Hej alla Framare!

Ja, denna vinter hade vi ju mer vatten än snö, med
mycket hårda vindar som turligt nog Framnäs klarade
sig bra ifrån i stort sett.
Sommaren var väl så där, visserligen är ju vi ett segelsällskap som vill ha vind i
lagom mängder, men lite mer sol hade vi ju önskat.
I slutet av februari månad för tio år sedan kom den riktigt hårda vinden, som
gjorde att det blev sådant högvatten så att alla bryggorna på Framnäs låg under
vatten samt även gångbron över till Florentinerskäret. Vi får bara hoppas att
sådana här stormar inte kommer för ofta.
I lördags ringde ett par goa vänner till mig och frågade om jag ville följa med till
Framnäs för det var ett kanonväder. Självklart, vi tog med några mackor och satt
ute och bara njöt för det kändes precis som det var mitt i högsommarn.
Vi överlämnar härmed vårnumret av KOSTERN och hoppas på en trivsam stunds
avkoppling.

En God och härlig sommar önskar redaktionen.
Medlemstidning för Segelsällskapets FRAM:s medlemmar

Redaktionen
Gerd Lundin
Marita Nilsson

Tel: 0730-608701 Gun-Britt Andreasson 0735-950176
Tel: 0705-322828

Manusstopp:

Vårnummer 15 apil
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SS FRAM
Märlspiksgatan 4 F
414 57 GÖTEBORG
Gun-Britt Andreasson och Britt-Marie Åkerman
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www.ssfram.com
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SS Fram
Så är vi äntligen här igen! Solstrålar som värmer och hopp om ljusare tider. Vintern var segdragen i
år, inte så bister i början men den ville inte riktigt släppa taget på slutet.
Arbetsresan var som vanligt effektiv och trevlig, men rejält kall, med kyliga vindar från syd.
Nåväl, någon vecka senare kom värmen, och som alltid så känns kombinationen av värmande sol
och övergång till sommartid med långa kvällar som en ’överraskning’.
Själv provade vi på lite vintersegling i år, och för första gången tog vi inte upp båten i höstas.
Det var med viss bävan! Rykten gjorde gällande att det skulle bli en vargavinter, och en viss oro för
båten och infrysning har funnits. Nu har vi inte sett elräkningen från Grefab ännu, men jag måste
säga att de vinterseglingar vi gjort har gett mersmak.
Vi har haft fina stilla vinterdagar utan vind med ett helt blankt hav, några minusgrader och ett litet
fint islager att ta oss igenom. Vi har också seglat i snömodd utan någon sikt att tala om, rejält påpälsade. Det har dock inte varit svårt att hitta plats vare sig på Vinga, Grötö eller Fotö i vinter. Detta
var med säkerhet inte sista vintern med båten i sjön.
Nu kan vi förhoppningsvis hänga upp bävernylonsoverallen i garderoben och ta fram kortbyxor o tshirt och hoppas på en fin sommarsäsong.
Vår klubbholme har klarat sig bra i vinter, inga större skavanker, lite sättningar på cementplan som
behöver kikas på, i övrigt normalt underhåll för att hålla anläggningen i skick.
I styrelsen jobbar vi som vanligt med att säkra sällskapets fortlevnad och balansera utgifter med intäkter. Vi
lyckas förhållandevis bra med att säkra de inkomster som behövs för att underhålla Framnäs. Vi har också
som tur är fantastiska medlemmar som både bidrar med kapital och eget arbete för att säkra föreningens fortlevnad.

I år planerar vi att rusta upp toaletterna vid cementplan, samt att ge oss på den del av bryggan, ost
om jolleslipen, som ännu inte renoverats. Känner ni att ni har överskottsenergi och gärna vill hjälpa
till, kontakta Roland Nilsson, som håller ihop de aktiviteter som behöver göras på Framnäs.
Juniorerna lyckas år efter år att fylla seglarskolan med nyfikna och hungriga ungdomar som vill lära
sig sjövett och segling, en stor eloge till dem som håller igång denna del av föreningen. Vi hoppas
ju också att en del av dessa ungdomar fortsätter att segla och engagera sig i sällskapet.
Vi hoppas också att kappseglandet skall få ett uppsving i år, vi har på Framnäs ett antal seglingar
under oprentantiösa former som borde kunna locka ett större startfält.
Uppmana gärna era båtgrannar i hemmahamnen att komma ut till Framnäs för att prova på att vara
med i någon av våra seglingar och/eller våra kvällsaktiviteter på Rotundan.
Med hopp om att vi ses på Framnäs i sommar

Lennart Börjesson Ordf.SSFram
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SS Fram
Styrelse och funktionärer i Segelsällskapet FRAM 2018
Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Sekreterare/Klubbm.
Uppbördsman/Klubbm.
Intendent
Utbildningsansvarig
Kappseglingsansv/Del
Hamnkapten
Ledamot
Junioransvarig
Sponsorsansv/Suppl.
Suppleant
Suppleant

Lennart Börjesson
Göran Karlsson
Giggi Wachtmeister
Margareta Mattsson
Irén Blomberg
Marita Nilsson
Roland Nilsson
Ellinor Hastler
Peter Ersenius
Kent Andreasson
Jan Olov Mattsson
Andreas Landahl
Leif Thornström
Fredrik Kraft
Elin Börjesson

031-29 15 52
070-668 49 93
070-831 94 43
031-52 71 30
070-722 26 59
070-273 74 52
076-833 10 20
070-425 23 36
070-673 33 02
070-579 66 37
031-52 71 30
073-245 84 39
0322-671110
073-902 71 32
072-368 80 26

Kappseglings- och Juniorkommitté
Seglingsansvarig
Peter Ersenius
Christina Ersenius
Jessica Thornström
Leif Thornström
Jan Gunnar Blomberg
Lars Himiläinen
Marie Hedberg

Junioransvarig Andreas Landahl
Juniordelegat Elin Börjesson
Juniordelegat Johannes Börjesson
Juniordelegat Ida Börjesson

Teknisk kommitté, Segelmätare
Percy Andersson
Göran Hastler

Säkerhetschef
Seglingsansvarig är
säkerhetsansvarig.

Webbansvarig
Michael Assarsson/ www.ssfram.com

Sponsorsansvarig
Leif Thornström
Roy Thornström

Revisorer
Ledamot/Sammank.
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Prisinköpare
Seglingsansvarig bör tillsammans med
styrelsen göra inköp till resp segling i
SS Frams regi.

Lilian Nilsson
Marita (Freja) Nilsson
Vakant
Lars Landahl

Redaktionskommitté
Gerd Lundin
Gun-Britt Andreasson
Marita Nilsson

gerdkostern@hotmail.com
gbk.andreasson@hotmail.com
eriksdotter@hotmail.com
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Valberedning
Christina Ersenius /Sammank.
Jessica Thornström
Eva Apelvi

Kom ihåg 2018

Seglingar
Vårsegling K 6
Framnäsvalsen
Nationaldagssegling/GKSS
Räkrundan
Pokalseglingar SKBF
Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen
Kräftköret
Robline Skagen Race

Seglarskolar

12 maj
19 maj
6 juni
9 juni
25-26 aug
11 aug
25 aug
31 aug-2 sept

vecka 26, 27, 31 och 32

Festligheter
Pubafton
Fest (Samkväm)
Midsommarfest
Vattenfest
Pubafton
Kräftskiva

Arbetsresor

19 maj
9 juni
22 juni
4 aug
11 aug
25 aug

7 April o 13 Oktober

Mötesdagar
Gamla Framares Årsmöte
Vårmöte/Framnäs
Gamla Framares Höstmöte
Årsmöte
Gamla Framare Lussekaffe

6 maj
24 maj
6 okt
22 nov
8 dec
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SS Fram
SKBF – Svenska Kosterbåtsförbundet

Styrelsemöte 2018-03-17,
Bohusläns Museum Uddevalla

Protokoll
Närvarande:
Gert Ullberg, ordförande
Johan Falk, kassör
Anders Hedin, sekreterare
Anders Magnusson, ledamot
Ledamöter Lars Sestervik, Bo-Ragnar Skärström och Leif Moberg hade fått kallelse, men
meddelade förhinder.
I tillägg till ovanstående styrelsemedlemmar deltog; Royne Moberg och Ingmar Fredriksson.
§1. Ordförande öppnade mötet. 11:15
§2. Styrelsen befanns vara beslutsmässig.
§3. Justerare för dagens möte. Royne Moberg valdes
§4. Föregående protokoll fanns inte tillgängligt vid mötet och kunde därför inte läsas upp.
§5. Kassörens ekonomirapport visade att vi för tillfället har god ekonomi. 11285,09 SEK i kassan. Emellertid står vi inför en del utgifter för priser m.m. 15 medlemmar har betalt för 2018. Om
alla betalar blir kassan 15285,09 SEK.
§6. Medlemsmatrikeln innehåller idag 35 medlemmar, men några är osäkra poster.
§7. Kosterdagarna. Kosterdagarnas genomförande i samband med SS Fram ”Kräftköret” ligger
fast. Stryelsen beslutade att minst fem båtar skall vara anmälda senast 2018-07-31, för att
Kosterdagarna skall genomföras. Med anmäld avses att anmälningsavgiften skall finnas på
SKBF´s konto senast denna dag. I sådant fall att färre än fem båtar anmälts 2018-07-31, skall
avgift återbetalas.
Priser skall inventeras (Gert Ullberg).
Inbjudan och seglingsföreskrifter skall färdigställas (Anders Hedin). Inbjudan skall publiceras i
vårnumret av Kostern. Seglingsföreskrifter skall färdigställas utifrån SSF-mall. Seglingsföreskrifterna delas ut vid registrering.
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§8. Prenumerationslistan genomgicks och några strykningar gjordes.
§9. Övrigt
Styrelsen beslutade att utse kassören, Johan Falk, till firmatecknare.
Nationaldagssegling. SKBF är positivt till arrangemanget och uppmanar båtar att deltaga. För information hänvisas till SS Fram´s hemsida.
Styrelsen beslutade att inte verkställa det av Seglardagen beslutade utträdet ur
Sv.Seglarförbundet under 2018. Orsaken till detta är osäkerhet angående huruvida SS Fram´s arrangörsskap av Kosterdagarna påverkas av sådant utträde.
Norman Wulf har inkommit med frågor angående K6 status, Allegro m.m. Gert Ullberg formulerar svar till Norman Wulf. I svaret ombeds Wulf att ta kontakt med Percy Andersson för mer
information om ex. Allegro.
Inbjudan till Extra Seglardag Lördag 2018-08-25 införs i vårnumret av Kostern.
Förfrågan från Klassbåtar lämnas utan åtgärd.
§10. Nästa styrelsemöte beslutades till 2018-05-26, kl 11:00. Bohusläns Museum, Uddevalla.
§11. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 13.15.

Anders Hedin,
sekreterare

Royne Moberg
justerare
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SS Fram
SEGLINGSINFORMATION 2018
12 maj Vårsegling Ansvarig: Roland/JanGunnar/Peter
Klass; K6
Ingår i K6-cup
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 150 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 09.00
Rorsmansmöte kl 09.30
1:a start kl 11.00

19 maj Framnäsvalsen + YKING Cup: Ansvarig: Peter/Leif /Christina/Marie/
Klass; SRS kölbåt, K6,
Ingår i KM, K6-cup
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 150 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 09.00
Rorsmansmöte kl 09.30
1:a start kl 11.00

9 juni Räkrundan Ansvarig: Jessica/Leif/ Marie
Klass; SRS kölbåt, K6
Ingår i KM, K6-cuper
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 150 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 09.00
Rorsmansmöte kl 09.30
1:a start kl 11.00

11 augusti Framnäsdagen + JW-Cup Ansvarig: Peter/Roland/Jan-Gunnar/Christina
/Marie
Klass; Jollar/RS Tera/RS Feva/SRS Kölbåt/K6
Ingår i KM, K6-cup
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 40 kr/60 kr/150 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 09.00
Rorsmansmöte kl 09.30
1:a start kl 11.00
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25augusti Kräftköret Ansvarig: Lennart/Marie/Jessica
Klass; SRS kölbåt, K6,
Ingår i KM, K6-cup
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 150 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 09.00
Rorsmansmöte kl 09.30
1:a start kl 11.00

31 aug–2 sept FSE Robline Skagen Race Ansvarig: Jan-Gunnar/Roland/Peter /Christina
Start; Långedrag
Målgång; Framnäs
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com
Anmälningsavgift; 300 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 08.30
Rorsmansmöte kl 09.00
1:a start kl 10.00

Tävlingsledaren/Seglingsledare ansvarar för att det finns funktionärer till respektive
segling.
Funktionärerna samlas minst 30 min innan expeditionen öppnas.
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KLASSISKA REGATTAN PÅ LÅNGEDRAG TISDAG 6 JUNI 2017
Båtar i följande traditionella klasser inbjudes:
• Drake • Andunge • Nordisk Folkbåt • Internationell Folkbåt IF-båt
• Stjärnbåt • K 6 • Långedragsjulle GKSS-eka • Koster • Segelkanot •
• Skärgårdskryssare och liknande klasser.
6. Tidsprogram

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna
såsom de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2017,
men med tidsenlig anpassning av startförfarandet.

08.00 Expeditionen öppnar.
08.00 Registrering (och eventuell efteranmälan).
10.00 Registrering avslutas.

1.2 Alla båtar i ovanstående klasser är välkomna att deltaga.
Lämpligt handikappssystem utarbetas efter att
anmälningstiden gått ut. Om 3 eller fler båtar av samma klass
startar sker det i en egen klass.

10.00 Flagghissning.
10.30 Skepparmöte.
12.00 Tid för första varningssignal.
Två kappseglingar är planerade.

1.3 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20,
föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

Eftersnack och after-sail.
Prisutdelning cirka 1 timma efter sista målgång.

2. Villkor för att deltaga
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av
en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

7. Genomförande

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Varje person ombord skall bära personlig flytutrustning.

7.2 Startförfarandet kommer att ske i enlighet med de
seglingsföreskrifter som användes under 1960-talet, det
vill säga med startballong, startkanon etc. Genomgång
vid skepparmötet.

7.1 Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4,
Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten
accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter
tävlingen.
3.

8. Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs utanför Långedrag med start
och målgång vid GKSS starttribun.

Anmälan

3.1 Anmälan görs på GKSS hemsida www.gkss.se
under rubriken Kappsegling. Anmälan görs snarast,
dock senast den 31 maj 2018.

9.

Banan

Banan är en ”gammaldags segling” runt märken utanför
Långedrag. Varje segling planeras ta 60–90 minuter.

3.2 Deltagaravgiften 300 kr per båt betalas med kort i
samband med registreringen den 6 juni. Avgiften
inkluderar fika, hamburgare och dryck till hela
besättningen.

10. Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den
avvikelsen att alla kappseglingar räknas.

3.3 Efteranmälan kan göras i samband med registreringen mot
förhöjd deltagaravgift 375 kr.

11. Priser
Prisutdelning sker i samband med after-sail.

4. Registrering
Registrering görs på tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus
mellan kl. 8.00 och 10.00 den 6 juni 2017.

12. After-sail
Efter seglingarna samlas deltagarna till after-sail vid
GKSS klubbhus.

5. Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

Övrig information
Vid behov av sjösättningsramp, lyftkran, parkering för trailer eller båtplats kontakta
GKSS Klubbkommitté 0705-592 430 (Dick) eller 0708-297 850 (PeO).
När deltagande båtar ligger i hamn är det trevligt med ”flaggning över topp”.
Robert Casselbrandt kommenterar seglingarna. För att få intressant och roligt underlag är vi mycket tacksamma om vi
får information avseende deltagande båt/besättning via e-post till ordforande@gkss.se form av text, bilder, kuriosa m m
E-posta till peotalattan@gmail.com eller på telefon 0708-297 850 om eventuella frågor om regattan.
Frågor om kappseglingen kan ställas till Göran Ejdeling på telefon 0734-122 616.

Arrangör: GKSS i samarbete med LSS och SS Fram. Besök gärna www.gkss.se/kappsegling för löpande information.

FIRA NATIONALDAGEN PÅ LÅNGEDRAG!
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INBJUDAN TILL KOSTERBÅTSDAGARNA 24 -- 26 AUG. 2018
Välkommen till Framnäs och Kosterbåtsdagarna 2018.
Seglingarna om Kosterpokalen, Ägirskjölden och Regelpokalen arrangeras i samband med
SS Fram's Kräftköret.
Villkor att deltaga
Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Ex SS Fram eller SKBF. Medlemskap kan ordnas på lördag.
Båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande
myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.
Anmälan
Anmälan senast 2018-07-31 till: gertullberg@gmail.com
Anmälningsavgift: 500 SEK. Bankgiro 340-5909.
Anmälan till gertullberg@gmail.com, skall innehålla uppgifter om:
 Ansvarig tävlande
 Båttyp och båtnummer. Ex K6 nr XX, K25 nr XX
 Segelnummer
 E-mail adress och telefonnummer (helst mobil) till ansvarig tävlande.
Seglingarna genomförs endast om minst fem båtar totalt (K6+Regelbåtar) finns anmälda vid
anmälningstidens utgång. I sådant fall att seglingarna inställs, på grund av för få anmälda, återbetalas anmälningsavgiften
Registrering
Lördag 2018-08-25 kl. 08:00-08:30. Expeditionen SS Fram, Framnäs.
Seglingsföreskrifter
Delas ut i samband med registrering.
Poängberäkning
Lågpoängsystem, KSR App A4
Samtliga seglingar räknas.
Priser
Vandringspriser och nyttopriser. Två priser vid upp till 8 startande. Tre vid 9, eller fler.
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Program
Fredag
Samling c.a 18:00. Grillning om vädret tillåter. Medtag det ni behöver.
Lördag
Kosterpokalen K6. Skärgårdsbana ca 14 nm.
Regelpokalen Regelkostrar. Skärgårdsbana c.a 14 nm.
Rorsmansmöte 9.30. Första start c.a 11.00
För deltagande i kräftkalas på kvällen; anmälan till Marita 0702 737452 senast 10/8
Söndag
Ägirskölden K6. 3 kortbaneseglingar (kryss -- läns) utanför tribunen i Björköfjorden
Regelpokalen Regelkostrar. Skärgårdsbana enligt anslag.
Första start c.a 11.00
I samband med prisutdelningen på söndag serveras förfriskningar till startande besättningar.
ALLA KOSTERBÅTSEGLARARE HÄLSAS VÄLKOMNA TILL FRAMNÄS.
Styrelsen SKBF.
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FFFramkölvkölvkölvatt
En roadtrip genom
ett krigshärjat Europa
enInnehållsförtecknin
Det är alltid lika svårt att hitta ett ämne att skrivag
om. Det skall värkas och funderas länge innan
det blir något. Den här gången blir det en reseberättelse som inte riktigt gick som planerat.

Tanken var att göra en resa på Donau. Men utan båt är det inte så lätt. Istället fick det bli en
”Roadtrip” med bil utmed floden. Förvisso kunde man köpa en rundtur med alla dessa båtar som
utgår från Budapest. Kanske inte riktigt mitt sätt att frakta mig fram på. Jag har genom åren tagit
mig fram genom ett 40-tal länder på mer eller mindre obskyra sätt. På 70-talet var det ju ganska
enkelt att lifta sig fram, något jag gjorde, kors och tvärs genom Europa.
Strax efter kriget i forna Jugoslavien bodde jag en period i södra Ungern hos en zigenarfamilj
(Romsk familj). Romerna själva kallar sig för zigenare, inte romer, det är bara vi som skall vara
politiskt korrekta så vi måste säga rätt hela tiden för att inte bli stämplade som rasister.
Jag bodde i en liten gudsförgäten landsortshåla vid namn Baranyajenö. Livet som svensk i ett
getto bland zigenare var inte helt friktionsfritt för att uttrycka sig milt. Livet där var en historia
för sig som jag kanske kan återkomma till i en annan artikel i Kostern.
Jag bodde förhållandevis nära Donau och ville naturligtvis stilla min nyfikenhet på detta märkliga
vattendrag. Utan båt fick det istället bli en roadtrip med bil. Siktet var inställt på Belgrad i
Serbien. Jag reste tillsammans med en f d Nato-officer som krigat i Bosnien. Denne major hade
lite mer koll på följande äventyr som väntade runt hörnet.
Innan jag går vidare med artikeln vill jag lämna lite fakta om detta Europas näst största
vattendrag, endast Volga är längre.
Donau är 286 mil lång, en piss i Mississippi jämfört med Amazonfloden som är 700 mil lång.
Floden har sin källa i Schwarzwald i södra Tyskland och har i århundraden varit en viktig
transportled och är det fortfarande. Donau har förbindelse ända från Rotterdam till Svarta Havet
där den mynnar ut i ett delta i Rumänien. Floden rinner genom 10 länder och via sin 60 bifloder
genom ytterligare 10 länder. På sina ställen rinner vattnet med mer än 5 knop och har ett djup på
c:a 80 meter som djupast. Den berömda Järnporten, som utgör gränsen mellan Serbien och
Rumänien, rinner genom en djup kanjon som väl får anses som en av de tuffare passagerna på sin
väg genom Europa. 2007 gjordes omfattande studier av Donaus fiskbestånd och man registrerade
inte mindre än 115 arter. Utmed floden har man funnit spår av tidigare kulturer som stäcker sig
5000 år tillbaka i tiden. Mer än 10 miljoner människor får sitt dricksvatten härifrån. Donau
mynnar ut i ett delta i Svarta Havet som är mer än 817000 km2 . Det är stort! Här rinner det ut
6500 m3 vatten per sekund. Deltat utgör en hemvist för ett stort antal europeiska fåglar.
Det var utmed denna flod vår resa skulle gå.
Sagt och gjort, vi gav oss av på småvägar genom den ungerska landsbygden mot
gränsövergången i Mohacs som utgör gränsen mellan Ungern och Kroatien. Vi anlände till den
kroatiska staden Osijek, ”Staden med alla banker”. Jag har aldrig sett så många banker samlade
på ett och samma ställe. Här gjorde vi ett välbehövligt stopp. Osijek hade med hjälp av EUpengar återuppbyggts efter krigets härjningar men här och var såg vi spår som vittnade om vad
som försiggått.
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Nästa dag fortsatte vi vår resa utmed Donau. Vi såg alltmer av den förödelse som detta krig
medfört, Europas antagligen
mest onödiga krig som förekommit i historien och med ett
enInnehållsförtecknin
fruktansvärt mänskligt lidande som följd. Resan gick genom den kroatiska landsbygden, en
landsbygd fullständigt sönderslaget och ödelagt av
gkrig. Sent en kväll körde vi in i Vucovar, en

stad som liksom Mostar, Banja Luka och Srebrenica drabbades hårt av folkmord och etniska
rensningar. I denna förödelse är det inte svårt att förstå att det finns en grogrund för hat och detta
fick vi successivt erfara.
Vi anlände som sagt i kvällsmörkret och såg inte fullt ut den verkliga förödelsen, detta blev vi
varse dagen därpå. Visserligen var hela foajén och receptionen pepprade med kulhål liksom
rummet vi skulle bo i.
Hotellet hade en gång under Titos tid hyst ryska soldater och generaler så någonstans mitt i
förödelsen kunde man trots allt se att det varit ett hotell med klass. Nu fick vi dock finna oss i att
skicket var som det var. Efter att ha checkat in gick vi ut för att hitta ett vattenhål för en öl eller
två. Vi kliver ut på gatan i en fullständigt öde stad, inte en gatlampa, inte en människa eller något
liv överhuvudtaget. Vi fann i vart fall en bar som var öppen, folktom så när som på bartendern.
Vi fick vår öl och kom i samspråk med den sympatiske mannen bakom bardisken. ”här går ingen
ut efter mörkrets inbrott, det är alldeles för farligt” förklarade han. Hatet mellan olika etniciteter
låg fortfarande latent kvar i luften. Bartendern berättade för oss om fullständigt osannolika
övergrepp som skett mot människor här under kriget.

Ungefär så här såg det ut i
hela Vucovar. De hus som
inte var sönderskjutna var
lätträknade

Ett välriktat pansarskott
slog ut vattenförsörjningen i
Vucovar
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Efter några dagar i denna ”overkliga” stad var det så åter dags att dra vidare på vår roadtrip utmed
Donau. Vi satte kurs motenInnehållsförtecknin
Serbien, målet var Novi Sad och slutligen Belgrad.
Gränsen utgjordes av en militärpostering, därefter följde ett par km av ett ingenmansland innan
nästa militärpostering mötte på serbiskt territorium.
g Efter en stunds dividerande och diverse
förklaringar om vårt syfte med resan släpptes vi igenom av den kroatiska gränspolisen. Väl
framme vid den serbiska gränsen blev vi bryskt uppmanade att omedelbart vända tillbaks igen.
Det visade sig att vi saknade ett internationellt kort som tillåter att man får köra utomlands. Här
hjälpte dessvärre inga vädjanden. Tillbaks till den kroatiska sidan igen och nu vaknade den
kroatiska gränspolisen till liv. De hade nogsamt följt våra förehavanden på den andra sidan och
konstaterat att vi inte blev insläppta i Serbien. Vi förklarade naturligtvis som det var och önskade
att få bli insläppta så vi kunde fortsätta tillbaka till Ungern igen. Men se det gick inte, ”Utan ett
internationellt körkort kommer ni inte in i Kroatien”. Vi tyckte det vore en rimlig begäran att ge
oss tillstånd att resa tillbaka igen. Där stod vi mitt i ingenmansland och fick inte fortsätta åt
varken det ena eller andra hållet. Vi beslutade oss för att invänta mörkret och i skydd av detta
smyga oss tillbaka på småvägar genom gränsen. Vi körde med släckta lampor på vägar som
troligtvis ännu inte var minröjda. Efter att ha lurat oss förbi diverse militärposteringar kom vi så
småningom oskadda in i Kroatien igen. Vi satte kurs mot Ungern och slapp ytterligare problem
på vår resa.
Vi kom dessvärre inte till Belgrad som var tanken men vi fick en spännande och äventyrlig resa
utmed Donau. Jag har i efterhand funderat på hur detta äventyr skulle ha slutat om vi inte tagit
oss tillbaka igen. Vi kanske skulle skakat galler som två livstidsdömda spioner. Vem vet?
Slutligen vill jag bjuda läsekretsen på lite icke nödvändig kunskap.
Till ex: Gråtruten kan bli hela 44 år, Strandskatan nästan 50, Albatrossen 67 och hummern 50!
Människan c:a 115 år men det förslår inte långt med vetskapen om att det finns djuphavskoraller
nere på 3-4000 meters djup som kan leva i 4000 år. Det slår det mesta. Vi människor är blott en
parentes i sammanhanget.
Vi ser fram emot en fin segelsommar föreslår Lasse i Alba
(den evige bryggseglaren)
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Seglarskolan 2018
Är du intresserad av att lära dig segla, träffa nya vänner och ha massor med kul ute på
havet? Skynda dig då att gå in på ssfram.com och anmäl dig innan platserna tar slut! För
med all juniorverksamhet som dragits igång de senaste åren, verkar seglarskolan locka
fler deltagare än någonsin!
Under sommaren bedriver vi seglarskola under fyra veckor där vi går igenom allt från
sjövett och knopar till hur du på bästa sätt tar dig fram över havet och vårt mål är att alla
ska få chansen att prova på segling då vi vet att de flesta som börjat segla aldrig vill sluta
igen.
Kostnad för en veckas seglarskola är 1.500 kronor.
I priset ingår:
> 5 dagars utbildning i jollesegling
> Lunch och frukt
> Medlemskap i Segelsällskapet Fram
> Diplom och plakett
Seglarskolorna hålls vecka 26, 27, 31 och 32.
Alla barn och ungdomar över 8 år är välkomna att delta och vi anpassar utbildningen så
att den ska passa alla!
Vi ses väl i sommar?
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Vårmöte
Torsdagen den 24 maj kl. 19.00
Fika från kl. 18.00
Samlas vi på Rotundan för det årliga medlemsmötet med information och
diskussion inför årets säsong.
De olika kommittéerna kommer att presentera sina planer och vi kommer
att gå igenom vad som behöver göras på Framnäs.
Det bjuds på kaffe & fralla.

Välkomna
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nyregistrerade båtar
23
245
246

Tuli
Mi Dushi
Embla

K6
Jeanneau SO39DS
Allegro 27

Gunnar Wiman
Johan Fourong och Christina Strindemark
Steve Franzén

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Framtidsfonden
Inbetalt till Fonden Oktober- Mars 3.605 kr
Totalt från start 27.902 kr

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Du har väl inte glömt att betala
medlemsavgiften till SS FRAM?
Postgiro 43 132-0
Avgift för:
Seniorer per person 250 kr
Familj 500 kr
Junior – barn upp till 25 år 75 kr
Båtavgift 50 kr
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Städdag på Framnäs den 7april 2018
Det var 44 stycken tappra Framare som kom ut i den lite kyliga och blåsiga lördagen då vi hade vår städdag.
Vi fick bojar och bryggor på plats, sommarmöbler bars ut från Maria Resö och
placerades på sina platser.
Rotundan städades, fönster putsades så nu kan vi använda oss av
vår unika klubblokal.
Under vinter så frös duschblandaren sönder på Rotundan, så där har vi en ny
blandare, duschen nere vid juniorstugan frös magnetkopplingen sönder till
varmvattnet, där kommer en ny så fort den har kommit. Även vår avlopps pump
hade fått bekänna färg i vinter, som tur är killarna på Askims pump
snabba och effektiva, så nu är den reparerad.
Självklart fanns det soppa som vanligt och visst var den god, det var inte så mycket
kvar i grytorna.
Vill tacka alla som kom ut och såg till att vår klubbholme är klar för att ta emot
medlemmar och även våra kommande gäster.
Tack alla Framare,
Roland
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mf2

PUBAFTON * Rotundan
19 maj -18 kl 19.00

MF2 - öser på…...
ENTRÉ: 100 kr/person

Baren öppnar kl 19.00
snacks, ölkorv, tunnbrödsrulle, osttallrik,
öl och vin

VÄLKOMNA!
Arr: SSF och klubbmästarna
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SAMKVÄM
lördagen den 9 juni -18
kl 19.00
Rotundan

Ta med det du vill äta och dricka.
BAREN är öppen för den som vill handla öl
eller vin.

Bl a musik från vår anläggning i blandad
kompott.
Föreningens egna förmågor underhåller!
Program sätts upp på anslagstalvan,
Rotundan.

VÄLKOMMEN!
Arr: SSF/Klubbmästarna
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VATTENFEST
Lördagen den 4 augusti 2018
kl 13.00
Framnäs Cementplan
Lek och stoj, glada skratt och massor av vatten, kom och var med.
Kul-Skojigt-Roligt för stora o små – att gilla vatten är ett måste.!!

CAFÈ "Maria Resö”
Kaffe/the/saft * Bullar/kakor * Korv med bröd * Varma mackor
Lotterier med ”finfina” vinster.

Kom å vá med… vet já…..

Välkommen
Arr:
SSF/Vattenfestkommittén

24

SS Fram

LÖRDAGEN DEN 11 AUGUSTI
Baren öppnar kl 19.00
Barmeny
Entré

Frendbergs
Arr SSF/Damklubben
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KRÄFTSKIVA
Lördagen den 25 augusti 2018
kl 19.00
Rotundan – Framnäs

”Just 2”
Bjuder upp till dans.
Kräftor och dryck tar Du med själv.
Vi dukar upp med div tillbehör såsom
bröd, smör, ost, öl m m.
Kaffe och kaka

ENTRÈ
Anmälan senast den 19/8 till
Sms Irén 0707 222659 eller mail; irenblomberg@telia.com
Sms Marita 0702-737452

VÄLKOMNA!
Arr: SSF/Klubbmästarna
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Integritetspolicy FRAM
General Data Protection Regulation
Den 25.e maj år 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft vilket bland annat innebär att kraven på hantering av personuppgifter stärks. Det kommer behövas nya rutiner och processer för säker
hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. GDPR kommer att gälla för alla organisationer och branscher på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina medlemmar.
Omställningen till den nya lagen innebär även flera fördelar och transparens gentemot medlemmar
om det hanteras rätt.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Segelsällskapet FRAM, 857200-4557 Märlspiksgatan 4F, 414 57 Göteborg
(nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom
ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver
behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje
tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
 Hantering av medlemskap i föreningen
 Föreningsadministration
 Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 Licenshantering
 Ansökan om bidrag
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 Sammanställning av statistik och uppföljning
 Utbildningar arrangerade av föreningen
 Kontakt med medlem
 Besök på vår hemsida
 Publicering av material på hemsida och sociala medier
 Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land utanför EU)och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du
att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje
land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker
inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens
träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad
utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och
sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer
uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under
behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån
administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet
av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och
rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller
efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett
socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för
att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för
att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen.
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” Tillsammans
skapar vi
Sveriges bästa
båtförsäkringar”
Erik, världsmästare på väg mot
toppen i F1, kund och en av våra
247 000 delägare.
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Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du ju delägare i
Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för
medlemmar och smidig skadereglering. Och här har vi nu blivit ännu lite bättre. Hela 9 av 10
är mycket nöjda med
skadeärenden.
G hur vi hanterar
O
O R G A N I S AT

I

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

