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Hej alla Framare! 

Solen skiner underbart nu och har så gjort en tid, fantastiskt om inte den 
hemska Coronavirusen börjat härja. Ärligt talat så är jag faktiskt orolig för  
att bli sjuk, jag har ju hamnat i den åldern där jag ligger i en riskgrupp, alltså 
hör till den äldre generationen där vi får vara försiktiga. Själv gillar jag att 
umgås med nära och kära, men nu skall man ju undvika stora folksamlingar. 
Hur skall det bli??? 

Vi hoppas på att få träffa alla våra goa, nära och kära Framare och att det blir 
en underbar varm och solig sommar. Någon vinter med snö har vi ju inte haft, 
synd om alla barn som älskar snö, men naturen kan man inte rå på. 

Vi får läsa Kostern om alla våra aktiviteter, seglingar och fester m m som vi 
hoppas på blir av. 

Vi uppmanar er att besöka vår fantastiska hemsida, där eventuella 
förändringar införs kring vad som händer i Sällskapet.  

Passa också på att titta på alla underbara bilder från tidigare arrangemang. 

Vi överlämnar härmed vårnumret av KOSTERN, och hoppas på en 
stunds trivsam avkoppling. 

En underbar och ljuvlig sommar utan Coronavirus med snälla vindar önskar 
vi från redaktionen  

KOSTERN 

Medlemstidning för Segelsällskapets FRAM:s medlemmar 

Redaktionen 
Gerd Lundin  Tel   0730-608701 Gun-Britt Andreasson  0735-950176 
Marita Nilsson        Tel  0705-322828 

Manusstopp: Vårnummer  15 april Vinternummer 15 okt 
Adress: SS FRAM, Märlspiksgatan 4 F, 414 57  Göteborg 
Rotundan: Gun-Britt Andreasson och Britt-Marie Åkerman 0707-884750 
Hemsida: Michael Assarsson www.ssfram.com 

Ansvarig utgivare: Gerd Lundin gerdkostern@hotmail.com 
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Det känns väldigt konstigt att skriva denna ordförande spalt. Ute ser det ut som vanligt, solen 
börjar värma och dagarna blir längre, suget efter sol o hav kommer efter en ganska tråkig o grå 
vinter. Vi brukar vara mitt i öppnandet av Framnäs och sjösättning av våra kära båtar.  
 

Men inget är sig likt denna vår. Coronaviruset härjar över hela världen och påverkar även vår 
närhet och vårt segelsällskap. Arbetsresan har blivit framflyttad åtminstone 2 veckor för att av-
vakta läget, med största sannolikhet får vi lösa öppnandet av Framnäs på annat sätt i år. 
Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte (första gången under min 40 år i styrelsen). 
 

Det är i dagsläget väldigt svårt att sia om vart detta skall ta vägen och hur det kommer att på-
verka våra liv. När kan vi återgå till något som beskrivs som det ’nya normala’? 
Förutom rädslan för att insjukna i Covid 19 så påverkas hela vårt samhälle, med permitteringar, 
stängda affärer, restauranger och i princip stopp för alla tillställningar som samlar folk.  
 

Kommer vi att kunna samlas på Framnäs för Vårmöte, Fester eller informella tillställningar på 
Rotundan eller Cementplan? Hur blir det med gästbåtar? Vi får avvakta och se. 
 

Styrelsen har fått helt nya problem att brottas med, kommer vi att få in några pengar alls på 
uthyrningar av Rotundan? Får vi behålla våra sponsorer? Kommer vi att kunna genomföra seg-
larskolor överhuvudtaget?  
 

Vi har ibland i sällskapet haft diskussioner om nödvändigheten av att ha en solid kassa och att 
inte göra investeringar på Framnäs som tvingar oss att ta lån. I dessa tider känns det bra att vi i 
styrelsen stått på oss och har kapital som gör att vi klarar av något eller några tuffa år. Vi vet att 
de flesta av våra utgifter finns kvar även om inkomsterna försvinner till stor del i år. 
 

Vi får naturligtvis rätta mun efter matsäck ett år som detta och sätta upp en ny budget med nå-
got lägre ambitioner.  
 

Styrelsen fortsätter dock att planera för ett liv efter detta och där vi förhoppningsvis kan 
komma tillbaka till ett stabilt läge igen. Vi har under vintern diskuterat visioner, där vi tittat 
några år fram i tiden. Detta får kompletteras med också kortsiktiga aktiviteter för att fortlö-
pande anpassa oss till rådande omständigheter. 
 

I de långsiktiga visionerna, har vi främst diskuterat hur vi skall får fart på kappseglandet, rusta 
upp Framnäs, inkl. nya toaletter o dusch, samt ev. ytterligare boende om möjligt. 
Allt med tanke på att säkra ett livskraftigt segelsällskap många år framåt. 
 

Med hopp om att vi trots allt ses på Framnäs i vår/sommar! 
 

Lennart Börjesson Ordf.SSFram  
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Styrelse och funktionärer i Segelsällskapet FRAM 2020 
 

Styrelsen 
Ordförande Lennart Börjesson 031-29 15 52 
Vice Ordförande Ellinor Hastler  070-425 23 36 
Kassör Giggi Wachtmeister 070-831 94 43 
Sekreterare Margareta Mattsson 031-52 71 30 
Vice Sekreterare/Klubbm. Irén Blomberg 070-722 26 59 
Uppbördsman/Klubbm. Marita Nilsson 070-273 74 52 
Intendent Roland Nilsson  076-833 10 20 
Utbildningsansvarig Frida Johansson 073-077 07 30 
Kappseglingsansv/Del Peter Ersenius 070-673 33 02 
Hamnkapten Kent Andreasson 070-579 66 37  
Ledamot Göran Andreasson 073-528 80 28 
Junioransvarig Andreas Landahl 073-245 84 39  
Sponsorsansv/Suppl. Leif Thornström 0322-67 11 10 
Suppleant Elin Öberg 072-368 80 26 
Suppleant             Dennis Olsson          073-986 16 37 
 

Kappseglings- och Juniorkommitté 
Seglingsansvarig Peter Ersenius   Junioransvarig Andreas Landahl 
 Christina Ersenius  Juniordelegat Ida Börjesson 
 Jessica Thornström Juniordelegat Johannes Börjesson 
 Leif Thornström   Juniordelegat Ella Van de Voort 
 Jan Gunnar Blomberg  Juniordelegat Frida Johansson 
 Lars Himiläinen   Juniordelegat Royne Moberg 
 Marie Hedberg    
 Roland Nilsson 
 Dennis Olsson 
 Mats Widing 
 

Teknisk kommitté, Segelmätare    Säkerhetschef 
Percy Andersson      Seglingsansvarig är  
Göran Hastler       säkerhetsansvarig. 

 
Webbansvarig       Sponsorsansvarig 
Michael Assarsson/ www.ssfram.com    Leif Thornström    
        Roy Thornström 
 

Revisorer       Prisinköpare 
Ledamot/Sammank. Lilian Nilsson    Seglingsansvarig bör tillsammans med 
Ledamot   Marita (Freja) Nilsson   styrelsen göra inköp till resp segling i 
Ledamot  Vakant     SS Frams regi. 
 
Redaktionskommitté      Valberedning 
Gerd Lundin   gerdkostern@hotmail.com  Jessica Thornström /Sammank. 
Gun-Britt Andreasson gbk.andreasson@hotmail.com  Eva Linde 
Marita Nilsson  eriksdotter@hotmail.se   Percy Andersson 
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MED RESERVATION FÖR FÖRÄNDRINGAR, SE SS Fram HEMSIDA 

Seglingar  
 
Vårsegling K 6   16 maj 
Framnäsvalsen 23 maj 
Räkrundan   6 juni 
SM IF-båtar 6-8 aug 
Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen 15 aug 
Pokalseglingar SKBF 22-23 aug 
Kräftköret 22 aug 
Robline Skagen Race 4-6 sept 
 

Seglarskolar vecka  26, 27, 31 och 32        
 

Festligheter          
 
Fest (Samkväm) 16 maj 
Pubafton 6 juni 
Midsommarfest 19 juni 
Vattenfest  1 aug 
Kräftskiva 22 aug 
Robline Skagen Race 3 sept 
 

Arbetsresor         4 april o 3 oktober  
 

Mötesdagar 
 

Gamla Framares Årsmöte   9 maj 
Vårmöte/Framnäs 14 maj 
Gamla Framares Höstmöte 19 sept 
Årsmöte 26 nov 
Gamla Framare Lussekaffe 11 dec Kl 11.00 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Intresseförfrågan! 
Kappseglingskommittén söker nu medlemmar som är intresserade av att hjälpa till 
som funktionär med mera inför kommande seglingssäsong. 
För att kunna arrangera stora seglingar som bland annat SM i IF-båt ser vi ett  
behov av att hitta och utbilda intresserade medlemmar som vill hjälpa till. 
Meddela ditt intresse till Peter Ersenius snarast på peter@broderiet.se. 
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MED RESERVATION FÖR FÖRÄNDRINGAR, SE SS Fram HEMSIDA 
 

 

SEGLINGSINFORMATION 2020 
 
 

16 maj Vårsegling  Ansvarig: Peter, Christina, Jessica, Leif, Jan Gunnar, Lasse, Marie,  
          Roland, Dennis Mats 
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 
 
 

23 maj Framnäsvalsen + YKING Cup: Ansvarig: Peter, Marie, Roland, Christina 
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 
 
 

6 juni Räkrundan  Ansvariga: Leif, Mats, Dennis, Göran 
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 
 
 

6-8 augusti SM IF Båtar (5 aug Inmätning) Ansvarig: Peter, Christina, Marie, Roland,  
             Jan Gunnar, Leif, Janeth   
Se info på SS Fram Hemsida 
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15 augusti Framnäsdagen + JW-Cup  Ansvarig: Jessica, Peter, 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 
 
 

22 augusti Kräftköret  Ansvarig: Lennart, Jessica, 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 
 
 

22-23 augusti Pokalseglingar SKBF Lörd-Sönd  
 
 

4-6 sept Robline Skagen Race Ansvarig: Peter, Jan-Gunnar, Roland, Christina 
Start; Framnäs 
Målgång; Framnäs 
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com 
Anmälningsavgift; 450 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 

OBS!! Start och Målgång på Framnäs 
 
Tävlingsledaren/Seglingsledare ansvarar för att det finns funktionärer till respektive 
segling. 
Funktionärerna samlas minst 30 min innan expeditionen öppnas. 
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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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Vi satsar på en jubileumskväll på Framnäs rotunda
torsdagen den 3 sept.

Planen för jubileumsracet är att vi har en fest på rotundan på torsdagskvällen och 
sedan startar racet från Framnäs på fredag morgon.

På torsdag blir det levande musik och möjligheter till dans om du känner för det.
Öl  serveras till självkostnadspris

Det är en orkester som spelar 70-80 och 90-talsmusik.
Förhöjd startavgift till 450,-som inkluderar hamburgare på jubileet

Start från Framnäs på fredag kl 10.00 (med skepparmöte kl 9.00)
målgång i Kalvsund på söndag.

På lördag umgås vi, diskuterar racet, njuter av Skagens
atmosfär, kl 15 är det ”First giving price”med mycket

nyttopriser, efter vila vänter”Skagen by night”.
Racet tillbaka på söndag startar kl:10:00.

och

 RO
B

LIN
E SKAGEN RAC

E SS FRAM

4-6 september 2020
anmälan på SS Fram´ hemsida

http://ssfram.com

LITE TÄVLINGSFAKTA 
2 klasser: ”shorthanded” samt SRS

Båt skall vara utrustad enligt särskild lista
som annonseras på http://ssfram.com

Livflotte ej krav.
Giltigt SRS brev erfordras för de båtar 

som inte finns i SRS-förteckningen
Programmet delas ut på skepparmötet 
Varje skeppare ansvarar för båtens och 

besättningens utrustning.
TOTAL PRICE 

Prisutdelning sammanräknat har vi en torsdagskväll i oktober.
Vandringspris till 1:a båt samt priser till 1,2,3 i bägge klasserna,

nyttopriser till samtliga deltagare.
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6 JUNI 2020

KLASSISKA REGATTAN
LÅNGEDRAG

VÄLKOMNA

Deltagande båtar kan vara byggda i trä eller plast. Kapp seglingen 
kommer att ske under gemytliga och sällskapliga former, givetvis 
på gammalt hederligt sätt med startballong, Blue Peter och 
startkanon. Banan är enkel och efter seglingen samlas vi till 
eftersnack med förtäring (after-sail), som ingår i deltagaravgiften. 

Inramningen står i centrum denna dag, inte själva tävlandet.  
Kom och visa upp er båt vid bryggorna och titta på folklivet, 
seglingarna och andra fina båtar, även om ni inte kappseglar. 

Flera olika priser delas ut, bland annat ”Best in Show”, 
dvs pris till den besättning som är mest tidstypiskt klädd; 
äldsta båt; mest långväga båt m fl. Prisutdelning sker i 
samband med after-sail. Regattan är en del i Långe drags-
dagen som erbjuder många trevliga aktiviteter. 

Målet är att återskapa lite av den stämning som förr  
i tiden präglade ”Segling på Långedrag”, för både seglare 
och åskådare.

GKSS, i samarbete med LSS och SS Fram, inbjuder till den 
Klassiska Regattan i traditionsfylld miljö med klassiska båttyper 
på Sveriges nationaldag lördag 6 juni 2020. 

Klassiska Regattan var en gåva från Långedrags Segelsällskap och Segelsällskapet Fram vid GKSS 150-årsjubileum 2010.



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

KLASSISKA REGATTAN PÅ LÅNGEDRAG LÖRDAG 6 JUNI 2020 

Båtar i följande traditionella klasser inbjudes:  
• Drake • Andunge • Nordisk Folkbåt • Internationell Folkbåt (IF) • 
Stjärnbåt • K6 • Långedragsjulle • GKSS-eka • Koster • Segelkanot • 

Skärgårdskryssare och liknande klasser.

1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna 
såsom de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), men 
med tids enlig anpassning av startförfarandet. 
1.2 Alla båtar i ovanstående klasser är välkomna att deltaga.  
Lämpligt handikappsystem utarbetas efter att anmälnings tiden 
gått ut. Om 3 eller fler båtar av samma klass startar sker det i 
en egen klass. 

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. 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.  
Varje person ombord skall bära personlig flytutrustning. 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.  
Se KSR 4, Be sluta att kappsegla. Arrangörerna accepterar  
inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut  
för innan, under eller efter regattan. 

3. Anmälan 
3.1 Anmälan görs på GKSS hemsida www.gkss.se  
under rubriken Kappsegling. Anmälan görs snarast,  
dock senast den 31 maj 2020. 
3.2 Deltagaravgiften 300 kr per båt betalas med kort eller 
swish i samband med registreringen den 6 juni.  
Avgiften inkluderar fika vid skepparmötet samt  
hamburgare och dryck vid after-sail.
3.3 Efteranmälan kan göras i samband med registreringen  
mot förhöjd deltagaravgift 375 kr. 

4. Registrering 
Registrering görs på tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus 
mellan kl. 8.00 och 10.00 den 6 juni 2020.

5. Seglingsföreskrifter 
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

6. Tidsprogram 
 08.00 Expeditionen öppnar. 
 08.00 Registrering (och eventuell efteranmälan). 
 10.00 Registrering avslutas.
 10.30 Skepparmöte, med kaffe och bulle.
 11.00 Flagghissning och nationalsång. 
 12.00 Tid för första varningssignal.  
  Två kappseglingar är planerade.
 Eftersnack och after-sail.  
 Prisutdelning cirka 1 timme efter sista målgång. 

7. Genomförande 
7.1 Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna. 
7.2 Startförfarandet kommer att ske i enlighet med de 
seglingsföreskrifter, som användes under 1960-talet,  
det vill säga med startballong, startkanon etc. 

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

9. Banan 
Banan är en ”gammaldags segling” runt märken utanför 
Långedrag. Varje segling planeras ta ungefär en timme.

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

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

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

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”.

GKSS ordförande Robert Casselbrant 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. 

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. 

FIRA NATIONALDAGEN PÅ LÅNGEDRAG!
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Slipning av golvet på Rotundan  
 
I slutet av februari ringde Percy mig och frågade om jag ville vara med och slipa rent golvet på 
Rotundan. Naturligtvis sa jag ja. Direkt samlades vi 6-7 seglare som Percy hade fått ihop.  
Vi hade lånat en proffsslipmaskin och en industridammsugare i Borås. Vi satte igång att slipa men 
fattade genast att vi måste ha fler maskiner, så vi hyrde 1 maskin till, men inte ens det räckte så vi 
fick låna ytterligare en!  
Totalt tog det 12 dagar att renslipa golvet, samtidigt som dammsugaren gick hela tiden. Under tiden 
bytte våra 2 snickare bräderna mellan stolparna. Boracol ströks ut där det behövdes. 
När allt var klart, började vi lacka 4 lager, totalt gick det åt 56 liter lack!  
Det var ingen av oss som trodde att det skulle vara ett sådant otroligt jobb, totaltid för hela objektet 
blev lite över 300 timmar men det är ju alltid roligt att jobba ideellt tillsammans med gamla seglar-
vänner och för Segelsällskapet Fram! 
 
Vi vill rikta ett STORT tack till Anders Breding och Sune Almqvist för sponsring med lån av  
slipmaskiner.  
 
Vi som jobbade var: Percy, Göran, Per, Royne, Tommy, Ingemar, Curt, Mats och Rune. 
Rune i Granny 
 

 

 

  
 
Den lilla kilen visar golvet i tre steg från gammalt oslipat,   Tre glada slipare 
med mängder av slipdamm till rentorkat. 
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 Snickare i farten     ....det börjar närma sig städning inför lackningen 

 

 

 

         
    Ett otroligt fint golv 
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 SAMKVÄM 
Eurovisionkväll  

guld, glitter och glamour - musik i mängder.......  
Lördagen den 16 maj 2020 

kl 19.00 
Rotundan 

 
 

Ta med det du vill äta och dricka. 
BAREN är öppen för den som vill....... 

OBS! endast kontant betalning. 

 
Vi kommer att visa hela eurovisionprogrammet  

på storbilds-TV och givetvis rösta fram bästa 
låten! 

 
 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

VÄLKOMNA! 
 
 

Arr: SSF/Klubbmästarna 
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PUBAFTON * Rotundan 

6 juni 2020 - kl 19.00 
 

 

ENTRÉ: 100 kr/person 
 

Baren öppen från kl 19.00 

snacks, ölkorv, tunnbrödsrulle, osttallrik. 

 

VÄLKOMNA! 

 

OBS! Endast kontant betalning. 
 

Arr: SSF och klubbmästarna 
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Lördagen den 1 augusti kl 13.00 

Cementplan-Framnäs 

Massor av lek , skoj, skratt och vatten, kom och var med…..  

liten eller stor – ”gilla vatten är ett måste” 

CAFÈ "Maria Resö” 

OBS! Endast kontant betalning 

          Kaffe/the/saft  *  Bullar/kakor  *  Korv med bröd  *  Varma mackor  

Lotterier med finfina vinster. 

Kom å vá med… vet já….. 
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Lördagen den 22 augusti 2020, kl 19.00. 
Rotundan – Framnäs 

 
 

Kräftor och dryck tar Du med själv. 

Vi dukar upp med div tillbehör såsom 
bröd, smör, ost, öl  

kaffe och kaka 

 

 

Bjuder upp till dans 
 

ENTRÈ 

OBS! endast kontant betalning. 

VÄLKOMNA! 

Anmälan senast den 14/8  

mail irenblomberg@telia.com  

sms Marita 070 2737452 eller Irén 070 7222659  

 

Arr: SSF o klubbmästarna 

 

17

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qHu0gxXiRwARbg2nIlQ;_ylu=X3oDMTIzcXN2cGlkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxZDJkYzJlMTQzOTYxZTUxNGExMDhkYzcwYWVmODJiZARncG9zAzU1BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=http://images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dfree%2Bclip%2Bart%2Bdownloads%2Bkr%C3%A4fta%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Daltavista%26fr2%3Dsb-top-images.search.yahoo.com%26tab%3Dorganic%26ri%3D55&w=159&h=150&imgurl=thumb9.shutterstock.com/photos/thumb_large/1248838/133444376.jpg&rurl=http://se.onlyimage.com/free-images/cartoon-prawn&size=+9.4KB&name=symboler+enkla+ikoner+i+svarta+linjer+kawaii+japansk+mat+clipart&p=free+clip+art+downloads+kr%C3%A4fta&oid=1d2dc2e143961e514a108dc70aef82bd&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com&fr=altavista&tt=symboler+enkla+ikoner+i+svarta+linjer+kawaii+japansk+mat+clipart&b=0&ni=21&no=55&ts=&tab=organic&sigr=11hj9u3qu&sigb=14vbr5h7b&sigi=120us2ehp&sigt=120o6ptqo&sign=120o6ptqo&.crumb=7G1ZOv44AJ6&fr=altavista&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com


 

18 

 

            
SS Fram 

  

               

     

 

 

 

 

 
Vättern, ett lynnigt innanhav 
 
Till att börja med, innan skrivandet fortsätter, vill jag återge några korta fakta om Vättern. 

Vättern är Sveriges andra största sjö med en yta av 1912 kvm2 och har ett största djup på 119 
m. I Vättern ligger också Visingsö som är landets tolfte största ö med en yta av 25 km2. 

I november 2018 skulle jag följa med på min första seglats på denna mytomspunna och bitvis 
lömska sjö. November var väl inte det bästa valet av årstid. 

Det fanns väl naturligtvis en anledning till att det blev en sen höstsegling. Båten, en    Albin 
Vega, skulle lyftas upp för vinterförvaring. Skepparen tillika ägaren tyckte att några dagars seg-
ling skulle bli en fin slutvinjett på säsongen innan båten lyftes upp.   

Vi lämnade Svedåns lilla hamn som är belägen på Vätterns västra sida. Det blåste  
visserligen vindar med kulingstyrka, något som inte hindrade oss ”två gamla luttrade sjöbjör-
nar”. För den som inte stångats med denna minst sagt lynniga sjö kan jag berätta att den skiljer 
sig avsevärt från havet på västkusten. När Vättern blåser upp, vilket kan gå väldigt fort, som en 
blixt från en klar himmel, blir vågorna höga och korta. Sjön blir med andra ord väldigt krabb och 
stökig.  
 
Det var just detta väder vi råkade ut för. Vi beslutade att ta det säkra före det osäkra och söka 
nödhamn på Visingsö och där invänta bättre väderförhållanden. Strax söder om ön tog vi ner 
storseglet och startade maskin. Då visade det sig att det inte gick att rulla in Genuan. Plötsligt 
blev allt mycket besvärligare än vad det var tänkt. Med fladdrande försegel lyckades vi med ett 
nödrop ta oss in i den trånga hamnen och lägga till.  

Väl i hamn kändes det för tillfället lite bättre. Nu återstod ”bara” att reparera rullen till Genuan, 
något som visade sig vara krångligare än väntat. Med gemensamma krafter lyckades vi få båten 
i seglingsbart skick igen. Dock var inte våra problem slut med detta. 

Den här tiden på året var allt i hamnen stängt för säsongen. Det fanns ingen tillgång till vatten, 
elektricitet eller toalett. Vi var den enda båt som låg där och det blåsiga vädret skulle inte be-
darra de närmsta dagarna enligt väderprognosen. Att ligga här i novemberkylan utan landström 
och därmed heller ingen värme ombord kändes aningen bistert. Lägg därtill att avsaknaden av 
vatten och toalett inte gjorde saken så mycket roligare. 
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Nu visade det sig att Sjöräddningen har en station på Visingsö. Dagen därpå kom en sjörädd-
ningskryssare in i hamnen. Vi förklarade vår belägenhet och de hade vänlighet att öppna så vi 
fick tillgång till både vatten, el och toalett. Det känns faktiskt skönt att Sjö-räddningen finns när 
den som bäst behövs. Efter deras vanliga tillmötesgående kändes allting mycket bättre. Vi fick 
upp värmen ombord och kunde koka oss lite gott kaffe (jag var rädd att vi skulle bli tvungna att 
dricka sprit hela tiden, hur skulle det sett ut?) Kanske inte så illa trots allt. 

Vi låg inblåsta några dagar innan vädret stabiliserade sig så pass att vi kunde kasta loss och 
segla tillbaka till Svedåns trygga hamn. En sak är säker: Vättern skall man inte på något vis un-
derskatta, denna sjö har krävt sin tribut genom historien. 

En annan historia från Vättern som tyvärr inte slutade lika bra som vår seglats inträffade nära 
nog på dagen 100 år tidigare. Den 19:e november 1918 lämnade ångfartyget  
Per Brahe Gränna i rykande storm med destination Hästhagen. En resa på knappt 2 timmar. 
Men båten nådde aldrig fram. Den osurrade fördäckslasten spolades överbord. Tyngden i ak-
tern blev för stor varvid den övriga lasten försköts akterut. På ett ögonblick tog båten in stora 
mängder vatten, sedan gick allt fruktansvärt fort. Strax utanför Hästholmen försvann Per Brahe 
till botten och blev liggande på 32 meters djup. Besättning och passagerare på sammanlagt 24 
personer följde med i djupet. Katastrofen var ett faktum. 

Bland de omkomna fanns Grännakonstnären John Bauer med hustrun Ester och sonen Bengt. 
Om John Bauer kan nämnas att han påbörjade sina konststudier redan som  
16-åring. 18 år gammal blev han antagen vid konstakademin i Stockholm med Gustav Ceder-
ström som lärare. Denne Cederström är väl mest känd för sin målning av  
Karl den tolftes likfärd. Ett beställningsverk som målades i 2 exemplar varav det ena hänger till 
beskådning på Göteborgs Konstmuseum. Det andra tror jag hänger på 
Nationalmuseum i Stockholm. John Bauer förknippas väl mest med sina illustrationer till sago-
böcker t ex ”Bland tomtar och troll”. John Bauer slutade som sagt på Vätterns botten. Han blev 
endast 36 år. 

4 år senare bärgades ångaren Per Brahe inför 20.000 nyfikna åskådare. Bärgningen blev en 
kostsam historia och skuggan av katastrofen ville inte blekna. Hon byggdes om och hamnade så 
småningom på Åland under namnet Åland II. 1959 gick hon slutligen till skrot och höggs upp. 

Efter all dramatik jag upplevt sedan jag skaffade segelbåt är det med viss bävan och skräckblan-
dad förtjusning jag ser fram emot sommarens äventyr på de salta böljorna. Förhoppningsvis 
skall jag väl överleva även denna sommar (och gärna några till). 

Avslutningsvis vill jag bara upplysa om att dykaren inte är ledig förrän han är upptagen! (Ett ut-
slag av dålig Göteborgshumor.) 

Sjösjuka hälsningar från landkrabban Lasse i ALBA   
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Robline Skagen Race 2019 
 
Skagen Race 2019 skulle bli en segling som satte sina spår. Segling till Skagen gick väl bra om än 
väldigt blöt. Seglingen hem skulle bli något helt annat. 
Prognosen för dagen låg på runt 7-8 m/s och soligt. Det skulle vrida på väst under dagen och 
det kunde ju bli en fantastisk segling hem. Morgonen var småregnig och vinden svag sydlig. Vi 
hade kopplat gennakern och låg bakom konteinerhamnen i regnlä i väntan på start. Regnet 
avtog, det började sakta vrida mot väst och vi bytte till spinnakern. 
Starten gick och vi kom iväg bra. Vinden hade ökat lite och båten gjorde 6 knop. Det var i prin-
cip helt platt vatten och båten var helt i balans och gick snällt genom vattnet. 

 

 

 
Bild från Midsummer Solo Challenge, Aaron Borg Båtagent 

 

Vinden ökade sakta och därmed båtfarten, vi var snart uppe i dryga 7 knop utan några problem. 
Vindbyarna var inga problem, båten var helt balanserad och ökade bara farten utan tryck på 
rodret eller minsta tendens till pendling. 
Vi gjorde runt 7-8 knop ett tag tills det kom en kraftigare vindby, 8-9 knop, inga problem, båten 
gick som på räls men vindbyn bara ökade. Från det att vi nådde 10 knop så tog det 9 sekunder 
till 12 knop, enligt gps-spåret, där ett backstag gav upp. Normalt broachar båten mycket tidiga-
re men den var helt i balans. Att segla båten med spinnaker i 12 m/s är inget vi gör, det är för 
stora risker och det går normalt inte, utan vi har en gräns på runt 10 m/s. Nu hann vi inte med 
att ta ner spinnakern i tid, vi hann knappt förstå vad som hände. 9 sekunder gick fort. 
 
 

20



 

 

 

            
SS Fram 

  

               

     

 

 
Bild tagen från JigyJigy 

 

 

Vi har ingen vindmätare på båten och vi blev lite lurade av att båten gick så otroligt snällt, 
prognosen hade betydligt lägre vind och vi var inte beredda på så starka vindbyar. 
Varför gick då ett backstag sönder? Det blev helt enkelt överlast. Dom gamla stagen är bytta 
mot dyneema som ska tåla ca 2000 kg, att jämföra med orginalwiren på 1500 kg. Blockens 
brottstyrka var ca 1000 kg, orginalblocken tålde ca 600 kg. Det brast i blockets fäste mot back-
staget. Blocket gav upp. 
Efteråt när vi tittat lite på båtfart, segelyta och jämför mot båtens vpp så har vi haft ca 15 m/s 
när det brast. Då är det 1000 kg drag i backstaget. Även fästet i däck för nedre backstagsblocket 
har krupit upp lite och ligger inte längre kloss an mot däck. Det fästet hade annars gått ur båten 
om blocket varit starkare.  
Där ligger gränsen för båten. 
Inga personskador och vi fick god assistans av gänget på JiggyJiggy. Vi kom till slut till hem-
mahamn hela och torra. 
 
Båten är just nu på Björlandavarvet. Röstjärn, mantågstöttor och fäste för backstagsblock 
behöver fixas. Försäkringsbolaget har ger oss ersättning att fixa till båten. Masten fås från 
JohnMast i Danmark. 
Båten bör vara klar att sjösättas till våren. 
 
Vi vill passa på att tacka Lasse Himiläinen för sitt engagemang och alla er som stöttat och hjälpt 
till.  
Ett stort tack till er alla! 
Michael, Agneta och Lasse 
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Nostalgitripp med K6 nr 47, Sabina - September 2000 
 

Söndag den 3 september  
Det ringde på telefonen “Hej Arne, det är Ingemar. Har du lust att segla ner en K6:a från 
Strömstad nästa vecka?” 
Han hade träffat Jan Borsing, som hade köpt K6 nr 47, Sabina och nu hade han problem med att 
få ner den från Strömstad. Jan hade frågat många av sina vänner men det var ingen som hade 
tid, så nu inriktade han sig på att ta ner den med lastbil. - Det kan jag åta mig att göra, berättade 
Ingemar. Jag kan ringa runt och höra bland mina kompisar, det finns väl alltid någon som har 
lust att hänga på. Sagt och gjort och nu frågade han mig. – Ja, svarade jag omedelbart, det skulle 
vara jättekul. När ska detta ske? Vi skulle starta på måndag kommande vecka för då skulle det 
bli nordliga vindar och det skulle sitta fint sa Ingemar. 
-OK svarade jag, men jag kan inte komma ifrån förrän vid middagstid, om det inte möter några 
problem. (Varför jag bestämde mig så här på stört, var ju som ni alla vet att jag på 60-talet i flera 
år gastade Ingemar i hans K6:a 31, Vindil. Detta var ett fantastiskt tillfälle att återuppliva gamla 
minnen.) - Det skall gå bra, jag ringer Borsing och meddelar detta så återkommer jag till dig, sa 
Ingemar. Vi bestämde sedan att träffas hemma hos Ingemar på måndag kl 13.00. 
 
Måndag den 4september 
Färden startade strax efter kl 13.00. Bilfäden gick bra och vi var framme vid Starekilen i 
Strömstad kl 15.45. Där skulle vi kolla upp K6:an Viken. Mycket riktigt, Viken var upplagd där, 
men tyvärr inte täckt. Hon såg ganska risig ut. Det skulle fordras mycket arbete för att få henne i 
gott skick. 
Vi såg även Borsings och min gamla K6:a nr 5, Vågen. Även denna i något sämre skick än när vi 
ägde henne. Däcket var omlagt till teak, men det var en stor svacka akter om pliktluckan mot 
ruffen. Masten stod numera på däck. Kanske var det en förstärkningsmiss. Men åldern tar ju 
också ut sin rätt. 
Framme i Bojarkilen kl 16.00. Medan Kent (förre ägaren) och jag stuvade och bärgade 
förtöjningsdraggen, åkte Ingemar och Jan och provianterade. Därefter var det klart för avgång, 
klockan var då ca 18.30. Vi lämnade Bojarkilen för bogsering. Kent släpade ut oss en bit för att 
tjäna lite tid. Jan var med i “bogserbåten”och passade på att fotografera. Ca 19.15 passerade vi 
Likholmens fyr och kom sedan ut på Kosterfjorden. Vårt mål var att komma fram till Resö under 
kvällen. Vi hade en härlig slör på Kosterfjorden, från styrbord. Helt perfekt. “Det var det här 
Ingemar menade”. Varma revbensspjäll väntade. Upp med varsin pilsner och så började vi 
knapra på dessa revben. Helt perfekt, det smakade härligt.  
21.05 seglade vi in i hamnen på Resö. Vi lade till mellan två Maxibåtar. Ingen dragg behövdes. 
Ingemar kollade elanslutningarna och vi fick lite lätt panik för det fanns bara Europa- 
anslutningar. Men till slut hittade vi en vanlig kontakt och kunde ansluta strömmen.  
Sedan gjorde vi klart för natten och törnade in. 
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Tisdag den 5 september 
Vi gick upp väldigt tidigt. Det var en underbar morgon. Klockan var 06.50 när vi lämnade Resö 
hamn för motor. Det blåste nämligen inte ett dugg. Mot nya djärva mål, genom Havstensund ut 
förbi Tjurpannan, kav lugnt. Det är inte ofta man kan passera här i fullständigt bleke. Ingemar tog 
upp något onämnbart att dricka. Det smakade emellertid alldeles förträffligt. Vi fick bensinstopp 
ca 07.40. Det betydde således att vi kunde köra i 45 minuter på en tankning. Bra att veta. Efter 
ytterligare en tankning var vi söder om Grebbestad. Vi riktade in oss på att lägga till i Hamburg-
sund och bunkra. 
Under resans gång hade jag lagt undan telefonen. Vi hade inte hört att det ringt, kanske 
beroende på motorbullret. Emellertid visade det sig att jag hade några missade samtal. Det var  
bl a en som hette Kent Almén från Arbetsförmedlingen, som sökt mig. Han sa sitt telefonnum-
mer. Men vi hade ingen penna att anteckna med. Nu fick jag myror i huvudet. Hur kunde Ar-
betsförmedlingen ha mitt mobil-telefonnummer? Jag visste ju inte i detta skede, att det var förre 
ägaren, som hette Almén i  efternamn. Detta uppdagades emellertid senare och vi fick oss ett 
gott skratt. 
En annan detalj som uppdagades under resans gång var att vi hade begränsade möjligheter att 
laga mat. Vi hade lånat en kastrull och några bestick utav Kent, men för övrigt fanns ingenting. Vi 
fick följaktligen först koka ris och sedan blanda ner kött och värma i samma kärl. Sedan fick en 
äta ur en slags kopp och den andre äta ur kastrullen, men det ordnade sig med ett visst besvär. 
Det hörde ju till saken att det var ganska trångt också. Det gick ju an för mig men tänk på Inge-
mar som är fullvuxen. 
 
När vi kom fram till Hamburgsund skulle vi köpa bensin på sjötappen som låg i hamnen. Den var 
emellertid stängd. Enligt uppgift hade brandmästaren stängt den p g a brandtekniska skäl. Vi fick 
då ta till apostlahästarna och bege oss till en bensinstation som låg ca 20 minuters promenad 
bort. Efter dessa strapatser var vi redo för att fortsätta. Nej, det var en sak till. Vi måste skaffa en 
penna att anteckna med. Sagt och gjort. Vi gick i närmaste affär och i samband med en del mat-
komplettering fick vi en penna i en av kassorna. 
 
Vi fortstte vår färd för motor genom Hamburgsund. Efter timmar av motorgång var klockan nu 
14.45 och vi kör in i Sotenkanalen. Vi hade seglat en del men mest gått för motor. Vi hade en 
fruktansvärd motström och vinden mitt emot. Klockan 15.10 hade vi passerat genom kanalen 
utan problem med broöppning. Brovakten öppnade genast för oss. Det tror jag det, det är väl 
inte så ofta en K6 passerar. Vi tuffade vidare in i Hasselösund för vidare färd mot Smögen. 
 
Jag hade kontaktat Janne Ulvemark på telefon och han skulle fixa några kräftor och komma om-
bord och häsla på. Det skulle vara trevligt. När vi kom fram till Smögen var vi lite trötta, det hade 
varit en lång dag så vi tog oss en lutare efter det vi lagt till. Efter det tog vi en promenad till 
fiskauktionen och köpte några räkor ifall Janne inte skulle komma. Vi satte oss på en bänk vid 
“smutta” och smaskade på räkorna. Då plötsligt dök Janne upp. Det var ju kul. Jag trodde först att 
han inte skulle komma. Vi satte oss i båten och kalasade. Där satt vi i flera timmar och hade en 
trevlig afton. Det tyckte Janne också. Det var något speciellt med detta nu så här sent på 
säsongen då det enbart var “riktiga” seglare ute tyckte han. 
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Onsdag den 6 september 
Klockan 09.05 lämnade vi Smögens hamn. Sydvästlig vind och regn. Lite slack ner till  
Bohus Malmön. Sedan bidevind förbi Stora och Lilla Kornö. 12.45 kryssade vi förbi Grundsund 
för vidare färd genom halsarna. Jag har nog aldrig förr seglat i sådan motström som den vi fick i 
halsarna. Typiskt nog, när man har det som tuffast möter vi en stor skuta precis innan vi kom-
mer ut på fritt  
vatten. Det gick emellertid bra och vi fortsattte kryssa ut mot Käringön. 
 
När man seglar så här intensivt blir det kanske inte alltid så mycket prat. Man är koncentrerad 
på seglingen och framför allt när man hårdkryssar som vi nu gjorde. Emellertid hade vi lite fun-
deringar på hur vi skulle skoja med “The owner”. Vi bestämde att när vi kommer fram skulle 
säga att hamnvärdarna, trots den sena säsongen, varit som iglar på oss med att ta ut ordinarie 
hamnavgifter. Vi hade följaktligen en del utlägg för detta. Sanningen var ju den att det fanns 
inga hamnavgifter att betala. Den enda hamnvakt vi träffade på var på Käringön och han var 
passiv. 
 
Dit anlände vi ca 15.30. Det hade varit en tuff segling hela dagen. Vi hade fyra törnar på storen 
och kryssfock. Enligt rapporten från Måseskär hade det blåst 14 m/sek på Käringöfjorden när vi 
passerade. När vi in i hamnen fanns det bara en gästande båt. Gott om plats att dundrade vä-
nda på alltså. Inga problem med tilläggningen. Vi lade oss vid bryggan mot skäret. “Nu när vi är 
här på Käringön får vi naturligtvis hälsa på Martin Glader” sa Ingemar. Han berättade att han 
haft lite otur tidigare i sommar när han varit här och att han inte fått träffa Martin. Vi ringde 
upp honom. 
Då säger Martin “otur grabbar, jag ska med 17.05 båten, jag skall till Frankrike, men ni får gärna  
disponera huset om ni vill”. Det var ju ett hyggligt erbjudande från honom. 
Vi passade på att ringa The Owner och avlade en lägesrapport om att allt var bra och att mo-
torn  
fungerade osv. Han gav oss en del instruktioner om hur vi skulle förtöja mm. 
Vi gick senare till Martins hus och tillbringade kvällen med att se på TV och smaskade upp de  
resterande kräftorna. Efter en mysig kväll törnade vi in ganska tidigt. 
 
Torsdag den 7 september 
Vi gick upp i hyfsad tid. På bryggan kom en man som stannade till och blev förvånad över att se 
oss krypa ut ur ruffen. Vi var ju bara två men Ingemar var ju inte liten precis. Han frågade vart vi 
var på väg och vi svarde att vi var på väg till Göteborg. Sedan lämnade vi Käringön klockan 09.05 
för motor. 
Vinden hade lagt sig men det var precis mitt i näsan. Vi gick över fjorden mot Mollösund. Precis 
när vi kommit inomskärs fick vi bensinstopp, det hade alltså tagit ca 45 minuter från start. Vi 
tankade under gång. Vi hade för avsikt att köpa bensin i Mollösund. När vi kom dit visade det 
sig att bensinstationen var stängd. Så tji fick vi! Vi kryssade ner till Kyrkösund och körde för 
maskin genom sundet. Väl framme vid södra inloppet chansade vi med att gå på utsidan och få 
en sträckbog. 
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Det gick bra, vi fick bara göra ett extra slag innan Eggskär. Där gick vi in, ner mot Berlin. Sedan 
bonnkryss över Marstrandsfjorden. Maskingång genom Marstrand och genom Albrektsunds 
kanal.  
Nu är klockan 15.00 och vi ligger ute på Sälöfjorden rapporterade jag till loggen. Vi hade en 
hård  
kryss över Sälöfjorden. Vinden hade gått över mer på sydväst. Det var stora mörka moln över 
Öckerö. Vi väntade oss ett riktigt oväder men det passerade väster om oss som tur var. 
 
“Nu är vi snart i dina hemmavatten” sa Ingemar. Ja, “det skulle sitta fint att gå hem nu” svarade 
jag. 
Men vi resonerade som så att det var lika bra att stå på nu. Det skulle bli sämre väder i morgon 
och då är det skönt att vara framme vid slutmålet. När vi var strax utanför mitt hem ringde jag till 
Birgitta och angav vår position så att hon skulle kunna oss genom fönstret när vi seglade förbi. Och 
det gjorde hon. 
Vi passerade klubbhuset på Framnäs och sträckte ner i Varholmsdraget. Sedan hade vi ett kort och 
ett långt slag ner förbi Skalkorgarna och därefter började vi spana efter leden in till Lagunen. Som 
alla vet vimlar det av prickar och bojar i Göteborgsinloppet, men det gick fint. Vi tog märke på en 
vilt vinkande snubbe på land. Det visade sig vara The Owner. Han hade fått vårt telefonmedde-
lande om när vi beräknade ankomma. Och där var han. Tydligen något lättad. Han skrek in-
struktioner om att vi skulle lägga till vid mastkranen alldeles bakom kröken på styrbordssidan. Där 
fans precis plats för en liten K6:a. När klockan var precis 19.00 lade vi fast och sen var resan slut, 
slut, slut. 
 
K6 besättningen Ingemar Person och Arne Boström/Arne Boström 
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Protokoll för styrelsemöte i Svenska Kosterbåtsförbundet SKBF 

Tid: 2020-04-07 kl 19.00 – 20.45 

Plats: Telefonmöte på grund av coronapandemin 

Närvarande: Erik Lithander, Anders Jalakas, Johan Falk och Bo-Ragnar Skärström 

 

§ 1 Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat av ordförande Erik Lithander. 

§ 2 Beslutsförhet Styrelsen befanns vara beslutsmässig. 

§ 3 Justerare för mötet Kassör Johan Falk valdes till att justera protokollet. 

§ 4  Föregående protokoll 

inkl. noteringar från 

telefonmöte 

Protokoll från Seglardagen gicks igenom. Sammanfattningsvis inga 

särskilda kommentarer, men det står klart att vi får plats vid 

Kräftköret på Framnäs för våra seglingar 22 – 23augusti 2020. 

§ 5 Ekonomirapport Alla betalt årsavg. Enligt kassören är dagens saldo SEK 16.922,09. 

§ 6 Medlemsmatrikeln I nuläget är vi 27 medlemmar. 

§ 7  Kosterdagarna, övriga 

seglingsaktiviteter 

och 90 års jubileum 

Segling i samband med julleseglingar i Mollösund. Vi är positiva till 

att medverka om det blir något av pga coronan. Sekreterare Anders 

Jalakas kollar vidare. 

Kosterdagarna: Minst 5 båtar krävs för genomförande. Sista 

anmälningsdag 31/7. Kostnad: 2 kr. Då seglingarna är en del av vårt 

90-års jubileum skall deltagaravgiften ligga på 1930 års nivå. 

Styrelsen menar att om vi ska få tag i seglare så måste vi söka dem 

aktivt. Johan och Erik ska ringa runt i Göteborgstrakten. Anders 

fiskar deltagare i Norra Bohuslän. 

90-års jubiléet förläggs till Framnäs i samband med Kosterdagarna. 

Det får kosta en del och det skall vara festligt. 

§ 8  Val av firmatecknare Till att var för sig teckna firma för Svenska Kosterbåtsförbundet 

valdes ordförande Erik Lithander (19480925-5294) och kassör Johan 

Falk (19530120-5059).  

§ 9  Övrigt Ledamot Bo-Ragnar uttryckte oro för kosterbåtsregistret, att detta 

försvinner. SS Fram har en pågående diskussionen med webmastern. 

§ 10  Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte planeras till i oktober 2020. Tid och format 

bestäms senare och styrs av läget kring coronapandemin. 

§ 11  Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: Anders Jalakas 

 
 

Justerare: Johan Falk 
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Kosterbåtsförbundet 

fyller 90 år 

Det ska vi fira! 
 

● Jubileumsseglingar 

● Jubileumsfestligheter 

● Jubileumsstartavgift = 2 kronor (kontant) 
 

Tid: 21 – 23 augusti. Samling på fredagen. Ägirskölden på lördag 
(publikvänliga kortbanor). Kosterpokalen (distansbana) på söndag. 

 

Plats: Framnäs på Bohus Björkö i Göteborgs norra skärgård. 
Fri bryggplats för tävlande båtar. Enklare boende kan ev. ordnas. 

 

Anmälan senast 31/7 till: kostervastan22@gmail.com 
Tävlingen öppen för alla regelkostrar. 
 

Självklart seglar vi om Ägirskölden och Kosterpokalen! 
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Kostrar och jullar möts i Mollösund 

 
I år kan det bli extra tjusigt i Mollösund. 
Söndagen den 5 juli kappas spririggade bohusjullar och kosterbåtar i en tävling där gemytet 
(kanske) är viktigare än segern. 
 
Julleseglarnas gemytliga segling, som är en del av de välbesökta festligheterna Kvarnens dag, 
har några år på nacken. Nu hakar Kosterbåtsförbundet på och bjuder sina medlemmar på en 
trivsam seglingsupplevelse och Mollösundsborna på lite ögonfägnad.  
 
Eller vad sägs om en bana som stryker längs klippor och bryggor i sommarfagra Mollösund? 
Eller ett skepparmöte som är en väl tilltagen lunch med skaldjurs- och fiskbuffé. Eller ett race 
där regelboken består av två ord: fair play. 
 
Visst låter det lockande! Putsa mässingen, fixa fernissan och trimma frisyren, banan kantas av 
folk så du lär bli fotograferad! 
 
Seglingen är en distanssegling med start och mål i Mollösunds ränna.  Avgiften är lika med pri-
set för buffén, så priset beror på tillgång och efterfrågan på godsakerna, men brukar hamna på 
cirka 200-300 kronor. Vill man inte äta så är avgiften noll kronor. 
 
Skepparmöte/skepparlunch är kl 11.00 på Larssons fisk (södra delen av Mollösund). 
 
Starten går kl 13.00. 
 
Båtplats vid Larssons fisks brygga finns från lördag förmiddag för långväga kosterseglare. 
 
Anmälan senast 25 juni till: kosterklassikern@gmail.com 
 
Uppge namn på rorsman, båttyp och ev båtnamn. 
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Nya certifikat 
 

 18 Taifun K25   Lars-Urban Helje 
 84 Lyst  Norsk sköyte Michael Bossen 
 

****************************************************************** 
 

Framtidsfonden 

Ny fond från 1/10 2014 
Totalt mars 2020 från start 31.991 kr 

 

********************************************************* 

 
Du har väl inte glömt att betala in  

 medlemsavgiften till SS FRAM? 
Postgiro 43 132-0 

Bankgiro 5946-1079 
 

  Avgift för: 
  Seniorer per person 250 kr 
  Familj 500 kr 
  Junior – barn upp till 25 år 75 kr 
  Båtavgift 75 kr 
 

********************************************************* 

Hamnavgift 
 

  Hamnavgiften för K6:or, ekor och småbåtar är höjd till 1.000 kr. 
     
  Övriga avgifter är oförändrade. 
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ARBETSRESA VÅREN 2020 
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Vårmöte 
 

 

Torsdagen den 14 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. 

 
 
 

 

Välkomna 
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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 hur vi hanterar skadeärenden. 

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

” Tillsammans  
 skapar vi  
 Sveriges bästa 
 båtförsäkringar” 
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G
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Erik, världsmästare på väg mot  
toppen i F1, kund och en av våra  
247 000 delägare.
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