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Vad Framnäs betyder
för mig
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Hej alla Framare!
Återigen ett verksamhetsår till handlingarna. Ett år, som kanske inte var någon
höjdare väderleksmässigt, med mycket blåst, ja vind har ju ett segelsällskap ha på
önskelistan, men det får inte vara för mycket.
Det har gjorts mycket arbete på Framnäs under sommaren. Vi har fått många fler
parkeringsplatser och det är jättebra, eftersom vi har många bilburna medlemmar
och gäster som hyr vår klubblokal Rorundan. I Smutta har det byggts en kanonfin
altan med fina bord och bänkar. En härlig plats att sitta och njuta på med fika och
grillning. Det har även tillkommit en badtrappa på Norra Måsens altan. Det var
också roligt att det kom så mycket folk, både medlemmar och folk från gästande
båtar på Midsommardagen till Norra Måsens traditionella temafest. Årets tema var
Lasse Dahlqvist.
Våra seglarskolor fick känna av en hel del blåst, ävenså den sista kappseglingen
Robline Skagen Race den 31 aug-2 sept. Denna kappsegling är uppskattad av våra
medlemmar. På hemvägenfrån Skagen hände tyvärr en tragedi med Michael
Assarssons båt, en Banner 28R, och besättningen Agneta Nielsen och Lasse I Alba.
Som tur var klarade de livhanken med blotta förskräckelsen, men båten fick sig en
törn. En kraftig vindby knäckte masten som föll ner på däck.
Ja, inte nog med detta, de fick se mast, rigg och spinnaker försvinna i havets djup.
Det blev förstås en mardömsrea för alla. De fick fortsätta med motor en kort stund
och sedan fick de bogsering av Roger Ahlqvist och Karin Sjölander och deras besättning i
båten “JIGY JIGY”.
De var fantastiska och visade gott sjömanskap. De avbröt tävlingen och såg till att
Michael med besättning kom hem till Framnäs. (Se sep artikel.)
Vi överlämnar härmed vinternumret av KOSTERN och hoppas på en intressant läsning,
samtidigt som vi tackar för I år.
En God jul och Gott Nytt År önskar Redationen.
Medlemstidning för Segelsällskapet FRAM:s medlemmar
Redaktionen
Gerd Lundin
Marita Nilsson
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Ordförande
Nu är det snart Jul när ni läser detta, känns väldigt länge sedan solen värmde och man kunde
njuta av sommaren, på Framnäs eller i en båt någonstans på havet. Men misströsta inte, snart
vänder det. Några veckor in på det nya året är det båtmässa och sedan är det snart dags för arbetsresa till Framnäs igen. Då börjar säsongen på riktigt!
Vi är nu nästan 600 medlemmar i föreningen, vilket är en imponerande siffra, också historiskt.
Glädjande nog är ökningen extra stor i de yngre åldrarna, mkt naturligtvis tack vare våra Seglarskolor. Vi har satsat på både utbildning av ledare samt nya och bättre båtar.
Vi hoppas att alla nya medlemmar också kommer ut till Framnäs, inte bara nya medlemmar förresten, alla medlemmar är välkomna.
Som vanligt är det Framnäs som är navet i vår verksamhet, det är här vi samlas för fest, kappsegling, seglarskola, eller bara för att njuta av samvaron i en trygg hamn.
Med gemensamma krafter har vi i 90 år underhållit och kompletterat vår anläggning med bryggor
och byggnader.
Många byggnader börjar dock bli riktigt gamla och det krävs större insatser för att säkra dem för
framtiden. Styrelsen tittar för närvarande på hur vi skall säkra Magasinsbyggnaden, samtidigt
som nya toaletter och duschar behöver installeras.
Om ni känner att ni har kompetens på dessa områden hör gärna av er till styrelsen.
Och snart firar vårt anrika sällskap 125 år. Det förpliktigar också att vårda vår historia och vårt
arv. Vi skulle tacksamt ta emot hjälp om vi kan hitta frivilliga krafter som kan jobba med vårt
arkiv och med vår historia. Vi får mycket förfrågningar om gamla båtar och dess historia.
I nästa nummer av Veteranbåten, som ges ut av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, kommer
en artikel om Monsunen, läs den!
Styrelsen har som vanligt summerat den gångna säsongen i Verksamhetsberättelsen och vi har
när ni läser detta haft vårt Årsmöte i mitten av November. Tillsammans lyckas vi hålla Framnäs
och sällskapet i gott ekonomiskt skick utan skulder och med inkomster som tillåter oss att underhålla vår anläggning.
Det är svårt att locka seglare till våra kappseglingar och vi har fått ställa in många av dem under
året pga lågt deltagande. Dock har vår höstsegling till Skagen, Robline
Skagen Race, i år lockat fler båtar än något år tidigare, hela 27 startande
båtar. Det är riktigt roligt!
Styrelsen passar på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År
och vill rikta ett tack till alla som år efter år stöttar sällskapet
med ideelt arbete. Vi tackar också för förtroendet vi som styrelse
fått att sköta denna fina förening. Tack!

Lennart Börjesson Ordförande SS Fram
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SS Fram
Styrelse och funktionärer i Segelsällskapet FRAM 2020
Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Sekreterare/Klubbm.
Uppbördsman/Klubbm.
Intendent
Utbildningsansvarig
Kappseglingsansv/Del
Hamnkapten
Ledamot
Junioransvarig
Sponsorsansv/Suppl.
Suppleant
Suppleant

Lennart Börjesson
Ellinor Hastler
Giggi Wachtmeister
Margareta Mattsson
Irén Blomberg
Marita Nilsson
Roland Nilsson
Frida Johansson
Peter Ersenius
Kent Andreasson
Göran Andreasson
Andreas Landahl
Leif Thornström
Elin Öberg
Dennis Olsson

031-29 15 52
070-425 23 36
070-831 94 43
031-52 71 30
070-722 26 59
070-273 74 52
076-833 10 20
073-077 07 30
070-673 33 02
070-579 66 37
073-528 80 28
073-245 84 39
0322-67 11 10
072-368 80 26
073-986 16 37

Kappseglings- och Juniorkommitté
Seglingsansvarig

Peter Ersenius
Christina Ersenius
Jessica Thornström
Leif Thornström
Jan Gunnar Blomberg
Lars Himiläinen
Marie Hedberg
Roland Nilsson
Dennis Olsson
Mats Widing

Junioransvarig
Juniordelegat
Juniordelegat
Juniordelegat
Juniordelegat
Juniordelegat

Andreas Landahl
Ida Börjesson
Johannes Börjesson
Ella Van de Voort
Frida Johansson
Royne Moberg

Teknisk kommitté, Segelmätare

Säkerhetschef

Percy Andersson
Göran Hastler

Seglingsansvarig är
säkerhetsansvarig.

Webbansvarig

Sponsorsansvarig

Michael Assarsson/ www.ssfram.com

Leif Thornström
Roy Thornström

Revisorer

Prisinköpare

Ledamot/Sammank.
Ledamot
Ledamot

Lilian Nilsson
Marita (Freja) Nilsson
Vakant

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

Redaktionskommitté
Gerd Lundin
Gun-Britt Andreasson
Marita Nilsson

gerdkostern@hotmail.com
gbk.andreasson@hotmail.com
eriksdotter@hotmail.com

Valberedning
Jessica Thornström /Sammank.
Eva Linde
Percy Andersson
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SS Fram
Nya certifikat
Nr

Båtnamn

Båttyp

Ägare

307
20
112

Lewa
Cilone
Yvonne

Comfortina 32
K6
Stortumlare/Albatross

Ida Börjesson/Pontus Orrbeck
Göran Ingelhammar
Jan Nordlund

*****************************************************************************************************************’****

Framtidsfonden
Ny fond från 1/10 2014
Inbetalt till Fonden april-nov 460 kr
Nytt saldo 31.979 kr
**********************************************************************************************************

Medlemsavgifter 2020
Förfallodag 1 mars 2020
Betalas till Plusgirokonto 43 132-0
Segelsällskapet Fram
Medl.avgift senior per person
Familjekort
Junior
Båtavgift
Certifikat

250 kr
500 kr
75 kr
50 kr
50 kr
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(Med barn upp till 25 år)
(Upp till 25 år)
(Betalas varje år)
(OBS! Betalas 1 gång)

Kappseglingsresultat
Kappsegling 2019
Tyvärr genomfördes endast 2 av totalt 8 planerade seglingar.
Vårseglingen, Räkrundan, Nationaldagsseglingar GKSS, Framnäsdagen, SKBF’s Pokalseglingar
samt Kräftköret ställdes in pga för få anmälda båtar.
De 2 seglingar som genomfördes var Framnäsvalsen och Robline Skagen.
Den sistnämnda som vanligt vår största och populäraste segling med 27 anmälda båtar.
Någon Klubbmästare utsågs inte i år.

Framnäsvalsen 2019
Plac Båtnamn

Rorsman

1
2
3
3
3
3

Michael Assarsson
Stefan Nilsson
Roy Thornström
Ove Estberg
Erik Ivarsson
Calle Christensen

Azur
Turöb
Gatt
Misti
Summertime
Nefi
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1
2
DNF
DNF
DNF
DNF

Kappseglingsresultat
SLUTRESULTAT
FSE ROBLINE SKAGEN RACE 2019
SRSs
Plac Båtnamn

Båttyp

Rorsman

1
2

Calypso
Rebellion

Pelle Lindell
Carl Fjällman

3
4
5
6

Farrgo
Valerie
Jolie
Monkey
Business
Vida
La Veuve
Noire
Kaida
Elusive
Flyer
BEA
Trindy
Nausicaa
Delta
Emotion
Aurora
Anolas
Salikon

Pogo 8.50
Archambault
Grand Surprice
Farr 30
Delphia 28
First 35
X-332

Magnus Witting
Thomas Kristensson
Markus Svensson
Urban Edvardsson

5
7
10
9

1
4
5
6

Elan 350
First 40

Niclas Holmberg
Per Larsson

4
3

12
17

Salona 33
First 35
First 40.7
Bavaria 35 Match
Dehler 34 SV
First 35
Elan 340
Elan 37
Dehler 35
Salora
Maxi999

Johan Wetterlundh
Krister Gustafsson
Hans Arthursson
K-G Sahlin
Jonas Kjellberg
Carl Turén
Klas Berntsson
Per Andersson
Mats Andersson
Dan Hammar
Fredrik Engler

8
14
11
11
14
9
17
7
15
10
6
20 DNF
18
8
12
16
13
15
16
13
20 DNC 20 DNC

Peter Lundgren

1

1

Dennis Olsson
Hans Olof Ohldin
Staffan Lundgren
Roger Ahlqvist
Thor Maugesten

4
2
5
3
7

2
5
3
10 DNF
6

Michael Assarsson
Jonatan Larsson

10 DNC 4
6
10 DNF
10 DNF 10 DNC

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Långedrag Skagen
1
2

Skagen St Oset
2
3

SRS
1

La Primera

2
3
4
5
6

Catleya
Donna
Impuls
Jigy Jigy
Anne Af
Götheborg
Surf
Azur
Drake

7
8
9

Jeanneau
Sunfast 3600
Dehler 39
Dominant 150
H323
A35
Jeanneau Sun
Odyssey 54 DS
Banner 28 R
Benetau First 40.7

7

Protokoll för seglardagen 2019
Tid: 2019-11-23, kl 11.30 – 12.30
Plats: Viken-Ägirs klubbstuga, Uddevalla
§1

§2

§3

Seglardagens
öppnande

Efter en fikastund förklarades seglardagen öppnad av ordförande
Gert Ullberg. Gert hälsade särskilt Steve Franzén från
Allegroklubben välkommen.

Ombud och röstlängd Ombuds- och röstlängd fastställdes:
Representanter för Segelsällskapet Fram: Royne Moberg, Ingemar
Fredriksson.
Övriga närvarande: Johan Falk – K6 nr 22, Bo-Ragnar Skärström –
K25 nr 57, Anders Jalakas – K6 nr 51, Gert Ullberg, Erik Lithander K6 nr 34, Steve Franzén – K25 Allegro nr 236, Göran Blomqvist –
K6 nr 30, Lars Sestervik – K22 nr 7, K32 nr 7.
Seglardagens
utlysande.
Fastställande av
dagordningen.

Det konstaterades att seglardagen var korrekt utlyst i stadgeenlig tid.
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

Val av ordförande,
sekreterare och
justerare för
seglardagen.

Till ordförande valdes Gert Ullberg.
Till sekreterare valdes Anders Jalakas.
Till justerare valdes Johan Falk.

§5

Verksamhetsberättelse Styrelsens presenterade verksamhetsberättelsen och konstaterade att
samtliga planerade seglingar I SKBF:s regi ställts in under 2019.

§6

Kassarapport

SKBF hade vid verksamhetsårets slut 28 medlemmar.
De kontanta medlen uppgick för dagen till SEK 12 372,09.
Dessutom finns ett varulager bestående av tävlingspriser, flaggor
samt ritningar.

§7

Revisionsberättelse
och ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8

Budget

Verksamheten skall drivas enligt samma principer som tidigare år. Vi
beslöt dock att SKBF:s 90-års jubileum får kosta en del.

§9

Val av styrelse

Efter val har styrelsen följande sammansättning:
Verkställande utskott:

§4
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Ordförande: Erik Lithander, vald 2019 för 2020-2021.
Kassör: Johan Falk, vald 2019 för 2020-2021.
Sekreterare: Anders Jalakas, vald 2018 för 2019-2020.
Ledamöter:
Lars Sestervik, vald 2018 för 2019-2020
Anders Magnusson, vald 2019 för 2020-2021
Bo-Ragnar Skärström, vald 2018 för 2019-2020
Styrelsesuppleant: Royne Moberg, vald för 2020
§ 10 Val av revisor och
suppl. samt teknisk
kommitté för 2020.

Göran Hastler valdes till revisor. Ingemar Fredriksson till suppl.
Till teknisk kommitté utsågs Lars Sestervik (sammankallande),
Ragnar Jalakas och Anders Hedin.

§ 11 Verksamhetsplan
för 2020

Förbundets 90-års jubileum firas på Framnäs i samband med helgen
då Kräftköret seglas. Samling på fredagen 21/8. Ägirskölden och
Kosterpokalen seglas 22-23/8. Separat inbjudan.

§ 12 Kosterbåtsdagarna
2020

Som del i jubileumsfirandet får alla i kappseglingen deltagande
kostrar ligga gratis på Framnäs bryggor under Kosterbåtsdagarna. Ev.
kostnad för detta täcks av SKBF. Startavgifterna kommer att ligga på
samma nivå som vid början av 1930-talet, då dessa seglingar startade

§ 13 Extra seglardag

En extra Seglardag planeras i samband med Kosterbåtsdagarna.

§ 14 Rapporter

Royne Moberg rapporterar att Per Erik sålt sin båt K6 nr 3 – den
första K6 som byggdes.
Johan Falk rapporterar att registren under kosterbåten.se troligen
kommer att överföras till Statens Maritima Museum, vilket innebär
att dessa register i princip stängs för uppdateringar. Styrelsen får i
uppdrag att arbeta med SS Fram i frågan för att om möjligt hitta en
lösning för hålla kvar ett levande register.

§ 15 Framtiden för SKBF

Frågan har kommit upp dels pga seglingar fått ställas in flera år i rad
samt att medlemsantalet minskar. Även frågan med en åldrande flotta
och besättningar dryftades. Beslöts att fortsätta verksamheten.

§ 16 Övriga frågor

Steve Franzén från Allegroklubben informerade om hur de arbetat
med bland annat hemsida, Facebookgrupp, medlemstidning och
inbjudningar till andra föreningar. Sammantaget positivt resultat.
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Anders Jalakas presenterade en idéskiss till en moderniserad
entypsbåt som ersättning för den åldrande K6:an.
Det diskuterades hur förbundet skulle kunna använda Internet och
sociala medier i sin verksamhet.
Nyvalde ordförande Erik Lithander passade på att tacka för
förtroendet.
§ 17 Segeldagens
avslutning

Gert Ullberg tackade för visat intresse och avslutade segeldagarna.

Vid protokollet: Anders Jalakas

Justerare: Johan Falk
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Kom ihåg 2020
Seglingar
Vårsegling K 6
Framnäsvalsen
Räkrundan
Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen
SM IF-båtar
Pokalseglingar SKBF
Kräftköret
Robline Skagen Race

16 maj
23 maj
6 juni
15 aug
6-8 aug
22-23 aug
22 aug
4-6 sept

Seglarskolar vecka

26, 27, 31 och 32

Festligheter
Fest (Samkväm)
Pubafton
Midsommarfest
Vattenfest
Kräftskiva
Robline Skagen Race

16 maj
6 juni
19 juni
1 aug
22 aug
3 sept

Arbetsresor

4 april o 3 oktober

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

9 maj
14 maj
19 sept
26 nov
11 dec Kl 11.00

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Intresseförfrågan!
Kappseglingskommittén söker nu medlemmar som är intresserade av att hjälpa till som
funktionärer med mera inför nästa seglingssäsong.
För att kunna arrangera stora seglingar som bland annat SM i IF båt så ser vi ett behov
av att utbilda och hitta flera intresserade medlemmar som vill hjälpa till.
Meddela ditt intresse till Peter Ersenius senast 12 januari på peter@broderiet.se. Det går
givetvis bra att kontakta Peter om man har några andra frågor kring detta.
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SS Fram

Glada elever efter
avslutade
seglingsskoleveckor
med mycket segling ,
bad och en
seglingssutflyckt
till Kalvsund.
En vecka med
sol, regn och vindar
som varierade mellan
mycket svaga och
full storm.
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SS Fram
Seglarskolan 2020
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 1.700 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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Bildcollage

14

Bildcollage
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SS Fram

När djävulen dansade runt masten

2019 års upplaga av ROBLINE SKAGEN RACE gick av stapeln 30 augusti med
sedvanlig start i Långedrag.
Allt var upplagt för en rolig och spännande segling till Skagen och tillbaka. Föga anade vi
vad som komma skulle. Att se döden i vitögat är kanske en smula överdrift, men ändå
sanningen ganska nära, (åtminstone kändes det i alla fall så just då).
Detta skulle bli mitt tredje Skagenrace. Tidigare har Michael och jag seglat shorthanded.
Denna gång skulle vi segla i klassen SRS. Vilket innebar en tredje besättningsmedlem
ombord, nämligen Agneta Nielsen.
Starten gick ungefär som väntat. Vi kom iväg hyfsat bra. Nu väntade 6 - 7 timmars havskappsegling.
Agnetas och min uppgift, förutom att sköta spinnaker och övriga försegel, bestod i huvudsak av att sitta på lovartsidan för att ge båten nödvändig tyngd i lovart.
Att sitta i lovart innebar att man får mycket sjö över sig, och det fick vi minsann så det
räckte. Inte ens ett öga var torrt när vi så småningom angjorde Skagens hamn. Vi var
genomvåta av saltvatten in på bara skinnet.
Strax utanför Stora Oset möttes vi av en ganska så stökig sjö. Vågorna kom från alla
håll. Nåväl, vårt seglingshumör var det i alla fall inget fel på.
Inför starten i Långedrag delades det ut en kasse till varje båt innehållande bland annat
kepsar och mössor, och hör och häpna, dessutom små flaskor med Jaegermeister. Detta
är mig veterligen den enda sport där man delat ut sprit innan tävlingen börjar. Kanske
något att införa inom motorsporten också. Med startsupen innanför västen blev seglingen genast mycket angenämare.
På grund av den stökiga sjögången placerade vi oss inte fullt bra som vi hade hoppats
på. Av sju startande båtar i vår klass placerade vi oss på en sjätte plats. Ja, ni läste rätt.
Vi hamnade inte näst sist utan på sjätte plats. Totalt var det 26 startande båtar, varav
merparten i shorthandedklassen. Om man låter bli att nämna två klasser utan håller sig
till 26 båtar då låter en sjätteplats genast mycket bättre, eller hur?
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SS Fram
Väl framme i Skagen torkades det kläder. Därefter vidtog ett lättare mingel på bryggan
bland ”nödiga” och nördiga seglare.
Lördagen hade vi fria händer att spendera dagen som vi ville. Michael, Agneta och jag
hyrde varsin cykel och tog en tur till gamla Skagen. Vi besökte även den gamla kyrkan
som ligger begravd under sanden. Endast en bit av kyrktornet sticker upp över marknivå.
Det hela såg nästan surrealistiskt ut. Kvällen avrundades med pizza och vin.
Eventuellt dracks det nog några groggar också. (av naturliga skäl minns jag inte så noga
av den senare delen av aftonen).
Söndag morgon. Rorsmansmöte. Smaka på det ordet, rorsmansmöte, det låter jäkligt
flott i mina öron. Ja, jag kommer från landet, hemma på bonnvischan pratar vi inte så
mycket i dom termerna.
Hursomhaver, vi skulle starta i andra led. Shorthandedbåtarna skulle starta först. När
dom väl hade startat såg vi framför oss 19 båtar med färggranna spinnakers uppe. Det
var en syn för gudarna. När väl startskottet gick för vår del fick vi upp spinnakern perfekt
och gjorde en bra start. Det blåste rejält, dock inte värre än att det skulle gå att
spinnakersegla. ”The race was on”.
50 kvadratmeter spinnaker plus 25 kvadratmeter storsegel. Det är en gigantisk segelyta
på en 28 fots båt. Detta skulle också snart visa sig. Trycket på seglen var enormt. Vi rusade fram i 12 knops fart. Då händer allting som inte får hända. Plötsligt vräker en kraftig
vindby in över båten som får ena backstaget att brista. Med den påföljden att masten
bryts av. Allt hände inom loppet av en bråkdels sekund. Det hela gick väldigt fort.
Det var inte så att masten vek sig snyggt och prydligt framöver. Den slog ner på däck
med en stjärnsmäll. Det var faktiskt det jag minns mest från det här olycksaliga ögonblicket. Att det small så in i helsicke. Hur kunde det göra det?
Metallbitar från masten flög i luften. Mantågsstöttor och röstjärn slets loss från båtens
däck. Helt osannolikt. Fall, skot, vajrar och övriga linor låg i ett virrvarr ombord. Det såg
ut som självaste djävulen hade dansat runt masten. Nu var goda råd dyra. Med mast och
segel hängande på utsidan av båten var risken uppenbar att vi skulle slå hål i skrovet.
Och därmed sänka båten ner i Kattegatts djup.
Michael och jag kravlade runt på däcket för att bärga det som gick. Efter uppbådande av
alla krafter lyckades vi till slut rädda bommen och ett skörat storsegel. Resten såg vi oss
nödgade att dumpa ner i havet. Vant och övriga tampar fick kapas. Det var med en viss
smärta som vi såg mast, rigg och spinnaker försvinna ner i havets djup. Vi hade
dessvärre inga andra valmöjligheter. Om vi inte skulle låta hela båten följa med ner till
botten. (men det hade blivit djävligt kallt att simma där ute i dom salta böljorna).
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Där låg vi nu och drev med en stympad båt och dessutom stora hål i däcket. Det här
kändes naturligtvis allt annat än bra. Vår position visade att vi befann oss närmare 6
timmar från den svenska kusten.
Med en våghöjd på mellan 2 - 3 meter var det inte att tänka på att vända tillbaka till
Danmark trots att det låg mycket närmare än Sverige. Michael startade vår fyra hästars
aktersnurra och satte kurs mot Sverige.
Att bränslet inte skulle räcka det visste vi. Ungefär halvvägs över till den svenska sidan
tog bensinen slut. Allt vi såg var bara vatten runt oss.
Nu återstod 3-4 timmars bogsering. Gud hjälp oss, denna bogsering visade sig vara en
pärs utöver det vanliga.
I detta sammanhang bör dock nämnas Roger Ahlqvist och Karin Sjölander i båten
”JIGY JIGY” som på ett tidigt stadium såg det katastrofala rigghaveriet. Dessa personer,
tillsammans med sin övriga besättning, visade ett första klassens exempel på ett gott
sjömanskap genom att avbryta kappseglingen för att i flera timmar ligga jämsides med
oss och till slut ta oss på släp till Sverige. Aldrig har det någonsin känts så tryggt att ha
en följeslagare i sin närhet. Jag förstår att det måste ha varit ett rent helvete att bogsera
oss i timtal.
Ett stort tack och en eloge till dessa fantastiska människor. Vad skulle vi gjort utan er
hjälp.
När allt sågs som djävligast ut tänkte jag, om jag måste överge båten och hoppa i havet,
vad skulle jag då ta med mig? Sovsäck? knappast, kanske ryggsäcken? ingen bra idé.
Passet ska jag ta med mig. Då kan man åtminstone identifiera ett uppsvullet lik i vattnet.
Idag kan jag naturligtvis skratta åt det hela men därute hinner man fundera på en del
olika scenarier när man bara har en massa vatten runt sig.
Jag har mer än en gång i livet tänjt på gränserna både som dykare i olika vatten och en
hel del bergsklättring (bl.a. i Schweiziska alperna) men detta var verkligen att tänja på
gränserna. Jag har dock inte blivit avskräckt från nya utmaningar.
När vi till slut närmade oss vattnen mellan Hälsö och Björkö lämnade vår bogserhjälp
oss. Vi hade sparat 2 dl bensin så att vi kunde ta oss in i Björkö hamn och fylla på nytt
bränsle för vidare färd till Framnäs där jag klev av. Michael och Agneta fortsatte för
motor ner till Torslanda lagun. Trots allt slutade allting väl. Dessutom fick vi med oss en
osannolik historia i bagaget.
Till sist undrar jag om ni vet vad det bästa sattyget görs av? Av djävulen förstås. Det går
alldeles utmärkt att sy segel av sattyget i fall någon undrar.
Vinterhälsningar till hela läsekretsen från den evige bryggseglaren Lasse i ”ALBA”
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Till alla Framare som läst denna mardrömshistoria vädjar jag om ett bidrag, som kan hjälpa
till att täcka åtminstone en del av självrisken för de omfattande skador som båten fick.
Ej att förglömma, SS Fram är ett segelsällskap och vi behöver seglare som
Michael Assarsson för att behålla Frams goda rykte som segelklubb.
Han seglar ju faktiskt för SS Fram.
Ev bidrag kan swishas till 0735 950176 och märkas Michael A.
Alla bidrag är välkomna.
Lasse i ALBA
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Lite stänk av nostalgi från Framnäs (forts.)
Som jag skrev i vårnumret av Kostern under rubriken lite stänk av nostalgi, ja det är just
detta jag menar, det blir lite blandad kompott, lite från förr när jag var yngre, och lite senare nutid. Detta gör jag för ”komihåget” är lite sämre nu.
Jag avslutade i vårnumret min artikel med SS Frams 100-års jubileum, vilket i sig var en
upplevelse. Därefter är något som jag minns med varmt hjärta. Det var när Percy Andersson och Leif Moberg köpte K6-an FREJA i Norge för 15.000 kr. Vi var 10 st medlemmar som satsade 1.500 kr var och jag blev delägare från start. Detta blev starten på
ny K6-epok.
Nu började en härlig tid, Alla grabbar och även tjejer fick blodad tand och blev
intresserade av att segla K6:or. De ordnade kurser i kappsegling, och fler fick upp intresset för dessa underbara lättseglade träbåtar. Det var i början på 2000-talet som det
hela startade och varade i många år, tills vi blev äldre och tyvärr var det många med mig
som inte kunde segla mer. Själv lade av med att kappsegla när jag fyllde 75 år, då var
det olika operationer som ställde till det för mig både i knän och axlar. Men det var en
härlig tid medan det höll på.
Det jag tyckte var helt otroligt var dessa härliga eskaderseglingar upp till Strömstad och
flera andra ställen i skärgården. Vi var ett sammansvetsat gäng med Royne Moberg och
Ingemar Fredriksson med flera genom SKBF som ordnade detta. Så mycket glädje vi
hade under dessa resor, jag glömmer aldrig när vi skulle lämna en natthamn och det var
en kanondag med sol och lagom vind, då tog Erik Benjaminsson upp sitt dragspel, och
det dröjde inte länge innan Lars-Inge Ryden gjorde detsamma. Dragspel och härliga vindar, vad kan man mer begära!
Ja, att få vara på Framnäs hela mitt liv och mina barns barndom har för mig varit en
gåva. Alla de gånger vi var ute i våra små ekor och fiskade vitling är fina minnen, och
när vi stekte fisken efter vi kommit tillbaka och bara njöt. Jag har så många minnen från
Framnäs och båtar.
Jag och Bengt, min man, började båtlivet med att köpa oss en träfolkbåt vid namn
CREMONA och hade S 410 i seglet. Vi seglade på semestrarna med våra goa vänner
Ulla o Erik Börjesson i båten MARTINA, samt min syster Gunborg o Rolf Thornström
som senare hade en motorbåt vid namn PONDEROSA. Vår folkbåt var görfin, det var
bara det att den läckte en hel del.
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På den tiden hade vi alltid med oss konserver som vi hade lagt under durken för att äta
när vi låg på öde holmar som vi ofta försökte att göra. Sedan vara bara det att när vi lyfte
på durken så flöt alla konserver i kölsvinet och alla etiketter på burkarna var borta, det
blev en överraskning varje gång vi skulle äta!
Till följd av detta ställde vi till med en fest på Cementplanen, när vi kommit hem från semestern, för alla som ville vara med, en fest utan ”vett och etikett”. Ja, det var alla möjliga konserver vi tvingades att smaka på, inte alltid en höjdare, t ex kalla bruna bönor
men vi fick skölja ned det med lite vätska.
Vi beställde sedermera en stor trälustjakt (typ liknande fiskebåt) med öppen akter där vi
hade kapell över brunnen. Skrovet byggdes i Norge och Bengt byggde sedan hela
inredningen själv, ja det var en underbar båt med ståhöjd inne i ruffen och vi hade ugn
så jag kunde baka bullar när vi låg på öde holmar, bara det var en läckerhet, vi hade
även TV i båten och det var rena lyxen. Vår lustyacht döpte vi till BISCAYA.
Åren gick väldigt fort, som de även gör idag om man får hälsan i behåll, det blev ju
mycket lättare senare med åren när vi fick bilfärjor som gick till Framnäs
Vi har alltid tyckt om fester på Framnäs, och vi hade ju en glädjespridare vid namn
Ingrid Sjölander, som alla kommer ihåg även idag, fast det är flera år sedan hon gick
bort. Damklubben började med att göra en liten fest för Ingrid och Majken Gustavsson
som skulle fylla 70 år.
Vi var inte så många i Damklubben då, endast 10 personer. Det beslutades att vi
skulle ro jorden runt i en av Frams ekor. Vi hade klätt ut oss i olika kläder som skulle
föreställa de länder vi rodde till. Själv var jag kapten på skutan, som var smyckad
med signalställ, och jag hade frack och grejer, så det var väldigt högtidligt. Ingrid och
Majken blev förstås förvånade, vi låtsades att de var rika amerikanskor och vi hade
med oss flotta kläder till dem, det var mycket Irma Gustavssons förtjänst, hon hade
en uthyrningsfirma och lånade ut kläder till oss.
Första anhalten var lastbryggan, det var Japan, där stod då utklädda till japanskor, Gun
Andersson, Erna Wendin och Claery Persson. Vi skålade med vätska och tillbehör vid
varje land där vi lade till. Vi fortsatte sedan till Hawaii, det var Florentinerskäret, det var
många tjejer med bastkjolar där, Eva Linde, Ingela Lundgren, Berit Pettersson, Irma
Gustavsson och Elvy, därefter fortsatte resan till Vikingalandet Sverige (Smutta), där satt
då Britt Åberg, Gunborg Thornström, Britta Svensson och välkomnade oss, utklädda till
vikingar, och täljde barkbåtar, sedan blev det fest på jollebryggan.
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Ja, sedan var det Gunborg, och Guns tur att fylla jämna år. Vi började på expeditionen
som fanns då på Rotundan (detta var ju innan Rotundan byggdes om med toaletter.)
Vi klädde ut Gunborg och Gun i seglarkläder med sydväst, flytväst, stövlar etc, och de
började bli nervösa, de trodde att de skulle ut och segla Optimist, detta var en mardröm för dom. Nej vi satte dom på bussen som gick till Björkö med bussbiljett och de
skulle gå av vi Björkö hamn. Vi hade då gjort en överenskommelse med fiskaren Uno
och hans fru Lisa, att vi hela gänget
skulle ut med deras fiskeyacht på en fisketur, Gunborg o Gun fick varsitt fiskespö och
vi undrade vem skulle få upp den första fisken. Ja, det blev Gunborg som fick den
första fisken, och det var en gåta, fisken var så liten så vi undrade alla hur hon kunde
känna napp, men hon vann.
Därefter blev det Ulla Börjessons tur och vad skulle vi hitta på för henne? Hennes
dröm var att få sova i en husvagn någon gång. Ja, så blev det, vi fick genom Gunborgs son Bosse Thornström låna en husvagn som han körde ut till Framnäs, och
den pyntade vi med allt möjligt, bl a hängde vi upp en lina utanför husvagnen där vi
kunde hänga upp kalsonger, strumpor och en massa grejer, vi hade även ordnat en
fin kissepotta med blommor på, så där kunde Ulla och Erik äntligen sova en natt.
Den sista festen vi ordnade var när Ingrid skulle fylla 80 år. Då beslutades att vi denna
gång skulle segla jorden runt. Jag talade då med Per-Olov (PO) i RAMMEN, om han ville
segla ut oss tjejer, inte jorden runt, men kanske runt Kalvsund. Vi fick ett ja till detta, och
förvånade blev vi när han välkomnade oss ombord på RAMMEN, han hade nämligen
gjort sig besvär med att montera 2 vita plastsoffor på däcket, så alla tjejerna kunde sitta
bekvämt. Innan vi gick ut på seglatsen hade alla tjejer på sig en vit t-shirt som det stod
tryckt RAMMEN på.
Efter seglatsen blev vi bjudna till Florentinerskäret av Anette Lundin, som hade lagat en
trerätters kanonmiddag till oss alla, Ja, detta var en höjdare. PO lade till med sin båt utanför skäret och då hade Anette klätt ut sig till läkare, Dr Blomberg, som för Ingrid var en
läkare hon gick till titt som tätt, sedan blev det bad i en stor badbassäng, och detta förstod jag var en höjdare, vi bara njöt och Anette (D:r Blomberg) serverade oss dricka med
olika tilltugg.
Detta blev för Ingrid en höjdare, hon visste inte riktigt hur hon skulle tacka gänget, jag
skojade och sade till henne, ni får väl gifta er då, det var nämligen så när vi seglade med
PO, hade alla tjejer likadana vita t-shirts på sig, så alla som seglade förbi oss trodde att
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vi hade möhippa, jajamensan ropade vi tillbaka. Därför ordnade vi en vigsel på expedition där Ingrid och PO kunde gifta sig. Själv var jag präst, Pastor Jansson, som vigde
dom och bruden var brudklädd med krona och slöja och hela köret.
Det blev smörgåstårta och mycket tillbehör både flytande och ätbart. Det kom även en
brevbärare till expeditionen med många telegram till brudparet. Det var också roligt att
alla tjejerna hade klätt sig i flotta klänningar, så detta blev för oss alla och framförallt för
Ingrid ett oförglömligt minne, och alla korten som vi tog, tittade Ingrid mycket ofta på när
hon sedan kom till hemmet.
Tyvärr blev det den sista festen som Damklubben ordnade. Claery, Irma och jag själv
stod i tur att fylla 70 år, men det blev inte mer fester, många hade lämnat oss, och vi
blev äldre och äldre, så jag får beklaga att vi inte gjort några fester till alla er som senare
kom med i Damklubben och har fyllt jämna år.
Vi får inte glömma alla de fester med olika tema som alltid har gjorts och fortfarande görs
nu oftast på Midsommardagen. Alla som vill vara med samlas utanför Norra Måsen för,
det brukar annonseras några dagar i förväg vilket temat blir. Ja, det har varit allt mellan
svart/vitt, grön/svart, blå/vitt, cirkus, Lasse Dahlkvist, Sven-Ingvars, cowboy, ja, jag börjar bli lite glömsk men vilka roliga fester som ordnats, och roligt har det varit det att så
många har hittat gamla klädplagg som varit i temat och vilken fantasi många har, jätteroligt, och det är ingen nödvändighet att man måste klä ut sig, det går lika bra att komma
som du är.
Festen som var nu senast hade vi Lasse Dahlkvist-tema, och då hade jag papiljotter i
håret, du vet ”Ada har legat med papiljotter i natt”, och det var ett trevligt party.
Dom kan dom i Norra, kanon, tack alla.
Under årens lopp har det, och är, fortfarande många gäster som hittar till vårt fina smultronställe, det är helt fantastiskt att de vill vara med i vår förening också, hjälpa till vid
våra arbetsresor mm. Titta bara på ett ex. Lasse i ALBA. Det var ju bara en tillfällighet
som gjorde att han kom till oss, vilken tur för Fram, en mera hjälpsam och härlig seglare
(bryggseglare säger ju han själv) får man leta efter, förlåt jag skall väl inte namnge någon, men vissa människor kommer man mer ihåg av någon konstig anledning.
Sedan får vi inte glömma alla våra härliga unga och alla lite mer till åren komna aktiva
medlemmar som aldrig tvekar när det behövs hjälp. Det var så våra män ställde upp på
semestrar, vi bodde ju på Framnäs i många år, så allt arbete som behövdes göras, gjordes med mycket glädje, som det görs även idag. Ja, Framnäs är en pärla och ett paradis, som vi skall värna om och förhoppningsvis hålla i samma anda.
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Jag beundrar våra ungdomar som engagerar sig med kappseglingar, kurser och inte
minst våra vattenfester och alla arrangemang däromkring. Vattenfester fanns redan då
jag var barn. Dessa traditioner måste vi behålla och värna om.
Något som vi borde satsa på är mer kappseglingar, jag förstår att alla blir vi äldre, och
just alla K6-or är det många med mig som saknar. Det var en prydnad att se alla dessa
små fina kosterbåtar ute och segla, och vilken reklam för SS Fram när de låg så stolta
vid hamnbryggan, ja, det var en fröjd för ögat.
Tur är att vi har Juniorkommittén som fortfarande får så många barn att vilja lära sig att
segla, en stor eloge till alla som engagerar sig med barnen, och många tack till de som
ser till att det blir varm mat varje dag, det har inte alla föreningar.
Jag avslutar min berättelse med en förhoppning att Segelsällskapet FRAM skall fortsätta
att växa med medlemmar och själv bidrar jag med 2 barn, 5 barnbarn och 6 barnbarnsbarn, så jag är alltså både gammelfarmor och gammelmormor och det är med stor glädje
jag vet att mina nära och kära älskar att få vara på Framnäs.
Gerd Lundin
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ARBETSRESAN 191012

Jag fick den stora äran att leda arbetsgruppen då ordinarie intendent var
upptagen med “spabad”.
Det var ganska bra uppslutning ca 40 medlemmar. Det var glädjande med
2 nya medlemmar som kört långt för att deltaga.
Allt arbete avlöpte mycket effektivt och snabbt och bojar, bryggor och båtar
plockades upp.
Trevligt med fikapaus och närande varm lunch då vädergudarna inte riktigt
var på vår sida.
Tack än en gång för uppslutningen,
Gert

**********************************************************************
Det är inte bara på arbetsresan som det arbetas.
Under sommare har nödutgången i Mellanmåsen färdigställts.
Det har även byggts en stor fin altan nedanför grillplatsen.
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Till våra Färjskeppare
Segelsällskapet FRAM vill härmed rikta ett varmt
TACK för den hänsyn och varsamhet ni visar våra
kappseglare vid tävlingar
och eleverna under våra seglarskolor.
Det gäller samtliga Färjor som passerar vår
klubbholme Framnäs, där vi arrangerar våra
kappseglingar.
Stort TACK från styrelsen och samtliga deltagare.

Ett stort TACK till våra
Klubbmästare
ROLAND, MARITA,
JAN GUNNAR och IRÉN
För att alla trevliga
fester och träffar
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Segelsällskapet FRAM riktar ett varmt TACK till nedanstående
sponsorer och tackar för det gångna året och hoppas på fortsatt
gott samarbete.
Anna Johansson Redovisningsbyrå AB
Redovisning och Bokföring åt AB samt EF

AJN Bygg AB
Artform Design AB
Print & Bildproduktion Specialtryck

Assemblin El AB
Allt inom El, Säkerhet, Lås, Larm

Brason Entreprenad AB
Markarbete, Grävning, Schacktning

Claes Petterssons Åkeri AB
Göteborgs mest erfarna Åkeri

Derome
Byggvaror, Från skog till färdigt hus

Elfördel I Alingsås AB
Tillverkning av Elenheter

Elektroskandia Sverige AB Elgrossist
I Lundins Förvaltnings AB
Byggnation, Fastighetsförvaltning

Kungstens Glasmästeri AB
Allt inom glas o fönster för inrede samt Bilar
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Marbogårdens Grus & Transport AB
Leverantör av grus, sand, singel och transport

Marinforum Hönö Båtvarv AB
Plast och lackeringsarbete, Varv

Smart Lift Industriservice AB
Tillverkning av rostfritt till båtindustrin

Navipro AB
Affärssystem för Företag

Proglas Fasad AB
Allt inom glas o dörrar altanglas

Profildesign Alingsås AB
Företagskläder Tryck och Reklamprodukter

Selden Mast AB
Mast o Rigg till Båtindustrin

Thornströms Alltjänst AB
Allt inom bygg o anläggning, Markentreprenad, Speciallösningar

Tollar AB
Tillverkning av metall- och glaskonstruktioner, Säkerhetsdörrar

UK Syversen
Segelmakeri, Kvalitetssegel

VOLVIA
Bilförsäkringar för Volvofordon

Vi tackar också alla företag och privatpersoner
som hjälper vårt sällskap genom
ideellt arbete och rabatter på material.
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Ingemar o Anette Florentinerskäret
Isabelle, Daniel, Estelle o Tristan Florentinerskäret
Philip, Felicia o Philippa Florentinerskäret
Tone, Niels, Ella o Oskar Van de Voort Florentinerskäret
Eva-Britt o Peter Ivehag Nossebro
Angelica, Peter, Emilia o Philip von Elling Lidköping
Emelie, Peter, Melwin o William Mogren Nossebro
Jennifer o Sebbe Ivehag Nossebro
Inger Noren med barn o barnbarn Fåglum
Conny o Ulla Thorbjörnsson med barn o barnbarn
Gerd i Måsungen
PO i Stimmerkulla
K6:an Frejas besättning
Lasse i ALBA
Berit o Malte i Norra Måsen
Marie o Michael o barnen
Royne o Gun i FLYING II
Helge i RAMMEN
Bengt o Britt-Marie på Rotundan
Sylvia
Janne o Maggan Södra Måsen
Lennart o Elisabet i XANADU
Ida o Petrus i LEVA
Johannes o Sigrid
Elin, Jonathan, Ella, Maja o Nils
Christina o Peter med barn och barnbarn i Södra Måsen
Marie Hedberg i Södra måsen
Daniel i TUFF
Erna o Pelle
Leila o Lars-Inge
Lilian o Krister
Gunnel o Rune i GRANNY
Ann o Ingemar i GRANADA
Monica o Martin i CANYALA
Ing-Britt, Leif o Erik Lundén
Monica o Curt i HORISONT
Irén o Jan-Gunnar i Norra Måsen
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Lisa, Ida, Andreas, Hugo o Oskar i Norra Måsen
Fia, Robin, Tobias o Felix i Prässebo
Göran o Malin i ELIZA
Ellinor, Andrew, Kajsa o John i Mellanmåsen
Ulla o Göran i Mellanmåsen
Marita o Roland i Norra Måsen
Vanja Lindroth f.d. Norra Måsen
Percy o Giggi i OLYDIA
FREJA Marita med barn o barnbarn
Kent, Gun-Britt, Thomas o Maria
Roy Thornström
Bernt o Bettan Sjölander m familj
Kicki Hellström o Ralph Bjarnesund
Christer Svensson i Östra Måsen
Marie Olsson med familj Svanesund
Gert o Annelie i husbilen
Dick o Eva
Ola, Elin och buskillarna
Maria, Christer, Isac o Emma
Jessica, Vide, Alve o Eskil
Leif, Janet o Iziz
Inger o Ingemar i 2USE
Anna med familj i rum 17
Erik Lithander i K6 EVA
Michael o Agneta i Banner 28
Jan Borsing i K6 Vindil och K6 SABINA
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Sammanfattning av Årsmötet 2019
95 personer hade samlats till årsmöte i Sjöräddningens lokaler, Långedrag, där klubbmästarna
bjöd på te eller kaffe och goda frallor.
Före mötets öppnades berättade Percy Andersson kort om bildandet av SSF och sällskapets utveckling och verksamhet från 1896 till idag och hur kappseglingsverksamheten gått i vågor under åren för nu vara nere i en djup svacka. Han avslutade med en önskan om att vi alla hjälps åt
med arbetet för att behålla ett levande segelsällskap och ett återuppväckande av kappseglingsverksamheten
Sammanfattning av årsmötet:
Mötet öppnades av Lennart Börjesson och Margareta Mattson.
Parentation genomfördes och en tyst minut hölls för Sten Karlsson
Genomgång av mötesformalia. Rapporter från de olika områdena kan läsas i den tidigare utsända Verksamhetsberättelsen.
Det fanns inga skrivelser för årsmötet att ta upp.
Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning, samt gav
den avgående styrelse ansvarsfrihet. Styrelsen föreslog för årsmötet att medlems-och hamnavgiften i föreningen ska vara oförändrad. Årsmötet godkände detta. Budgeterade kostnader för
Juniorerna diskuterades och godkändes.
Därefter godkändes den föreslagna budgeten för det kommande verksamhetsåret.
Lennart Börjesson läste upp varje person i valberedningens förslag enskilt inför val av styrelse,
suppleanter samt revisorer. Utöver valberedningens förslag tillkom, efter diskussion och omröstning, en suppleant till styrelsen.
Valen godkändes av årsmötet
Två av sittande Valberednings medlemmar avgick och två nya invaldes.
Som föreningens ombud till årsmötet till Västkustens Seglarförbund valdes Peter Ersenius.
Royne Moberg, Anders Magnusson samt Ingemar Fredriksson valdes som föreningens ombud
till Kosterförbundets Seglardag.
Därefter läste mötesordförande upp Valberedningens förslag till Kappseglingskommittén där
två personer tillkom, Juniorkommittén där en person tillkom, Sponsoransvarig, Teknisk kommitté, Webbansvarig samt Redaktionskommitté. Valen godkändes av årsmötet.
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SS Fram Årsmöte
Kappseglingsdatum, seglarskoleveckor, arbetsdagar fastslogs enligt de datum som på förhand
skickats ut till alla medlemmar. Årets datum för festligheter kan läsas på Kom ihåg 2020.
Under punkten övriga frågor kom en fråga upp om det går att förändra storleken på medlemskorten till kreditkortsstorlek. Styrelsen behandlar frågan till nästa nytryck.
Det kom också en förfrågan om att prenumerera på tidningen Veteranbåten. Prenumeration
skall lösas.
Kan Medlemsregistret läggas upp på hemsidan? Frågan behandlas av styrelsen.
Mötesordförande Lennart Börjesson tackade därefter för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
Gun-Britt
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” Tillsammans
skapar vi
Sveriges bästa
båtförsäkringar”

SVENSKA
SJÖ

Erik, världsmästare på väg mot
toppen i F1, kund och en av våra
247 000 delägare.
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BÅTFÖRSÄ
KTbara en sak
Vi på Svenska Sjö har
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.
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Den bohusländska
entypskostern

Fjärholmen

Vad Framnäs betyder
för mig
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