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entypskostern

Fjärholmen

Vad Framnäs betyder
för mig

Sid 25 - 27

Sid 17

Sid 10

Hej alla Framare!

Ja, nu har vi ju ställt om våra klockor till vintertid, alltså fick vi en extra sovmorgon
när vi drog tillbaka klockan en timma, vad skönt.
Sommaren kändes lite tråkig med mycket blåst och saknad av nära och kära med
lemmar. Livet är bara till låns, så var rädda om er och njut varje dag som ni kan.
Det har varit väldigt tomt i sommar på Framnäs både på båtar och medlemmar.
Kanske har vädret spelat stor roll, nu hoppas vi ju alla att det blir en fin sommar
2018 för nu har vi haft två dåliga somrar i rad enligt mitt tycke.
En fantastisk helg fick vi vara med om på Framnäs, när några juniorer ifrån
Sverige som skulle segla Optimist-VM i Thailand tränade en helg, vi har ju mycket
strömmar i våra vatten och det var detta de ville träna på.
Nu lever jag ett campingliv hemma, inget vatten, toa eller några bekvämligheter
och ett fruktansvärt oväsen, det är nämligen stambyte hemma som tar 6 veckor,
men det går ingen nöd på mig, jag har snälla barn och vänner som hyser mig
omväxlingsvis.
Vi överlämnar härmed vinternumret av KOSTERN och hoppas på en trivsam
stunds avkoppling.
En God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi från redaktionen.
Medlemstidning för Segelsällskapets FRAM:s medlemmar
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Ordförande
Så för vi in ännu en sommar i loggboken. För oss som tillbringade semestern på havet blir sommaren tyvärr inte ihågkommen för soliga dagar och grillning på varma klipphällar.
Nåväl, som seglare led vi iallafall ingen brist på väder och vind. Vi fick mycket av allt.
Nu har vi stängt ned vår klubbholme med den obligatoriska arbetsresan i Oktober. Med gemensamma krafter ser vi till att Framnäs står rustat och förberett för vintern, bojar, båtar o jolleslip
plockas upp och görs iordning för kommande säsong. Det är lika roligt varje år att se att så
många kommer till dessa arbetsresor för att hjälpa till.
De flesta har också tagit upp och täckt sina båtar vid det här laget, bryggorna gapar tomma och
man ser bara enstaka seglare dessa sena hösthelger. Vi har dock beslutat att känna på vintersegling i år och har fått en del tips av andra seglare i sällskapet som ligger i varje vinter.
Förhoppningsvis blir det en vinter som inbjuder till seglatser både till Framnäs och Vinga, ser
fram emot detta och återkommer till dessa erfarenheter i kommande nummer av Kostern.
Även om ni inte tänkt ta båten till Framnäs i vinter vill jag uppmuntra till att besöka vår klubbholme även vintertid, det kan vara fantastiskt vackert när snön ligger på klipporna en krispig vinterdag. Det är också bra att titta till vår anläggning då och då.
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.
Juniorerna håller igång sin verksamhet på ett föredömligt sätt, där seglarskolorna är navet i verksamheten med god uppslutning varje år, det innebär nya medlemmar och nya seglare, oftast från
närområdet kring Björkö, vilket är väldigt roligt.
Det stora bekymret är kappseglandet, både vad gäller kölbåtar och jollar, här hade vi gärna sett
ett större antal startande båtar och större uppslutning. Deltagandet går ned trots att medlemsantalet ligger runt stadiga 500 medlemmar med tillhörande 150-tal båtar.
Alla ideer på detta område mottages med tacksamhet.
Styrelsen vill också på detta sätt tacka alla medlemmar som ställer upp år efter år med ideellt arbete, men också de många medlemmar som inte har möjlighet att vara med och hjälpa till handgripligen bidrar med sitt medlemsskap till att vi kan hålla igång föreningen. Tack!
Det senaste året har tyvärr många av våra kära seglarvänner gått bort, ingen nämnd och ingen
glömd, vi passar på att skänka dem en tanke och tacka för gott kamratskap genom åren.

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

031-29 15 52
070-668 49 93
070-831 94 43
031-52 71 30
070-722 26 59
070-273 74 52
076-833 10 20
070-425 23 36
070-673 33 02
070-579 66 37
031-52 71 30
073-245 84 39
0322-67 11 10
073-902 71 32
072-368 80 26

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

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

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

Teknisk kommitté, Segelmätare
Percy Andersson
Göran Hastler

Säkerhetschef
Seglingsansvarig är
säkerhetsansvarig.

Webbansvarig
Michael Assarsson/ www.ssfram.com

Sponsorsansvarig
Leif Thornström
Roy Thornström

Revisorer
Ledamot/Sammank.
Ledamot
Ledamot
Suppleant

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

Lilian Nilsson
Marita (Freja) Nilsson
Vakant
Lars Landahl

Redaktionskommitté
Gerd Lundin
Gun-Britt Andreasson
Marita Nilsson

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

SS Fram

Nya certifikat
Nr
224
121
32
39
184
220

Båtnamn
Dawn
Sunwear
Drivved
Sunbeam
Sjövild
Poppas Toy

Båttyp
Elan 333
Hallberg Rassy 352
K6
K25
Stigfjord 27
Maxum 2800 SCR

Ägare
Ingemar Håkansson
Agneta o Sune Almqvist
Fredrik Bundsen
Inge Carleson
Anneli Svanberg
Stefan Jonsson

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

Framtidsfonden
Ny fond från 1/10 2014
Inbetalt till Fonden maj-sept 358 kr
Totalt från start 24.297 kr
**********************************************************************************************************

Medlemsavgifter 2018
Förfallodag 1 mars 2018
Betalas till Plusgirokonto 431 32-0
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)

Kom ihåg 2018

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

Seglarskolar

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

vecka 26, 27, 31 och 32

Festligheter
Pubafton
Fest (Samkväm)
Midsommarfest
Vattenfest
Pubafton
Kräftskiva

Arbetsresor

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

7 April o 13 Oktober

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

6 maj
24 maj
6 okt
22 nov
8 dec
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SS Fram
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Kappseglingsresultat
K6 Cupen Herrar 2017
Av 5 planerade seglingar genomfördes 4 på Framnäs.
Cupen vanns av nr 38 Tuli, som seglades av Royne Moberg och Lars Kristensson

Nationaldagsseglingarna på Långedrag
Ingen K6:a ställde upp i årets kappsegling.

Pokalseglingar
Seglingarna arrangerades av Fram i samband med Kräftköret.
RESULTAT KOSTERPOKALEN

Plac

Nr

Båtnamn

Rorsman

Besättn

1

19

Gatt

Roy T

Leif T

2

25

Gripen

Gert U

Michael A

3

9

Sunnan

Anders M

Dick A

4

32

Drivved

Lars K

Royne M

5

34

Eva

Erik L

Beata L

RESULTAT ÄGIRSKÖLDEN
Plac

Nr

Båtnamn

Rorsman

Besättn

1

25

Gripen

Gert U

Michael A

2

15

Gatt

Ingemar F

Per L

3

9

Sunnan

Göran H

Percy A

4

32

Drivved

Royne M

Lars K

5

34

Eva

Erik L

Beata L

RESULTAT BERTAS KANNA
Plac

Nr

Båtnamn

Rorsman

Besättn

1

15

Gatt

Roy T/Ingemar F

Leif T/Per L

2

25

Gripen

Gert U

Michael A

3

9

Sunnan

Anders/Göran H

Dick A/Percy A

4

32

Drivved

Royne M

Lars K

5

34

Eva

Erik L

Beata L
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SS Fram
KOSTERBÅTSDAGARNA 2017

Seglingarna om Kosterpokalen, Ägirskölden och Bertas Kanna avgjordes
26-27 augusti ute på Framnäs i samband med SS Fram's Kräftköret (26/8).
Tyvärr kom det bara 5st K6:or till start (samtliga från Göteborg)
Vi saknade självklart Regelkostrarna denna helg.
Se resultat på annan plats i tdningen.
I samband med prisutdelningen på söndag, bjöd SKBF på förtäring i form
av hamburgare med tillbehör öl och läsk (ingick i startavgiften).
Detta blev ett trevligt och uppskattat inslag.
Vi i SKBF's styrelse hoppas självklart på en större anslutning 2018.
Tid och plats får vi diskutera oss fram till på årsmötet i november.
Kallelse till mötet kommer inom kort.
Styrelsen SKBF
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KAPPSEGLINGSRESULTAT

SLUTRESULTAT
ROBLINE SKAGEN RACE 2017
Långedrag – Skagen, Skagen - Framnäs

DOUBLEHAND
Tot
plac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Båtnamn
Jolie
Calypso
Farrgo
Monkey Business
Pila
Elusive
Anolas
Kaida
Aurora
Anne af Göteborg
Trindy
Vida
12.5mWs
Azur

Båttyp
First 35
Pogo 850
Farr 30
X-332
Mannerberg 38
First 35
Salona 34
Salona 33
Dehler 35
Jeanneau 54 DS
Dehler 34 SV
Elan 350
J/80
Banner 28 R

Nummer
SWE 64
SWE 11128
SWE 10070
GBR 6797
SWE 9267
SWE 23

Båtnamn
La Primera
JigyJigy
Donna
Insieme
Catleya
GreyT
Lakrisbåten

Båttyp
SunFast 3600
Arhambault 35
Dominant 150
Salona 35
Dehler 39
Elan 340
Pauger 30

Nummer
SWE 11131
SWE 1034
SWE 1
SWE 11098
SWE 237
SWE 116

SWE 3
SWE 197
SWE 76
SWE 113
SWE 25
SWE 390
SWE 54

Rorsman
Marcus Svensson
Per Lindell
Magnus Wittinh
Urban Edvardsson
Mattis Ekvall
Krister Gustavsson
Dan Hammar
Johan Wetterlund
Mats Andersson
Thor Magugesten
Jonas Kjellberg
Niclas Holmberg
Josefin Nederman
Michael Assarsson

Klubb
XSS
STSS
BKSS
BKSS
GKSS
XSS
SS Fram
HOYC
STSS
GKSS
Lerum SS
KKKK
CHSS
SS Fram

Rorsman
Peter Lundgren
Roger Ahlvist
Hans-Olof Ohldin
Mats Widing
Dennis Olsson
Janne Müntzing
Mikael Vesela

Klubb
STSS
GQSS
SS Slören
SS Fram
SS Fram
KKKK

SRS
Tot
plac
1
2
3
4

5
5
5
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SEGLARSKOLA 2017
Årets första seglarskola är igång….

Trots att sommaren bjöd på mycket och delvis hård vind och en hel del regn
genomfördes alla 4 veckorna med glada och nöjda elever.
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SS Fram
Inför Optimist VM i Thailand genomfördes det sista
träningslägret på Framnäs.
De fem pojkarna, Marius Westerlind, Teo Westerlind, Lukas Lindström, Carl Lagerberg och
Melker Brenton, och lagledaren Ton Törn, tillbringade tre dagar på Framnäs. Dagar fyllda med
segling i det ibland mycket hårda vädret. Alla var mycket nöjda med arrangemanget på Framnäs
och optimistiska inför tävlingarna i Thailand. VM-resultatet; 8:de plats (av 62 lag) i
nationscupen och delad 4:de plats i lag-vm. Bra seglat!
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SS Fram
Segling i Österled
En segling runt Östersjön och Bottenhavet är inte samma mäktiga naturupplevelse som fjolårets
resa till Nordkap, men även årets seglats innehåller många vackra och sevärda platser.
För den som är historiskt intresserad är det riktigt spännande att se och lära både om Vikingar
och svenska stormaktstiden eftersom det fortfarande finns massor av spår och influenser ifrån
dessa tider både i Finland, Åland, Baltikum och Polen.
Seglingen gick via Öresund och Bornholm till Ustka i Polen. I Ustka betalade jag den lägsta
hamnavgiften på hela resan, 20 Zlty/dygn (ca 50 kr), överhuvudtaget så är det mesta i Polen
fortfarande väldigt billigt, till skillnad mot övriga länder runt Östersjön där införandet av euron
har drivit upp priserna.
I Leba, som blev min andra hamn i Polen, väntade passpolisen på bryggan och jag fick plocka
fram passet för att identifiera mig. När det gäller formalia i Polen och Baltikum så är dom noga
med att registrera namn, adress, senaste hamn samt planerad nästa destination i varje
gästhamn. Det var dock bara i Leba som jag träffade på en officiell passkontroll. Man vill också
väldigt gärna att besökande båtar anmäler ankomst till en gästhamn i förväg via VHF eller
telefon. Det märktes ganska tydligt att jag nu hade lämnat nordiska vatten.
I Klaipeda i Litauen blev jag uppropad av kustbevakningen som förutom att dom hälsade mig
välkommen också anmodade mig att anmäla utresa när jag tänkte lämna Klaipeda, dessutom
fick jag instruktioner om att jag skulle anmäla mig till kustbevakningen i Lettland när jag seglade
in på Lettiskt vatten.
I övrigt var det bara i Tallin som dom var lite krångliga vid ankomsten. Här måste man ha
tillstånd ifrån hamnkontrollen innan man går in i gästhamnen. Detta beror på att gästhamnen
ligger innanför den stora hamnbassängen för färjorna till/från Sverige, Finland och Ryssland.
Man ropar upp ”port controle” för att få besked om man kan gå in/ut eller om man måste vänta.
På piren finns också en signallampa med grönt/rött ljus till gästhamnen. När jag sedan skulle
betala hamnavgiften (som var dyr, 40 eur/dygn.) ville hamnkaptenen dessutom ha ett reg.bevis
på båten, vilket var enda gången som någon begärde detta.
Att segla längs med polska och baltiska kusten är ganska enformigt eftersom det i princip är en
enda lång sandstrand ifrån Tyskland till Riga i Estland. Vid pålandsvind bör man också hålla
minst ett par sjömil ut ifrån land för att få lite lugnare gång på båten. Det blir ganska långa
etapper mellan användbara hamnar, men väl i hamn är det många platser som är fina och
spännande att besöka.
Man bör också vara observant på vädret vid många av hamnarna då dessa ofta ligger i floder
och älvar som har sitt utlopp i anslutning till resp. hamn. Vid pålandsvind kan det många gånger
bli väldigt obekvämt, t.o.m farlig sjögång och stående vågor även vid måttliga vindstyrkor då
flodvattnet möter vågorna utifrån havet.
Höjdpunkter på denna del av resan var tveklöst städerna Gdansk (Gamla stan), Liepeia med
rester ifrån den tidigare ryska förbjudna staden Karostas med St. Nicolai cathedral, Gamla stan i
Riga, svenskön Runö mitt i Rigabukten och Gamla stan i Tallin.
Efter Tallin bar det iväg till Skärgårdshavet och Åbo skärgård via ett kort besök i Finlands
seglarmetropol Hankö och ett spännande besök i Rosala med vikingamuseum.
Skärgårdshavet med Åbo- och Ålands skärgårdar är verkligen vackert men också väldigt grunt med
mycket stenar överallt, här gäller det att hänga med i sjökortet och inte tappa bort prickarna.
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SS Fram
En ganska snabb resa genom Ålands skärgård till Vaxholm där Christina kom ombord för att vara
med några veckor på den fortsatta färden norrut. Vaxholm är visserligen ett fint ställe men
precis som Marstrand är det också väldigt mycket båtar och människor där under
semesterperioden, så det var skönt att segla vidare genom Stockholms skärgård via Rödlöga till
Mariehamn på Åland.
Genom Ålands skärgård med stopp i bl.a Bomarsund, med resterna av Rysslands stora
fästningsbygge i mitten på 1800-talet, och fyrön Isokari utanför Nystad, gick vi vidare norrut
längs den finska västkusten som också den är väldigt grund med många stenar. Här måste man
välja mellan att gå långt ut till havs eller att gå inomskärs i mycket smala och krokiga farleder.
Via Pori (Björneborg) med besök på Pori Jazzfestival seglade vi in till Vasa där vi tog beslutet att
inte gå hela vägen upp längs med den steniga Finska kusten utan istället gå igenom Kvarken till
den svenska sidan. Vi fick en fin segling i lagom nordostlig vind genom Kvarken och in söder om
Holmögadd till ett f.d. fiskesamhälle som heter Rovågern med en förträfflig restaurang som
heter Kvarken Fisk där vi avslutade en härlig seglingsdag med en fantastiskt god kvällssupé
Sträckan mellan Holmön och upp till Bjuröklubb och Bottenviken är helt oskyddad så vi tog en
lång dagsetapp upp till Bjuröklubb. Lite oväntat så blev det här i Bottenviken som högsommaren
äntligen kom. Här visade temp mätaren för första gången en vattentemp. över 16 gr. och temp
på land närmade sig 25-gradersstrecket. På det hela taget blev det några fina och ganska varma
veckor här uppe i norr. Piteå med sin festival ”Piteå dansar och ler” var mycket trevligt liksom
Luleås fina skärgård.
I Luleå blev det så dags för Christina att flyga hem till jobbet igen medan jag fortsatte hela vägen
upp till Törehamn, Sveriges nordligaste angöring. Förutom den gula bojen med
positionsangivelsen på den nordligaste punkten, består själva Törehamn egentligen bara av en
småbåtshamn med campingplats och inte så mycket mer.
Ett försök att gå upp i Kalixälven avbröts eftersom det visade sig att det var lite för lite vatten i
älven och jag blev orolig över att djupet inte skulle räcka till ända fram till Kalix.
Kursen sattes nu söderut igen och med fortsatt fint väder blev färden längs den svenska
norrlandskusten till en fin och njutbar upplevelse med Höga Kusten som en av höjdpunkterna
Efter några dagar i en trevlig hamn som heter Borka, mellan Söderhamn och Hudiksvall, samt ett
par nätter vid en SXK-boj vid Björn, norr om Öregrund medan en kuling drog förbi, kom jag så in
i den fina och långa skärgården på ostkusten som i stort sett sträcker sig ifrån Öregrund via
Stockholms-, St. Annas-, Gryts-, och Tjusts skärgårdar ända ner till Oskarshamn.
En riktig höjdare är Väddö ränna/kanal som är mycket vacker och där jag dessutom hade turen
att få riktigt fint väder när jag passerade. Fjärdarna i Stockholms skärgård var också fina med
väldigt mycket segelbåtar som passade på att vara ute över helgen i det mycket fina vädret som
höll i sig. Även Trosa är en liten pärla som är väl värd ett besök.
Kristianopel i Kalmarsund var också en trevlig bekantskap Här hade danskarna sin
gränsbefästning mot Sverige på 1600-talet och det är fortfarande vanligt att man hissar den
danska flaggan i samhället.
Nu börjar vädret bli ostadigare och fina, varma dagar varvas med blåsiga och ibland regniga
dagar.
Hanöbukten med ostlig kuling och därmed pålandsvind i hamnarna på Österlen gjorde att jag
blev liggandes ganska länge i Sölvesborg.
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SS Fram
Resten av resan runt Skåne till Öckerö var tänkt att gå upp via Lilla/Stora Bält och följa danska
kusten mot norr, men dagarna började bli korta och vädret ostadigt så jag valde kortaste vägen
genom Falsterbokanalen och Öresund istället. Via öde hamnar i Torekov och Varberg anlöpte jag
så Öckerö den 16:e oktober efter en seglats på återigen ca 3200 NM.
Under resan upplevde jag att det var väldigt mycket byvind på ostkusten mot vad jag är van vid.
Väldigt ofta kan det vara beskedliga medelvindar på 4-6 m/s som plötsligt blandas med byvindar
på 14 – 16 m/s under ganska långa perioder, vilket gör att vågorna blir krabba och sjögången
orolig och väldigt obekväm. När jag pratat med vana ostkustseglare så tycker dom också att det
har varit besvärliga vindar i år och att det inte brukar vara så.
Summa sumarum har det varit en väldigt spännande och rolig segling där jag har fått se många
vackra platser och lärt mig väldigt mycket om både nutid och dåtid i våra östra grannländer. För
den som är historiskt intresserad, men även om man bara vill upptäcka nya och kanske lite
annorlunda seglingsmål, kan jag absolut rekommendera en segling i österled (och norrled)!
/Pelle
s/y Wihelmina

Utska i Polen

Gdansk

Ryskortodoxa St Nicolai
Cathedral i Liepeia

Svartrockarnas hus i Riga

Långhus på Runö

Ringmuren i Tallin

Toppen av Bottenviken

Kväll vid Höga kusten

Väddö Ränna/kanal
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Pubafton i maj MF2
Vilket gäng, vilket drag, vilket ös, vilken kväll!!
När MF2 startar sina sommarspelningar hos oss på Framnäs så ger de allt och samtidigt ser de
till att vår start på sommaren blir så bra som möjligt. Vi var 118 personer denna kväll, va roligt
att våra grannar från Kalvsund och de övriga öarna i norra skärgården kommer till oss på våra
pubaftnar.
Självklart kommer MF2 till vår pubafton 19 maj 2018.
Boka nu in denna kväll så ni inte missar en fantastisk uppstart på sommaren 2018.
Vi ses
Klubbmästarna
Marita och Irén
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Sjösättning av livflotte
Dagen då Vattenfesten hölls sjösatte Curt och Monika en livflotte som de köpte på 70-talet.
Flotten har de haft med sig under sina resor på olika floder och hav. De har lyckligtvis inte hamnat i nöd och behövt använda den. Flotten har varit servad ett par gånger och nu väntade både
barn och vuxna spänt på om den skulle veckla upp sig och fungera. Den flöt, till lycka för barnen
som fick en provtur, läckte inte och alla medföljande grejor fungerade.
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Karaokekvällen med Håkan Hellström
Lördagen den 10 juni var det dags för en karaokekväll, vi riggade upp vår
anläggning, men det visade sig att vår karaokeanläggning inte ville vara med denna kväll. Vi fixade fram Håkan H på spotify och det visade sig vara hur lyckat som
helst. Vår Håkan H heter Linus en ung kille på 14 vårar, denne kille kunde verkligen
sin Håkan, som han sjöng och gladde oss, tack Linus, vilken kväll du bjöd på. Men
under kvällen kom det fram andra dolda talanger, Freja Maritas son Mikael, vilken
talang, vad skall man säga, Frank Sinatra nu har din ersättare kommit ut ur garderoben.
Vi för en konversation med Håkans skivbolag så vi vet inte riktigt hur detta kommer att sluta. Ha tålamod, vi återkommer när vi vet mer.
Tack alla ni som ställde upp, speciellt tack till Linus för ditt varma framträdande.

Kräftskiva 26 augusti
Självklart var det goda humöret på topp när vi öppnade upp dörrarna till Rotundan för årets kräftskiva. Dukningen och placeringen för våra gäster gick riktigt bra.
96 personer var med och roade sig denna kväll med kräftor, gott att dricka och
annat smarrigt som de hade med sig som tilltugg. Just 2 spelade för oss och dessa
grabbar vet hur mycket vi vill dansa.
Tack alla som var med och såg till att kräftskivan alltid är lika rolig att vara med på.
Klubbmästarna
Marita och Iren
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Arbetsresan oktober 2017
Lördagen den 14/10 hade ca 50 medlemmar mött upp för höstarbete på Framnäs.
Allt som skulle göras blev gjort i det något kylslagna höstvädret. Roland tackade
alla för gott arbete både utomhus och innomhus. Tack också till Marita och Irén
för extra mycket god mat och kaffe.
Nu är Framnäs stängt för i år, och vi hälsar välkomna till Våren igen.
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Sponsorer
Segelsällskapet FRAM riktar ett varmt TACK till
nedanstående sponsorer och tackar för det gångna
året och hoppas på fortsatt gott samarbete.

NAVIPRO AB
HÅ-GE EL AB
SELDEN MAST AB
VIKINGS YACHTING AB
KUNGSTENS GLASMÄSTERI AB
ANNA JOHANSSON REDOVISNING AB
MARINFORUM HÖNÖ BÅTVARV AB
CLAES PETTERSSONS ÅKERI AB
ARTFORM DESIGN
ASSEMBLIN
TOLLOR AB
UK SYVERSEN
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Ett varmt tack för visat deltagande
och gåvor vid Eriks bortgång.
Eleonor

SKBF önskar alla sina medlemmar en
God Jul och Ett Gott Nytt Seglarår
Passa på att betala medlemsavgiften för 2018
som fortfarande är endast 100 kr.
Detta görs enklast genom att sätta in avgiften på Bg. 340-5909.
Om det är någon som vill avsluta sitt medlemskap var vänlig och meddela mig
Johan Falk per mail kostervastan22@gmail.com alt tel +46708559527

Till våra Färjeskeppare
Segelsällskapet FRAM vill härmed rikta ett varmt
TACK för den hänsyn och varsamhet ni visar våra
kappseglande medlemmar på tävlingar.
Det gäller samtliga Färjor som passerar vår
klubbholme Framnäs, där vi arrangerar våra
kappseglingar.
Stort TACK från styrelsen och samtliga deltagare.
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NISSE DUNÉR
I augusti fick vi det tråkiga beskedet att Nisse gått ur tiden.
Vi vet alla i seglarkretsar hur mycket han uträttade för segelsporten.
Han var mycket entusiastisk för att olika båttyper skulle kunna tävla
mot varandra. Han var en av dem som kom att utveckla handicapregeln LYS. Han fungerade även som mätman i olika sammanhang.
I SS Frams museistiftelse gjorde han en mycket stor insats för att
bevara en hel eskader kosterbåtar till eftervärlden. Dessa står uppställda
i en byggnad i Dalsland, till Bohusläns Museums förfogande.
Även detta är Nisses verk helt och hållet.
I slutet av september hölls en välbesökt minnesstund för Nisse på Rotundan,
Framnäs.
Nisses önskan att få spridas i havet, tillgodosågs av Sjöräddningen på Rörö.
En eldskäl har lämnat oss.
Styrelsen SKBF
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Erik min bror en riktig kämpe har gått ur tiden.
Han köpte sin första båt 1955 och en av de första seglatserna var till Framnäs. Dit
gick seglingen många gånger, för varje lördag var det ju dans på Rotundan med en
del seglingar på natten till öarna runt omkring.
Nästa epok i livet blev husbygge på Björkö tillsammans med Ritva och de tre döttrarna och köp av en motorbåt som han hade I många år. Ungefär samtidigt satte
vi igång med egen verkstad där vi jobbade tillsammans fram till pensionen.
Rastlös var han ibland och det resulterade i att när han slutade jobba vid 52 års
ålder, seglade han och Lasse ner till Medelhavet. Att gå genom kanalerna var för
enkelt, så de tog den tuffa vägen över Nordsjön och Biscaya. De hamnade i
Spanien och sedan seglade de runt i Medelhavet i 10 år!
Väl hemma igen köpte Eleonor och Erik en husbil. De gjorde många resor till Österrike där de åkte skidor, även dragspelsstämmor hade högsta prioritet.
Så småningom kom suget att segla tillbaka och han blev övertalad att ta sig an
Sparta, som var i behov av många arbetstimmar. När hon blev klar, kappseglade
han med henne, men det var inte så många båtar I klassen, så han blev skeppare
på en K6:a där han nådde en hel del framgångar.
Samtidigt var Erik inblandad i många arbeten på Framnäs, han var drivande i ombyggnaden av Juniorstugan, hand drev också byggandet av det stora däcket och
stället för Optimisterna. Han var inblandad i byggandet av ett helt nytt bojsystem
för båtarna i Smutta och även K6-orna fick nya akterfästen. Det verkligt stora jobbet som vi gjorde tillsammans med ett 15 tal andra Framare, var byggandet under
3 år med de nya bryggorna.
Om man summerar allt som Erik gjort och varit med om hade han ett mycket gott
liv och hans livsglädje har nog lärt många av oss, att även om det är tungt många
gånger gäller det att aldrig ge upp!
Sådan var han, min bror och bäste vän!

Rune
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Gun Andersson har lämnat oss.
Gun gick bort mitt i sommaren, två dagar innan sin 88 årsdag. Hon var född i Karlskrona
och växte upp tillsammans med två systrar. 1944 flyttade familjen till Göteborg. Gun
jobbade bl.a. på Televerket och hade ett fantastiskt sifferminne som så småningom kom
väl till pass när Gun skötte räkenskaperna i familjens firma, Vasastadens Bokbinderi. Gun
var i många år Bilkårist. Hon körde båda buss och lastbilar iklädd uniform och ridstövlar.
Som ung var Gun av en händelse på promenad till Saltholmen. Där träffade hon Gunborg
Thornström som berättade om Fram och Framnäs. Detta gjorde stort intryck på Gun som
följde med ut till Framnäs. Där träffade Gun Affen och tycke uppstod. De förlovade sig
1949 och 1952 stod bröllopet i Hagens kapell. Döttrarna Eva och Susanne föddes i snabb
takt.
Affen som var en seglare fick tidigt med sig Gun och döttrarna ut på sjön. Det blev flera
båtar under hennes segelbåtstid. Först kom kostrarna Taifun och Canaria sedan Windö
40 och till sist Rasmusen Grann Ada. Gun var till en början inte så imponerad av Grann
Ada som hon tyckte liknade en fiskebåt. Efter några omgångar i hårt väder ändrade hon
uppfattning och båten blev kvar i familjen i många år. När hemmavattnen blev för små
seglade Gun och Affen i Västindien och de prövade också på flodbåtar i det Engelska kanalsystemet.
På äldre dagar blev Framnäs den fasta punkten. Gun och Affen förestod kaffet i Rotundan några år och bodde många år i tvårummaren i Mellan Måsen. Där samlades snabbt
alla vänner. Gun och Affen var väldigt gästvänliga. På altanen utanför eller i lägenheten
var det ofta ”fullsatt”. Vi är många som minns och som minns alla glada skratt från Mellan Måsen.
Gun var självskriven i Damklubben.
Gun var en enastående fin människa. Alltid glad, positiv, vänfast och generös. Hon satte
aldrig sig själv i första rummet och hon väckte respekt med sitt raka och orädda sätt.
Vi är många som saknar Gun och minns henne med glädje.
För vännerna Ann Hellman
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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 d Woort 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 o Eive m familj Fåglum
Conny o Ulla Thorbjörnsson m barn o barnbarn
K6:an FREJAs besättning
PO i Stimmerkulla
Gerd i Måsungen
Erna o Pelle
Daniel i TUFF
Inger o Ingemar i 2USE
Anna, Flugan, Elliott o Jasmine i rum 17
Marie Hedberg med barn o barnbarn
Iren o Jan-Gunnar i Norra Måsen
Fia, Robin, Tobias o Felix i Prässebo
Ida, Andreas, Hugo o Oskar Skåningarna/Norra Måsen
Lisa, Veronica o Theo i Norra Måsen
Marita o Roland i Norra Måsen
Vanja Lindroth f.d. Norra Måsen
Johan, Elisabeth med alla barnen f.d. Norra Måsen
Royne o Ulla Norra Måsen
Niklas o Emma o barnen
Janne o Maggan Södra Måsen
Eva Hjertvik o Erik Lithander i EVA
Percy Andersson o Giggi Wachtmeister i OLYDIA
Britt-Marie o Bengt Åkerman Rotundan
Gunnel o Rune i GRANNY
Kicki o Ralph i BLACK LADY
Peter o Christina m barn o barnbarn
Janeth o Leif i Norra Måsen
Maria, Christer, Isac o Emma i Norra Måsen
Ola, Elin, Edwin, Oscar o Arvid i Norra Måsen
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Jessica, Sebastian, Vide, Eskil o Alve i Norra Måsen
Roy i GATT
Gun-Britt o Kent
Thomas o Maria
Royne o Gun Moberg
Lasse Himiläinen
Ingemar o Ann i GRANN ADA
Erik Börjesson i Västra Måsen
Lennart o Elisabet i XANADU
Ida o Petrus
Johannes o Sigrid
Elin, Jonathan, Ella o Maja
Marianne o Kurt Hansson
Berit o Malte i Norra Måsen
Marie Wanderyd med fam.
Ulla o Göran i GALANTH
Ellinor, Andrew, Kajsa o John i Mellanmåsen
Lilian o Christer
Leila o Lars-Inge
Gert o Annelie Ullberg i GRIPEN
Göran o Malin i ELIZA
Eva o Per i YARWA
Elisabeth o Bernt Sjölander
Lotta o Janne i VÄNGLA
Göran o Kari i MIMOSA
FREJA Marita med barn o banbarn
Jan Borsing K6 VINDIL 31
Curt o Monika i HORISONT
Helge i RAMMEN
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Årsmöte 2017
Årsmötet inleddes en annars ganska ruggig kväll i novembermörkret. Ett 60 tal personer hade
trotsat polisens avspärrningar inför Eu-toppmötet för att ta sig till sjöräddningen lokaler i Långedrag. Väl där bjöd klubbmästarna på en värmande kopp te eller kaffe samt mycket goda frallor.
Nedan följer en sammanfattning av årsmötet.
Mötet öppnades av presidiet, Göran Carlsson och Margareta Mattson
Parentationer genomfördes och en tyst minut hålls för Gun Andersson, Erik Benjaminsson och
Nisse Dunér.
Efter en genomgång av mötesformalia följde rapporter från olika områden inom föreningen.
Göran Carlsson berättade å styrelsens vägnar att styrelsen sammanträtt en gång i månaden. Han
framhöll att arbetet fungerar bra och att alla i styrelsen samarbetar väl.
Intendenten Roland Nilsson rapporterade att arbetsresan var kanon. Han berättade vidare att det
finns ett el-problem på vår holme. En omkoppling har skett för tillfället och ett arbete kommer att
genomföras till våren. Vidare berättade han att Anticimex varit ute och kollat in trädgnagare på
Rotundan. De ville att vi skulle plocka ner fodren som klär balkarna, för att se hur det ser ut under. Roland avslutade sin berättelse med att säga att allt annars är jättebra.
Kent Andreasson berättade i egenskap av hamnkapten att det först såg ut som att hamnkassan inte
skulle gå ihop, men att allt till slut gick bra. Kent framhåller att det har flutit på bra under säsongen.
Andreas Landahl från juniorkommittén berättade för mötet att juniorsidan genomfört fyra seglarskolor under sommaren. Seglarskolorna har haft lite färre deltagare i år men ändock ökat stadigt
under en tidigare fyraårsperiod. Andreas bedömer att det fortfarande finns ett gott intresse och
elever som vill segla på sin fritid, utanför seglarskolorna.
Peter Ersenius från kappseglingskommittén informerade att kommittén genomfört de seglingar
som var tänkt. Dock ej vårseglingen, detta på grund av båtarna ej hunnit komma i vattnet. Peter
informerade att de tittar på möjligheten att få ihop fler båtar på Frams seglingar. Han berättade
även att det i år var fler båtar på Polly Skagen Race än förra året.
Det fanns inga skrivelser för årsmötet att ta upp. Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och balans och resultaträkningen, samt gav den avgående styrelse ansvarsfrihet. Styrelsen
föreslog för årsmötet att medlemsavgiften i föreningen skulle vara oförändrad. Årsmötet godkände detta. Därefter godkändes den föreslagna budgeten för det kommande verksamhetsåret.
Det fanns inför årets årsmöte inga inkomna motioner.
Mötesordföranden Göran Carlsson läste upp varje person i valberedningens förslag enskilt inför
val av styrelse, suppleanter samt revisorer. Dessa valdes enhälligt av årsmötet.
Sittande valberedning föreslogs få förnyat förtroende, vilket årsmötet godkände.
Som föreningens ombud till årsmötet till Västkustens Seglarförbund valdes Peter Ersenius.
Royne Moberg, Gert Ullberg samt Ingemar Fredriksson valdes som föreningens ombud till kosterförbundets seglardag. Därefter läste mötesordförande upp valberedningens förslag till kappseglingskommittén, juniorkommitté, sponsoransvarig, teknisk kommitté, webbansvarig samt redakt-
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ionskommitté, vilka godkändes av årsmötet. Posten som säkerhetsansvarig lämnades vakant, vilket innebär att den som bär ansvaret för varje aktuell segling vid detta tillfälle även är säkerhetsansvarig. Peter Ersenius tog tillfället i akt som seglingsansvarig att efterlysa fler personer till
kappseglingskommittén. Intresserade ombeds kontakta honom.
Kappseglingsdatum fastslogs enligt de datum som på förhand skickats ut till alla medlemmar,
likaså seglarskoleveckor och festligheter.
När årsmötet började lida mot sitt slut var det dags för övriga frågor. Anders Moberg lyfte då frågan kring lokal för nästa års årsmöte. Margareta Mattsson påpekade att om föreningen vill använda samma lokal nästa år så behöver vi vara ute i god tid, då Sjöräddningssällskapets policy är
att inte hyra ut.
Royne Moberg lyfte en fråga angående SKBF. Han berättade att det är färre och färre klubbar
som vill vara medlemmar, Fram är numer den enda klubbmedlemmen. Därutöver finns cirka 35
stycken enskilda medlemmar. SKBF hade styrelsemöte och frågan kom upp ifall klubben ska
läggas ner. Oavsett föreningens framtid kommer den att gå ur Svenska Seglarförbundet. Royne
ställde frågan till årsmötet, om det fanns intresse av att SKBF startar en underförening i Fram.
SKBF anser att det är i Fram som kosterbåtarna hör hemma. Frågan har tagits upp i Frams styrelse som i sin tur ville hänskjuta frågan till medlemmarna på årsmötet. Detaljerna för hur sammanslagningen ska gå till får utarbetas av de båda styrelserna. En tanke är att SKBF kan vara vilande för att kunna fortsätta hålla Ägirskölden. Seglingen skulle i så fall arrangeras på Framnäs.
En kosterbåtskommitté, liknande juniorkommittén är en modell som styrelsen i SKBF funderat
på. Det är inte SKBFs tanke att ett beslut ska tas idag, men Royne vill lyfta frågan för att se hur
Frams medlemmar ställer sig. Mötesordföranden frågar om mötets mening och årsmötet ställer
sig positiv till att SKBF går in i Fram.
Därefter följde en diskussion kring Kostern. Då varje nummer av tidningen är dyr att trycka och
skicka ut lades ett förslag på att de medlemmar som vill ska kunna få den via mail. En diskussion
om detta tar fart och mynnar så småningom ut i en uppfattning att Kostern ska fortsätta skickas ut
som vanligt.
Percy Andersson berättade om Museistiftelsen som har beslutats läggas ner. Båtarna har överlämnat till Bohuslän museum. Av de pengar som blev över skänkte stiftelsen 4500kr till sjöräddningssällskapet och resterande cirka 500 kronor till Fram.
Roland Nilsson berättade att fönsterrutorna på Tribunen behöver bytas. Samt att detta kommer att
ske genom en sponsor, Kungstens glasmästeri.
Därefter hölls den årliga prisutdelningen. Tuli vann K6-cupen och applåderas för vinsten.
Mötesordföranden höll därefter en avtackning av Anders Eriksson, som dock inte närvarade på
mötet, utan fick en applåd i sin frånvaro.
Roland Nilsson tog tillfället i akt att som intendent efterlysa goa människor som kan följa med
honom ut till Framnäs för att titta över toaletter och duschar. Han efterlyste även folk till ett
bygge vid bryggan nere vid smutta.
Mötesordförande Göran Carlsson tackade därefter för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Jessica Thornstöm
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