsorterade butik !Välkommen till vår välsorterade butik !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% rabattNySS medlemmar får 15% rabattNySS medlemmar får 15% rabattNySS medlemmar får 15% rabattNySS medlemmar får 15% rabatt
vid köp av komplett seglarställvid köp av komplett seglarställvid köp av komplett seglarställvid köp av komplett seglarställvid köp av komplett seglarställ
(Jacka och byxor)(Jacka och byxor)(Jacka och byxor)(Jacka och byxor)(Jacka och byxor)
     
Örjan BergÖrjan BergÖrjan BergÖrjan BergÖrjan Berg
Oxelösunds Båt & Motor AB
Gästhamnen
613 35 Oxelösund
 0155-319 02, 070-671 48 62
orjan@oxbom.se 
www.oxbom.sewww.oxbom.sewww.oxbom.sewww.oxbom.sewww.oxbom.se
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SSSSSTTTTTYRELYRELYRELYRELYRELSESESESESE          & & & & &      FFFFFUNKTIONÄRERUNKTIONÄRERUNKTIONÄRERUNKTIONÄRERUNKTIONÄRER

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

NYNYNYNYNYSSSSSSSSSS K K K K KANSLANSLANSLANSLANSLIIIII

Box 250, SE-611 26 Nyköping
Telefon: 0155 211 629
e-post: kansli@nyss.nu
Hemsida: www.nyss.nu
Bankgiro: 753-5305

MMMMMEDLEDLEDLEDLEDLEMSEMSEMSEMSEMSAAAAAVVVVVGIFG IFG IFG IFG IFTERTERTERTERTER      2008 2008 2008 2008 2008
Inträdesavgift:::::

senior 550 kr
junior 250 kr

Årsavgift:::::
senior 450 kr
junior 250 kr
Familjemedlem 150 kr

VVVVVARARARARARVSVSVSVSVSAAAAAVVVVVGIFGIFGIFGIFGIFTERTERTERTERTER     20020020020020088888
Uteplats 75 kr/kvm
Inneplats 95 kr/kvm
Upptagn/sjösättn 650 kr
Flytt av båt på land 250 kr
Reg.avg. (eget upptag) 175 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.

Loggen blir elektroniskt utburen!
From nästa nummer kommer Loggen att skickas till din
epostadress istället för att som idag skickas ut per post.
Du som har en e-postadress men är osäker på om du läm-
nat den till kansliet, skicka en epost till loggen@nyss.nu
med ditt namn och en rad om att det gäller Loggen.

 Du som inte har någon e-post adress och vill få tidningen
som vanligt,  ring vår telefonsvarare  0155- 211629 och be-
rätta vem du och säg att det gäller Loggen. Du kan också
skicka in ett brev till NYSS, Box 250, 611 29 Nyköping. Då
får du ett tryckt exemplar hemskickat.

Det här gör vi för att spara pengar på porto och tryck-
kostnader.

Miljötips
Tänk på…

… att en 2-taktsmotor med förgasare släpper ut 25-30 %
av bensinen helt oförbränd! Kör du din motor på alkylat-
bensin minskas de skadliga utsläppen med 80-90 %.

På www.sjofartsverket.se/alkylatpump kan du se var du
kan köpa alkylatbensin från pump.

Varning för motorstopp
Kontrollera extra noga innehållet i bränsletank och fil-
ter! Anledningen till detta är att oljebolagen sedan 2006
tillsätter 5% biologiska oljor (FAME = fettsyrametylester) i
dieselbränsle. Inblandningen ökar risken för att klumpar
bildas till följd av tillväxt av s.k. mikrober/bakterier. Log-
gen återkommer i ärendet i nästa nummer!


