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Hej alla Framare!
Oj oj oj nu är det dags igen för en ny vinterupplaga av Kostern.
I vårnumret skrev jag ju att Coronaviruset just hade börjat i mars månad, ja
detta hemska virus härjar ju fortfarande med nya fall varje dag.
Sommaren 2020 går väl till historien. Det har ju varit en annorlunda sommar i
år, inga planerade fester och inget gemensamt midsommarfirande.
Inga kappseglingar förutom Kosterpokalen och Ägirskölden samt Robline (se
resultat inne i tidningen), Johan Falk i VÄSTAN vann både Kosterpokalen och
Ägirskölden.
Vi vill rikta ett stort Tack till Klubbmästarna som tyckte att vi behövde en
gemensam aktivitet och ordnade med en riktigt trevlig, spännande, välbesökt
och väl Coronasäkrad Tipspromenad. Alla som befann sig på Framnäs denna
dag deltog.
Bästa platsen i somras var ju Framnäs, bästa karantän för Corona. Vi solade
och badade, höll avstånd och samlades i små grupper.
Vi får väl hoppas att Coronan ebbar ut och att vi får ett vaccin som hjälper oss
till nästa sommar 2021.
Ni läser väl vår fantastiska hemsida, där finns ju allt att läsa om vad som
händer i Sällskapet, och inte minst alla underbara bilder från olika
arrangemang.
Vi överlämnar härmed vinternumret av KOSTERN, och hoppas på en
trivsam avkoppling.
En God Jul och Gott Nytt År önskar vi från redaktionen
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Ordförande

Som vanligt är det lite trögt att komma igång och skriva Ordförandespalten, i år söker jag inspiration genom att sitta i båten i mitten av november efter en fin segling från Lagunen till Styrsö
Sandvik.
Det är lite speciellt att skriva denna spalt då jag efter 14 år som ordförande har valt att inte
ställa upp för omval, för att ge plats för nya krafter. Så varför inte reflektera över dessa år och
kanske också de 110 åren tidigare som sällskapet funnits.
Det är en fantastisk ära att få vara med och förvalta detta Segelsällskap med sin historia tillbaka
till 1896. När vi idag sträckte söderut från Lagunen mot Snobbrännan passerade vi både Rivö
Huvud och Svinskären som finns avbildade på väggmålningarna på Rotundan.
Det är nästan lite svindlande att tänka sig hur det såg ut för 120 år sedan, när dåtidens Framare
efter veckans arbete (inkl. lördagen), gick eller cyklade ut till sina båtar i Färjenäs eller Lindholmen för att ta sina kappade (och ofta överriggade) Bohusländska bruksbåtar för kappsegling vid
Rivö huvud och på kvällen till dans på Brännö brygga.
Detta var innan det stora inköpet av vår klubbholme gjordes i slutet på 1920 talet. Framnäs tillträddes i januari 1930, vilket vågspel!, och vilket lyckodrag, för alla oss som nu kan njuta av
denna fantastiska klubbholme. Det var tufft av ett gäng arbetargrabbar att ta detta beslut.
Drömmen och viljan att ha något eget var stor.
Många av de hus som fanns på plats från de stora sillperioderna finns kvar och en del nya har
tillkommit för att kunna bedriva en bra verksamhet som Rotundan och Juniorstugan i Smutta.
Vi har nu börjat en renovering och utbyggnad av Juniorstugan då Juniorverksamheten har växt
stort genom våra fina och populära seglarskolor. Vi tittar också på hur vi skall lösa nya toaletter
och duschar, och framförallt var vi skall bygga dem.
Bryggorna har underhållits regelbundet och de stora bryggorna runt Cementplan har ersatts av
mer praktiska bryggor runt hela strandkanten från Cementplan till Juniorstugan. En väl fungerande hamnanläggning är naturligtvis navet i ett Segelsällskap.
Vi är sedan många år en ganska välmående förening med ca.500 medlemmar, över 100 registrerade båtar och en ekonomi som tillåter oss att underhålla Framnäs fortlöpande, naturligtvis
med mycket hjälp av ideella krafter nu som då.
Vi lever all helt andra liv idag än för 100 år sedan, med mer fritid, mer ekonomiska resurser och
inte minst mer jämlikt, idag är könen jämnt fördelade i vår styrelse, och alla är välkomna som
medlemmar, man måste inte ha en Kosterbåt, och man behöver inte heller vara rädd för att bli
utesluten ur sällskapet för att man monterar en motor i båten.
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Ordförande

Själv har jag haft förmånen att få tillbringa alla mina ungdoms somrar på Framnäs, och har haft
möjligheten till att lyssna på de gamla seglarna och också fått möjlighet att segla i mnga av de
gamla fina Träkostrarna som tillhört Fram. Det har skapat starka band till Framnäs, Sällskapet
och såväl nuvarande som dåtida generationer seglare och boende.
Jag lämnar nu med stolthet över Ordförandeklubban och kommer att fortsätta bidra till ett väl
fungerande Sällskap, om inte annat genom att axla arvet med Frams historia från pappa.
Vi ses förhoppningsvis på Framnäs för att fira 125-årsjubileet nästa år.

Lennart Börjesson
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SS Fram
Styrelse och funktionärer i Segelsällskapet FRAM 2021
Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Sekreterare/Klubbm.
Uppbördsman/Klubbm.
Intendent
Utbildningsansvarig
Kappseglingsansv.
Hamnkapten
Ledamot
Junioransvarig
Sponsorsansv./Suppl.
Suppleant
Suppleant

Göran Andreasson
Ellinor Hastler
Stina Eriksson
Margareta Mattsson
Irén Blomberg
Marita Nilsson
Roland Nilsson
Elin Öberg
Dennis Olsson
Vakant
Lennart Börjesson
Andreas Landahl
Leif Thornström
Frida Johansson
Gun-Britt Andreasson

073-528 80 28
070-425 23 36
073-725 10 02
031-52 71 30
070-722 26 59
070-273 74 52
076-833 10 20
072-368 80 26
070-673 33 02
031-29 15 52
073-245 84 39
0322-67 11 10
073-077 07 30
073-595 0176

Kappseglingskommitté

Juniorkommitté

Dennis Olsson Seglingsansvarig
Göran Andreasson
Royne Moberg
Mats Viding
Lars Himiläinen
Ingemar Fredriksson
Eva Linde
Percy Andersson
Jessica Thornström

Andreas Landahl Junioransvarig
Ida Börjesson
Johannes Börjesson
Ella Van de Voort
Frida Johansson
Elin Öberg
Kajsa Hastler
Royne Moberg

Teknisk kommitté, Segelmätare
Percy Andersson
Göran Hastler

Säkerhetschef
Seglingsansvarig är
säkerhetsansvarig.

Prisinköpare
Dennis Olsson

Sponsorsansvarig
Leif Thornström
Roy Thornström

Revisorer
Ledamot/Sammank. Lilian Nilsson
Ledamot
Marita (Freja) Nilsson
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SS Fram

Framnäsgruppen
Roland Nilsson
Intendent/Sammank.
Lisa Blomberg
Biträdadande Intendent
Royne Moberg
Gert Ullberg
Göran Hastler
Johannes Börjesson
Leif Thornström

Valberedning
Jessica Thornström /Sammank.
Marie Hedberg
Eva Linde

Redaktionskommitté
Gerd Lundin
gerdkostern@hotmail.com
Gun-Britt Andreasson gbk.andreasson@hotmail.com
Marita Nilsson
eriksdotter@hotmail.com

Webbansvarig
Michael Assarsson/www.ssfram.com
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Kom ihåg 2021
MED RESERVATION FÖR FÖRÄNDRINGAR, SE SSF HEMSIDA

Seglingar
Vårsegling K 6
Framnäsvalsen
Räkrundan
Jubileumssegling/Framnäsdagen
Pokalseglingar SKBF
SM Smaragd
Johnnie Walker/Cup Kräftköret
Robline Skagen Race

15 maj
22 maj
5 juni
19 juni
19-20 juni
12-15 aug
21 aug
3-5 sept

Seglarskolar vecka

26, 27, 31 och 32

Festligheter
Pubafton
Jubileumsfest
Midsommarfest
Vattenfest
Kräftskiva
Robline Skagen Race

22 maj
19 juni
25 juni
7 aug
21 aug
2 sept

Arbetsresor

27 mars o 2 oktober

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

8 maj
20 maj
18 sept
25 nov
11 dec Kl 11.00
7
7

Juniorsäsongen 2020
En summering av Juniorsäsongen 2020
Det är en solig måndag eftermiddag i oktober, temperaturen orkar precis jobba sig upp till 15
grader och jag har just fått frågan om jag kan skriva några rader i vår fina klubbtidning Kostern
för att summera årets seglarskolor, vilket jag såklart tackar ja till!
Jag minns tillbaka till mitten av februari då jag semestrade på en ö i Atlanten och vi kunde läsa
fler och fler rapporteringar om hur Covid-19 närmade sig Europa och att man började ställa in
stora event och stänga ner länder. Där och då kändes det väldigt avlägset att planera årets
seglarskolor och vi började till och med fundera på om vi skulle bli fast på ön längre än planerat.
Väl hemma rullar vardagen på och i styrelsen har vi börjat diskuterat vilka åtgärder vi behöver
vidta i verksamheten, om vi kommer att få in några fler anmälningar eller om vi ens kommer
kunna bedriva någon juniorverksamhet för säsongen 2020 över huvud taget.
Vi följde hela tiden rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och även de rekommendationer som riksidrottsförbundet och svenska seglarförbundet kommunicerade och jag började förbereda mig på att meddela de 20-tal elever som anmält sig att det tyvärr inte skulle bli
någon skola för året, vilket för mig satt väldigt långt inne.
Vi valde dock att avvakta ett tag till då det fortfarande var långt kvar till sommaren och man
kunde läsa om hur många idrottsföreningar kunde anpassa sina verksamheter, att man uppmuntrade till utomhusaktiviteter för barn och så vidare.
Allt eftersom vi avvaktade så fick vi in fler och fler anmälningar och i mitten av april så var vi
redan uppe i över 50 elever som anmält sig till årets seglarskolor.
Efter att ha diskuterat fram och tillbaka hur vi skulle kunna genomföra detta på ett säkert sätt
och i enlighet med alla de rekommendationer som fanns så tog vi beslutet att köra vidare och
bara några veckor efter detta så var vi redan uppe i 68 anmälda elever, vilket var vårt tidigare
deltagarrekord.
Första veckan blev succé och vi kände att vi kunde bedriva seglarskolan bättre än förväntat, vilket så klart kändes lättande. En stor anledning till detta är givetvis våra fantastiska och engagerade ledare som tar sin uppgift på största allvar och sedan genomför detta på ett exemplariskt
sätt.
Inför andra veckan hade jag vart i kontakt med en gammal elev till mig från en annan klubb som
nu jobbade för projektet ”Optimist för Havet”, ett samverkansprojekt mellan Svenska seglarförbundet, Håll Sverige Rent och Sjöräddningssällskapet. Han undrade om de kunde få möjlighet
att komma ut till oss och berätta om nedskräpning i havet och vilken påverkan det har på vår
omgivning.
Med havet som en så viktig del i vår verksamhet och idrott kände vi extra starkt för den här fina
möjligheten att ta upp ämnet redan i tidig ålder bland våra juniorer i seglarskolan och göra vad
vi kan för att bidra till en bättre miljö.
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Juniorsäsongen 2020

Besöket blev väldigt lyckat och alla elever visade stort engagemang. Efter besöket bestämde vi
tillsammans att införa detta som ett ämne under resten av årets seglarskolor, vilket i praktiken
resulterade i att vi under några timmar varje vecka pratade om nedskräpning, plast i havet och
sedan tillsammans gick ut och plockade skräp i vårt närområde.
Även de två sista veckorna blev lyckade och vi har sett ett större deltagarantal på dessa veckor
än vad vi gjort någonsin tidigare.
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Juniorsäsongen 2020
Efter att sista seglarskoleveckan var avslutad så var det en snabb insats för att färdigställa vår
nya C55 till toppform inför kommande SM samma helg och det blev ett mästerskap i extrem
lättvind och med stora vindskift.
Undertecknad med besättning tog sig an mästerskapet för att representera SS Fram.
Första dagen blev det en spridning i resultatet och tyvärr hade besättningen svårt att hitta rätt i
trimmet, vilket gav en liten törn på självförtroendet.
Inför den andra och sista dagen av SM så hade ett par justeringar i riggen gjorts, vilket resulterade i mycket bättre båtfart och att man kunde vara med och slåss om placeringarna i toppen. Efter att ha fått in en 2a och en 3a placering som bäst kunde besättningen till sist sluta på
plats 9 av 25.
Några veckor senare så var det dags igen! Nu var det dags för vår instruktör Kajsa Hastler att
representera klubben tillsammans med sin gast Hanna i RS Feva under JSM i Långedrag. Detta
SM skulle också visa sig bjuda på svåra förhållanden med stora vindskift och extrem lättvind,
åtminstone under första dagen.

Tjejerna hade en klurig första dag med placeringar i mitten av fältet, men inför söndagens
avslutande seglingar så hade man laddat om och taggat till. Prognosen visade betydligt mer
vind än dagen innan och detta gav möjlighet till bättre resultat för tjejerna som lyckades avancera och tills slut avsluta med en stark 10:onde placering av totalt 26 deltagande besättningar.
Nu har vi målet inställt på de tävlingar som kommer 2021 och då hoppas vi kunna prestera ännu bättre och att vi kan få med oss fler besättningar för att representera SS Fram på
kappseglingsbanorna runt om i Sverige.
När jag nu sitter här och skriver detta så känns det som att vi haft en fantastisk säsong, trots det
svåra läget ute i världen och det känns helt rätt att vi tog beslutet och kunde genomföra årets
seglarskolor på det sätt vi gjorde, att vi kunde ge möjligheten till hela 75 barn, nybörjare som
fortsättare, att få prova på och fortsätta utvecklas inom vår sport, det är fantastiskt!
Andreas Landahl
Junioransvarig
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SS Fram
Nya certifikat april – sept 2020
Cert.nr
47
210
216
26
122
126
139

Båtnamn
Sabina
Zaima
Olydia
Britt
Tangaloa
Estromo
Hagbard

Båttyp
K6
Aquador 27
Nimbus Nova 33
K6
Vancouver 27
Ovni 395
Wasa 420

Ägare
Jan Borsing
Tony Liljefält
Percy Andersson
Johannes Weiberg
Hans Melin
Kajsa Lager o Per Svensson
Håkan Eriksson

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

Framtidsfonden
Ny fond från 1/10 2014
Totalt sept 2020 från start 35.051 kr

***********************************************************
Medlemsavgifter 2021 är oförändrade
Förfallodag 1 mars 2021
Plusgiro 43 132-0 Segelsällskapet Fram
Medl.avgift Seniorer per person
Familj
Junior
Båtavgift
Certifikat

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

Fyll i på Inbetalningskortet: Namn och personnummer på alla medlemmar betalningen avser,
Båtnamn
Mailadress
Det kommer inte att skickas ut några medlemskort i år.
För att göra medlemsregistret säkrare och mer lättarbetat ska vi nu fullt ut använda oss av
Idrott Onlines tjänster. Vi betalar redan för det idag men har tidigare bara registrerat våra seglarskoleelever där. Därför behöver vi komplettera vårt nuvarande register med personnummer
samt mailadress till våra medlemmar.
Gå gärna in på hemsidan www.idrottonline.se för mer information.
Hälsningar styrelsen SS Fram

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

Hamnavgiften är höjd
Dygnsavgift 200 kr inkl el. Säsongskort (endast medlemmar) 1500 kr för 20 dygn
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SS Fram

Svenska Kosterbåtsförbundet SKBF Göteborg firar i år 90-årsjubiléum.
Firandet skulle ske i samband med seglingarna om Ägirskölden och Kosterpokalen.
Tyvärr fick seglingarna den 22-23 aug flyttas fram till 29-30 aug på grund av för mycket vind.
Eftersom flytten av seglingarna bestämdes på rorsmansmötet och alla deltagare var samlade
firade vi 90-års jubiléum som planerat med smörgås och hurrarop för SKBF den 22 aug.
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SS Fram
RESULTAT Pokalseglingar
Av 9 anmälda K6 deltog 7. 2 båtar var tyvärr tvungna att lämna återbud p g a att seglingarna
flyttades fram en vecka.
Johan Falk och sonen Daniel tog Storslam. De vann allt, Ägirskölden, Kosterpokalen och Bertas
Kanna. (Kannan går till den båt som vunnit Ägirskölden och Kosterpokalen.)
De vann också Kräftköret som ingick i seglingen om Kosterpokalen.

ÄGIRSKÖLDEN

29 augusti Vind N.O. 7-9m/s

Placering
1
2
3
4
5
6
7

Namn
Västan
Tuli
Freja
Britt
Grace
Eva
Pepita

Nr
22
38
15
14
36
34
30

1
3
1
DSQ
3
4
5
6

2
2
3
1
4
5
6
7

3
2
3
1
4
5
6
7

Gamla Framares Startpris: Michael Assarsson
KOSTERPOKALEN
Placering
Nr
1
22
2
38
3
15
4
36
5
34
6
14
7
30

30 Augusti Växl. 2-4 m/s
Namn
Västan
Tuli
Freja
Grace
Eva
Britt
Pepita

Rorsman
Johan Falk
Gunnar Wiman
Michael Assarsson
Sven Niklasson
Erik Lithander
Johannes Weiberg
Göran Blomqvist

Gamla Framares Startpris: Michael Assarsson
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S:a
6
7
10
11
14
17
20

Rorsman
Johan Falk
Gunnar Wiman
Michael Assarsson
Johannes Weiberg
Sven Niklasson
Erik Lithander
Göran Blomqvist

Kappseglingsresultat
Resultat Robline Skagen Race 2020
Kappseglingen blev av fast inte som det var tänkt. I stället för att segla till Skagen gjordes
seglingen om till en havskappsegling utmed kusten med start och målgång på Framnäs.
Det blev ett mycket uppskattat arrangemang, inte minst från åskådarplats vid starttribunen och
vid bryggan i Kalvsundsrännan.
Starkt seglat av alla som tog sig runt banan i det hårda vädret.
Roger Ahlqvist med besättning på JigyJigy vann SRS klassen.
Anders Dahlsjö och Emma Sundén på Lady Godiva vann shorthanded klassen.
Gamla Framares startpris går till Carl Fjällman på Rebellion.
Ett stort Grattis!
SRS
Plac
1
2
3 DNF
3 DNF

Båtnamn
JigyJigy
Aero
Impuls
SURF

Shorthanded
Plac
Båtnamn
1
Lady Godiva
2
Farrgo
3
Rebellion
4
Veloce
5
Elusive
6
Den Röde
7
Kaida
8
J88.se
9
Aurora
10
Monkey Bussines
11
Forza
12 DNC Calypso
12 DNC PiriPiri
12 DNC Trindy
12 DNC Insieme
12 DNC Azur
12 DNC Anolas

Båttyp
Archambault 35
Mumm 36
H323
Brenta 60

Rorsman
Roger Ahlqvist
Fredrik Bonde
Staffan Lundgren
Jonas Winzell

Båttyp
Dominant 105
Farr 30
Grand Surprise
Sun Fast 321
First 35
Dehler 33
Salona 33
J/88
Dehler 35
X332
Faurby 396
Pogo 8.50
Banner 28 R
Dehler 34 SV
Salona 35
Banner 28 R
Salona 34

Rorsman
Anders Dahlsjö
Per Algotsson
Carl Fjällman
Federico Garofalo
Krister Gustafsson
Hans Caspersson
Johan Wetterlundh
Jonas Dyberg
Mats Andersson
Urban Edvardsson
Anders Bergvall
Pelle Lindell
Johan Henricsson
Jonas Kjellberg
Mats Widing
Michael Assarsson
Dan Hammar
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SS Fram
Renoveringar våren och sommaren 2020
Maria Resö har renoverats.

Hela kortsidan har bytts ut och fått en ny dörr. Nu är kortsidan röd och fin.

Långsidan har skrapas och målats skinande vit med bokstäver och skylt i blått och guld.

Under våren renoverades duschen i Juniorstugan
Fräscht, nykaklagt och -målat med en ny duschstång.
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Utbyggnaden av stugan har påbörjats.

SS Fram
Vi vågade trotsa Corona lite
Den 17 juli drog vi igång en liten poängpromenad.
Men jösses vad mycket folk det kom. (Stort sug efter roligheter.)
Samling på Cementplan med medhavda korgar.
Alla blev ivägskickade med mellanrum och vid målgång bjöds det på lite dryck och
prisutdelning. Stort tack till er som skänkt priser.
Alla barn fick välja glass från Kiosken.
Dagen avslutades med en kamp i Kubb.
Stort TACK till alla er som deltog.
Klubbmästarna
Irén o Marita
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SS Fram
Arbetsresan den 3 oktober 2020
Bojar, rampen till juniorbryggan, flytbryggan i smutta, bryggorna vid Cementplan, allt detta
plockades upp med raska och flitiga händer. Stegar, vattenslangar och brandsläckare
ställdes in och gjordes iordning för vinterförvaringen.
Bojar och stegar var ordentligt smutsiga efter en säsong under vatten, så de fick sig en ordentlig
omgång av skrapor och med den nya högtryckstvätten.
I år tog vi även ner alla flaggstångslinor eftersom de har blivit stulna under
vintersäsongen de senaste åren.
Två av fönstren vid starttribunen är nu helt iordningsställda, de andra två får vi göra
under nästa säsong.
Vi hade även en bil med släpkärra som kördes till tippen, äntligen blev vi av med det miljöfarliga avfall som vi samlat på oss, samt att vi körde bort det
rivningsmaterial som vi lagt uppe vid parkeringen.
Vår elektriker jobbade med att dra fram ny elledning till parkeringen, som ska underlätta för de
husbilar som kommer till vår anläggning.
Ni 62 Framare som kom ut till vår klubbholme trots Coronapandemi ska ha ett stort TACK. Nu
är vår anläggning klar för att stå emot den ankommande vintern och vi ser redan fram mot
nästa säsong.
Roland Nilsson
Intendent

17
17

SS Fram
En annorlunda sommar
Varje ny sommar är inte den föregående sig lik. Så har inte fallet varit i år heller. Denna sommar
har vi som bekant drabbats av en Pandemi som vi tyvärr inte har sett slutet på än.
Detta ”otyg” har vänt upp och ner på det mesta, t ex har det endast varit ett fåtal utlandsflaggade båtar på besök i år. Av samma skäl har ”våra” båtar haft begränsade möjligheter att besöka andra länders gästhamnar.
Däremot har Frams trogna Läsöseglare spenderat en stor del av sommaren här, vilket med stor
glädje medfört lite mer liv och rörelse på bryggan och alla har varit bra på att hålla Coronaavstånd till varandra.
Vad som däremot saknats i sommar är pubaftnarna och övriga trevliga tillställningar.
Väl däremot anordnade ”nöjeskommittén” i Norra Måsen en Tipspromenad som föll väl ut och
lockade många deltagare. Jag vill gärna ge en eloge till detta driftiga gäng.
Även Fågellivet tycks ha varit annorlunda i år. Vanligtvis häckar mängder av Ladusvalor under
bryggan varje sommar. Så har inte varit fallet i år. Lite märkligt kan det ju tyckas. Kan det vara
brist på insekter? Svalor är ju som bekant insektsätare, eller kan det vara minken som gått hårt
åt fågelbeståndet? Är det någon som har en annan teori, skulle det vara intressant att få höra
dessa synpunkter. Till och med fiskmåsarna har delvis lyst med sin frånvaro i sommar.
Däremot har havstrutarna funnits i samma antal som brukligt. Det tog t ex inte mer än ett par
timmar efter att jag lagt till i ”Smutta”, i våras, för att ”min gråtrut-glasstruten” fann min ALBA
på sin vanliga plats. Naturligtvis var det ett kärt återseende som naturligtvis renderade i en liten
godbit.
Det var femtonde säsongen som ”glasstruten” gästspelade ombord på ALBA. Vi är så vitt jag vet
åtminstone två som har en viss faiblesse för ALBIN 57:or.
Det har även varit stora flockar med gråhäger, jag kan inte minnas att jag tidigare sett dem uppträda i så stort antal.
Varje sommar brukar bjuda på en del intressanta och spännande möten med människor, så
även denna sommar.
Lars Zachariasson var ett av dessa möten. Tillsammans med sin fru gjorde han en seglats ut på
världshaven som överträffar det mesta. Vid 54 års ålder lämnade de Sverige i en FORGUS 31:a
för att göra en resa som kom att vara i 22 år, innan de återvände till Sverige igen.
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SS Fram
Under dessa år hann de träffa diverse vinddrivna existenser. Det var allt ifrån fiskare, skattesmitare, knarksmugglare, pirater, indianer, missionärer och många, många fler. Efter åtskilliga samtal med Lars har jag låtit mig förstå att det varit 22 äventyrliga år. Långt mer än som framkommer i boken han skrev. ”Det finns ett annat liv” som boken heter är en fascinerande läsning. En
mycket välskriven bok som jag varmt kan rekommendera Kosterns läsare.
Något att plocka fram när man sitter där framför brasan i vintermörkret. Vad är bättre en kulen
vinterdag än att luta sig lätt tillbaks med en god bok, och förstås ett glas vin på bordet inom en
armlängds avstånd.
Apropå den annalkande vintern med kyla och snö.
 Vet ni hur man enklast gör om en diskmaskin till en snöslunga?
 Man ger helt enkelt frun en snöskyffel. Fiffigt, eller hur?
Och till alla er som tänkt att gå på Restaurang och julbord säger jag bara, glöm det, jag kan istället varmt rekommendera den lilla lugna och mysiga kvarterskrogen ”Vår krog och bar” i Biskopsgården. Där kan man numera få serverat sprängd anka med granatäpple. Denna kulinariska
läckerhet sköljes lämpligen ner med dansk dynamitöl. Det är en meny som smäller högt i dessa
tider om man säger så.
Vi ses till våren hoppas
Lasse i ALBA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vi har tyvärr fått det tråkiga meddelandet om att Lars Zachariasson avled
den 1 november 2020.
Redaktionen
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Bildcollage
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Bildcollage

Grace sjunker

bärgad på väg mot renovering
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C55 …..har kapsejsat och bärgats

SS Fram
Besök gärna SS Frams hemsida (www.ssfram.com)

Som du ser i menyraden finns det mycket information att hämta.
Du hittar också en aktuell kalender och en kort information från styrelsemöten.
Tidigare utgåvor av Kostern finns också tillgängliga.
Information som förändrats eller inte kunnat meddelas i Kostern läggs också ut på sidan.

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

“Någon” finns inte
Har under sommaren sett att det läggs privat skräp bredvid vår container.
Eftersom vi inte har “någon” som fraktar bort detta ska var och en ta bort sitt egna skräp. Det blir
annars en kostnad för föreningen.
Det finns en återvinningsstation på Björkö. Öppet: onsd 15-19, Lörd 9-12
TACK för att du värnar om föreningen och miljön.
Marita Nilsson (Norra Måsen)

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

SKBF medlemsavgift 2021
Hej alla medlemmar i SKBF!
Så är det dags att betala medlemsavgiften för 2021.
Avgiften 200 kr sätts in på BG 340-5909 senast på förfallodagen som är 2020-12-30.
Glöm inte att skriva ert namn och address.
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Minne

Vanja Lindroth har lämnat oss.
En sommardag 1963 tog Rune (Lellen) med sig Vanja till sitt älskade Framnäs.
Och där blev dom sedan kvar varje sommar under många, många år.
Att se alla fina träbåtar som hon tyckte var som gamla fina möbler fanns det många tillfällen till.
Att bara sitta och titta ut över havet tyckte hon var avkopplande och gav lugn i själen.
Mamma älskade att dansa och det fick hon göra på alla härliga fester.
Hon blev sedan medlem i damklubben och såg alltid fram mot alla trevliga stunder tillsammans
med alla härliga damer.
Det blev många dukar som hon virkade och som sedan lottades ut.
Hon älskade att fotografera och kameran var alltid med i väskan.
På Rotundan finns lådor av fotografier hon tagit under alla år, så ta er lite tid och titta någon
gång. Lite nostalgi för många av oss.
Medlemskap i Gamla Framare blev det också.
Deras goa middagar med trevlig underhållning ville hon inte missa.
Den sista tiden ville hon så gärna delta med orkade inte. Åldern tar ut sin rätt.
Hon somnade stilla in den 25 april med alla sina nära och kära hos sig.
Mamma blev 95 år.
Nu dansar hon och Rune tillsammans igen men på en annan dansbana.
Och hennes vackra buske får fortsätta pryda Norra Måsen och hon finns alltid med oss.
Stort TACK till alla som skänkte en slant till Operation Smile.
Marita – Royne – Kent – Tomas
med familjer

23
23

Protokoll för Seglardagen 2020
Tid: 2020-11-28, kl 11.00 -12.53
Plats: På grund av coronapandemin, digitalt möte på Teams.
§1

Seglardagens öppnande Erik Lithander förklarade Seglardagen öppnad.

§2

Ombud och röstlängd

§3

Seglardagens utlysande. Det konstaterades att Seglardagen var korrekt utlyst i stadgeenlig tid.
Fastställande av
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
dagordningen.

§4

Val av ordförande,
sekreterare och
justerare för
Seglardagen.

Till ordförande valdes Erik Lithander
Till sekreterare valdes Anders Jalakas.
Till justerare valdes Johan Falk.

§5

Verksamhetsberättelse

SKBF:s 90-års jubileum genomfördes på Framnäs under festliga och
Coronasäkrade former. Trots att seglingarna om Ägirskölden och
Kosterpokalen fick skjutas upp pga hårt väder, kunde dessa ändå
genomföras helgen efter med gott resultat då 7 av 9 tidigare anmälda båtar
deltog. Hela jubileet genomfördes i mycket gott samarbete med SS Fram
vilket vi tackar för. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§6

Ekonomisk berättelse

SKBF hade vid verksamhetsårets slut 29 medlemmar med 3 st nya på väg
in. Årets stora utgiftspost var SKBF:s 90-årsjubileum som kostade 4 279,30
kr. De kontanta medlen uppgick till 10 008,79 kr och årets resultat blev
minus 2 463,30. Dessutom finns även ett varulager bestående av
tävlingspriser, flaggor samt ritningar. Värdet av detta är inte skattat.

§7

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

§8

Budget och fonderingar A. Fondering: Seglardagen beslöt att årligen fondera 1 000 kr inför SKBF:s
100 års jubileum år 2030.
B. Budget 2021 fastställdes och inkluderar endast standardutgifter.
C. Det beslöts att årsavgiften skall vara oförändrad, dvs. 200 kr.

Ombuds- och röstlängd fastställdes:
Representanter för Segelsällskapet Fram: Royne Moberg, Ingemar
Fredriksson, Johan Falk.
Personliga medlemmar: Ragnar Jalakas, Anders Jalakas, Erik Lithander,
Johannes Weiberg, Sven Niklasson.
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§9

Val av styrelse

Efter valen har styrelsen följande sammansättning:
Verkställande utskott:
Ordförande: Erik Lithander, vald 2019 för 2020-2021.
Kassör: Johan Falk, vald 2019 för 2020-2021.
Sekreterare: Anders Jalakas, vald 2020 för 2021-2022.
Ledamöter:
Lars Sestervik, vald 2020 för 2021-2022
Anders Magnusson, vald 2019 för 2020-2021
Bo-Ragnar Skärström, vald 2020 för 2021-2022
Styrelsesuppleant: Royne Moberg, vald för 2021

§ 10 Val av revisor och
suppleant 2021.

Göran Hastler valdes till revisor, Ingemar Fredriksson till suppl.

§ 11 Val av teknisk kommitté Lars Sestervik (sammankallande) och Ragnar Jalakas.
2021
§ 12 Verksamhetsplan
för 2021

SKBF skall höja ambitionen med att söka upp andra kosterbåtsägare.
Förutom att delta i SS Frams jubileum beslöt vi även att delta i
Julleseglingarna i Mollösund den 4/7, dit vi är inbjudna.

§ 13 Kosterbåtsdagarna
2021

SKBF beslutade, efter inbjudan, att förlägga Kosterbåtsdagarna till SS
Frams 125-års jubileum på Framnäs den 19-20 juni. Vi ska även ta kontakt
med Allegroförbundet för att välkomna dem dit.

§ 14 Rapporter

Det rapporterades att hemsidan kosterbåten.se fortfarande är aktiv på nätet
och utgör en utmärkt sammanställning över kostrar.

§ 15 Ordförandens visioner
för framtiden

Två idéer:
A. Vi ska se till att vi är med, med flaggan i topp.
B. Vi ska upprätta ett riktigt medlemsregister med kontaktuppgifter.

§ 16 Övriga frågor

Johan Falk föreslog att varje medlem skulle kunna bidra med sina
kunskaper, högt och lågt, kring de kosterbåtar man stött på eller känner till
mer ingående. En sammanställning skulle troligen ge oväntat mycket
information. Ingemar Fredriksson: Går protokollet ut med mejl till
medlemmarna? Ja det skickas ut men kommer även i tidningen Kostern.
Johannes Weiberg efterfrågade stadgar och styrelsen beslöt att göra dessa
mer tillgängliga i digital form.

§ 17 Segeldagens avslutning Erik Lithander tackade för visat intresse och avslutade Seglardagen.

Vid protokollet: Anders Jalakas

Justerare: Johan Falk
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Tack

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
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

I Lundins Förvaltnings AB
Byggnation, Fastighetsförvaltning

Kungstens Glasmästeri AB
Allt inom glas o fönster för inrede samt Bilar

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
26
26

Tack
Möllers Bil
Bilförsäljning

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

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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God Jul önskar

Ingemar o Anette Florentinerskäret
Isabelle, Daniel, Estelle o Tristan Florentinerskäret
Philip, Felicia, Philippa o WilliamFlorentinerskäret
Tone, Niels, Ella o Oskar Van de Voort Florentinerskäret
Eva-Britt o Peter Ivehag Nossebro
Angelica Ivehag med familj Lidköping
Emelie Ivehag med familj 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 Wanderydz med familj
Royne o Gun i FLYING II
Helge i RAMMEN
Bengt o Britt-Marie på Rotundan
Janne o Maggan Södra Måsen
Lennart o Elisabet i XANADU
Ida o Petrus i LEVA
Johannes o Sigrid som gastar
Elin o Jonathan med familj i Husvagnen
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 Christer
Gunhild o Christer
Gunnel o Rune i GRANNY
Ann o Ingemar i GRANADA
Monica o Curt i HORISONT
Janne o Lotta i VÄNGLA
Irén o Jan-Gunnar i Norra Måsen
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God Jul önskar
Lisa Blomberg i Norra Måsen
Ida, Andreas, Hugo o Oskar i Norra Måsen
Fia, Robin, Tobias o Felix i Prässebo
Royne o Ulla i Norra Måsen
Göran o Malin i ELIZA
Ellinor, Andrew, Kajsa o John i Mellanmåsen
Ulla o Göran i Mellanmåsen
Marita o Roland i Norra Måsen
Johan, Chaya, Emil, Jennifer, Robin o Atlas
Percy o Giggi i OLYDIA
Eva o Per i YARVA
FREJA Marita med barn o barnbarn
Kent, Gun-Britt, Thomas o Maria
Roy Thornström
Bernt o Bettan Sjölander m familj
Kicki o Ralph i BLACK LADY
Christer Svensson i Östra Måsen
Marie Olsson med familj Svanesund
Gert o Annelie i husbilen
Dick o Eva
Hummerfiskarna i Norra Måsen
Maria, Christer, Isac o Emma Norra Måsen
Jessica, Vide, Alve o Eskil
Leif, Janet o Iziz
Inger o Ingemar i 2USE
Anna, Elliot o Jasmin i Västra Måsen
Erik Lithander i K6 EVA
Johan Falk i K6 VÄSTAN
Michael Assarsson i AZUR
Pelle Sjö i S/Y Wilhelmina
Anki o Göran Blomqvist i K6 Pepita
Michael Bossen i LYST
Jan Borsing i K6 Vindil och K6 Sabina
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SS Fram Årsmöte

Referat från Årsmöte 2020
Årets möte genomfördes på grund av Coronappandemin digitalt via Teams.
Drygt 70 personer deltog och det fungerade väldigt bra efter att Andreas Landahl förklarat arbetssätt och hur bl a röstningen skulle ske.
Mötet öppnades av Lennart Börjesson. Mötessekreterare var Margareta Mattsson.
Parentation genomfördes och en tyst minut hölls för Bengt Molin, Vanja Lindroth, Birgitta Larsson, Marianne Borg, Elsie Karlsson och Lars Zachariasson.
Efter en genomgång av mötesformalia fortsatte mötet enligt dagordningen.
Inget nytt rapporterades utöver det som kan läsas i den tidigare utsända Verksamhetsberättelsen.
Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning, samt gav
den avgående styrelse ansvarsfrihet. Styrelsen föreslog för årsmötet att medlemsavgiften i föreningen ska vara oförändrad. Hamnavgiften/dygn höjdes till 200 kr inkl och avgiften för säsongskort höjdes till 1500 kr/20 dygn. 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. I valberedningens utsända förslag hade det skett en förändring på
kassörsposten, Stina Eriksson valdes till kassör eftersom Giggi Wachtmeister avböjt omval.
Valen godkändes av årsmötet
Eftersom Västkustens Seglarförbund redan haft sitt möte valdes ingen representant.
Royne Moberg, Johan Falk samt Ingemar Fredriksson valdes som föreningens ombud till Kosterförbundets Seglardag.
Därefter läste mötesordförande upp Valberedningens förslag till Kappseglingskommitté, Juniorkommitté, Sponsoransvarig, Teknisk kommitté, Webbansvarig, Redaktionskommitté, samt
Framnäsgrupp. Valen godkändes av årsmötet.
En av sittande Valberednings medlemmar avgick och en ny invaldes.
Kappseglingsdatum, seglarskoleveckor, arbetsdagar och festligheter fastslogs enligt de datum
som på förhand skickats ut till alla medlemmar.
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Under punkten övriga frågor kom frågor upp om avskaffa medlemskorten i pappersformat?
Kan Medlemsregistret läggas upp på Idrott Online som kräver personnummer för identifikation?
En fördel med att vara anslutna är att vi kan söka olika typer av verksamhetsbidrag.
Drygt 80 procent av mötesdeltagarna var positiva och gav Styrelsen i uppdrag att behandla frågan till nästa nytryck.

Skall Kostern även fortsättningsvis komma ut som papperstidning?
Drygt 80 procent av mötesdeltagarna ville att tidningen kommer ut som papperstidning.

Ordförande tackade de avgående styrelsemedlemmarna Peter Ersenius, Kent Andreasson och
Giggi Wachtmeister för väl utfört arbete.
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.

TÄ

AR

NE

BÅ

RN

A

ING

U T MÄ

R

KR

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.

Postoperatör Mailworld 431 19 Mölndal

VINTERNUMMER 2020
91 ÅRGÅNGEN

VINTERNUMMER 2014
85 ÅRGÅNGEN

Foto: Johnny Wiktorsson

Den bohusländska
entypskostern

Fjärholmen

Vad Framnäs betyder
för mig

Sid 25 - 27
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