Hej alla Framare!

Var är värmen???. Vi väntar väl alla på den efterlängtade våren och
värmen.
Visserligen har vi sett lite vårblommor, snödroppar, krokus i rabatterna, men
ännu i skrivandets stund känns inte våren ha kommit på riktigt.
Påsken kom ju så tidigt i år, redan i mars månad, så vi var endast nio
personer som firade påskafton på vår Rotunda, mysigt men kallt.
Mer glädjande var det att det kom så många både nya och gamla
arbetsvilliga framare till vår första arbetsresa, som vi hade den 2 april,
nästan som ett aprilskämt med tanke på vädret tror nästan det var rekord.
Alla jobbade fantastiskt med allt som behövdes göras både på Rotundan
som hela anläggningen, bojar, bryggor, smutta, cementplan. Ja ni vet ju alla
det är alltid välkommet med all hjälp, så mycket fortare blev allt utfört. När
allt var klart så smakade det väldigt gott med både ärtsoppan, och
gulaschsoppan.
Vill också passa på att be om ursäkt för felskrivning i Vinternummer 2015,
sid 9 där årtalet 1976 skall vara 1776.
Vi överlämnar härmed vårnumret av KOSTERN och hoppas på en trivsam
stunds avkoppling.
En varm och solig sommar med härliga vindar önskar vi från redaktionen.
Medlemstidning för Segelsällskapets FRAM:s medlemmar

Redaktionen
Gerd Lundin
Tel: 0730-608701
Gun-Britt Andreasson 0735-950176

Nisse Dunér Tel. 0302 - 10005
Marita Nilsson Tel. 0705 - 322828

Manusstopp:

Vårnummer 15 apil

Adress:

SS FRAM
Märlspiksgatan 4 F
414 57 GÖTEBORG
www.ssfram.com

Hemsida:

Ansvarig utgivare: Gerd Lundin

Vinternummer 15 okt

gerdkostern@hotmail.com
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Äntligen är det vår, nu kommer värmen och solen och med den längtan efter hav, salt och båtliv. Vårt kära
Framnäs är öppnat och Smutta är tomt i väntan på gamla och nya gäster.
Vår klubbholme har klarat sig bra i vinter, en frysskada på pumpstationen kunde snabbt åtgärdas. Östra o
Västra Måsen är upprustade med nya fönster mot Cementplan, tack Göran o kompani för det fina arbetet
under hösten.
I väntan på att säsongen skall starta hoppas jag ni varit inne och besökt vår fina hemsida med fortlöpande
uppdateringar, tips och fina bilder. Kom ihåg att vi behöver hjälp av er alla medlemmar för att få in bidrag
och alster till hemsidan, skicka det per mail till Michael, så brukar det inte dröja mer än någon dag innan
det finns på vår hemsida.
Apropå hemsidan så hoppas vi nu kunna göra vårt förnäma bildarkiv tillgängligt för alla och envar som är
intresserade av seglingshistoria i allmänhet och Kosterbåtar och Fram i synnerhet. Erik Börjesson har som
ni vet samlat på sig tusentals bilder, och vi har länge funderat på hur vi skall göra dem tillgängliga för intresserade.
Så i vinter har vi fått hjälp att scanna in alla bilder, både papperskopior och glasplåtar som är över 100 år
gamla. Första steget var taget, nu återstod att lösa hur vi skulle kunna lägga upp ett system som gör att
man kan leta och hitta det man vill. Våra kära Kosterbåtar har inte alltid varit vare sig nummertrogna eller
namntrogna.
Nu tror vi iallafall att vi löst det för båtarna. Vi har tillbringat många timmar med pärmar o dator för att
döpa om alla bilder för spårbarhet och för att underlätta för alla som letar information. Det har varit ett
fantastiskt roligt arbete då varje båt bär på en historia, med skiftande öden, ägarskap och äventyr. Så fort
jag nämnt ett namn på en båt har pappa börjat berätta om tidigare ägare, byggare och allsköns historier
runt just denna båt och dess besättning.
Allt detta kan vi inte ta med i det digitala arkivet, men det finns i pärmarna och i minnet hos några av våra
äldre medlemmar. Jag vill uppmana er alla att skriva ner de historier ni har, och som jag skrivit tidigare,
släng inga bilder, skänk dem och historierna till vårt arkiv.
Tack Erik för allt det fantastiska arbete du lagt ned på detta arkiv.
Förhoppningsvis hittar ni dessa fantastiska bilder på hemsidan när ni läser denna utgåva av Kostern. Och
det passar väl väldigt bra när vi firar våra första 120 år. Välkomna att frossa i nostalgi och historia, och
som sagt, får ni mersmak och vill ni veta mer slå en signal till Erik.
Välkomna till en ovanligt pigg 120 åring i sommar, vi ses på Framnäs, och låt oss fortsätta skriva
historia tillsammans.

Lennart Börjesson Ordf.SSFram
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FFFramkölvkölvkölvatt
KOSTERN – en kort historik
enInnehållsförtecknin
g Arne Hallin ”tanken var att ge ut ett
Kostern startades 1929 och i sin anmälan skrev redaktör
nummer per månad”. Första året utkom 7 nummer och på titelbladet stod: Officiellt organ för
Segelsällskapet FRAM, Göteborg och SS Gullmar, Lysekil. Redan andra året tillkom
Sotefjordens SS, Hunnebostrand.
Detta år, 1930, bildades Svenska Kosterbåtsförbundet.
I nr 3/1930 meddelas att för annonser svarar Hr Eric Andersson samt en lista på annonspriset. Att
skaffa annonser var viktigt och ofta gjordes avtal om ständigt återkommande annons som många
företag ställde upp på. Upplagan var på 2.000 ex och prenumerationspriset var 4kr/år. Men att få
material till 12 nummer/år var svårt och man ändrade till 10/år, vilket antal sedan gällde under
flera år. Nu hade såväl Halmstads SS som ÄGIR i Uddevalla kommit med och i nr 3/1930
meddelas att tidningen var officiellt organ för Svenska Kosterbåtsförbundet.
Detta nummer blev också det sista för Arne Hallin. Åsikter om hur tidningen skulle skötas
orsakade splittring. Hallin som skrev under signaturen YSON fortsatte att sända in artiklar. Han
skrev även dikter som tonsatts och getts ut på skiva.
Ny ansvarig utgivare blev C R Sandquist och redaktör Oswald Hermansson. Annonsansvarig blev
Valter Andersson. I slutet av 1930-talet överlämnade Hermansson jobbet till William Malmsten.
Wille skötte tidningen med den äran under hela 40-talet. Att skaffa annonser var viktigt och flera
medlemmar hjälpte till.
KOSTERN var nu ett forum för samtliga kosterbåtssällskap. Notiser och referat publicerades från
de olika sällskapen. Tidningen trycktes av Tryckeri AB Framåt. När Wille en dag lämnade in ett
manus fick han beskedet att det blir ingen tidning. Sällskapet hade inte betalat de senaste
fakturorna. Stor bestörtning! Styrelsen informerades och kassören fick ordna upp
mellanhavandet. Det visade sig att vederbörande medlem hade stoppat pengarna i egen ficka och
ej redovisat enligt gängse rutin. KOSTERN hade egen budget och kassa,
Malmsten lämnade över till Ville Nilsson. Han var en eldsjäl som verkade utan att synas.
Innan data och digitala hjälpmedel fanns var det extra jobbigt med utskicken. Präglade plåtar med
namn och adress trycktes för varje medlem.
Medlemsbladet har under åren ändrat utseende, tryck och antal utgivningar per år. I dess
nuvarande form har det funnits i över 20 år. Det är fylligare och mer påkostat. Det har fasta
utgivningstider med vår- och vinternummer.
Flera av de gamla kosterbåtsällskapen har slagit sig samman med andra lokala sällskap och
kosterbåten har inte samma dominans som tidigare. De flesta sällskap har även skaffat egna
informationsblad.
Medlemstidningen är en viktig faktor i verksamheten. Vi har medlemmar i hela Norden och för
många som inte kan besöka Framnäs eller våra möten är KOSTERN den enda kontakten med
sällskapet.
EB
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Framnäsfonden  16/10  2015  till  24/3  2016  
Totalt  från  start        6.143  kr  
  

  
Lars  o  Lilian  Kristensson  
Lars  Rundstedt  
Leila  Rydén  
  
Kent  o  Gun-‐Britt  Andreasson  
Lennart  Börjesson  
Elin  Börjesson  
Iren  Blomberg  
Göran  Carlsson  
Anders  Eriksson    
Per  Linde  
  
Jan  o  Margareta  Mattsson  
Andreas  Landahl  
Erik  Börjesson  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nya  Certifikat  16/10  2015  till  24/3  2016  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

Cert  Nr  
150  
7  
149  
138  
128  
158  

Båtnamn  
Galanth  
Gripen  
Leoni  2  
Laina  
Campina  
Prima  Donna  

Ägare  
Göran  Hastler  
Gert  Ullberg  
Kenneth  Svensson  
Dan  Petersson  
Åke  Hjort  
Lars  Bogelöf  

Båttyp  
Forgus  31  
K:6  
Tresfjord  26  
Wasa  420  
Fabola  Campus  7,4  
Hanse  410  

  Båtar  till  salu    
Information  om  båtar  och  kontaktpersoner  visas  på    
SS  Frams  hemsida,  ssfram.com,  under  rubriken  övrigt.  
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Styrelse  och  funktionärer  i  Segelsällskapet  FRAM  2016  
  

Styrelsen  
Ordförande  
Vice  Ordförande  
Kassör  
Sekreterare  
Vice  Sekreterare/Klubbm.  
Intendent  
Utbildningsansvarig  
Uppbördsman/Klubbm.  
Kappseglingsansv/Del  
Hamnkapten  
Ledamot  
Junioransvarig  
Suppleant  
Sponsorsansv/Suppl.  
Webbansvarig/Suppl.  

Lennart  Börjesson  
Göran  Karlsson    
Jan  Mattsson  
Margareta  Mattsson  
Irén  Blomberg  
Per  Linde  
Elin  Börjesson  
Marita  Nilsson  
Peter  Ersenius  
Kent  Andreasson  
Thomas  Andersson  
Andreas  Landahl  
Ellinor  Hastler  
Anders  Eriksson  
Michael  Assarsson  

031-‐29  15  52  
070-‐668  49  93  
031-‐52  71  30  
031-‐52  71  30  
031-‐23  01  77  
070-‐529  20  40    
031-‐29  15  52  
031-‐43  39  37  
070-‐673  33  02  
031-‐51  01  76    
031-‐92  09  59    
031-‐45  83  08    
031-‐41  80  79    
070-‐558  25  55  
073-‐323  77  84  

  

  

  

Kappseglingskommitté  
Seglingsansvarig  
  
  
  

  
  
  
Peter  Ersenius       
Christina  Ersenius  
Jessica  Thornström  
Leif  Thornström    

  
  
  
  
  

            Juniorkommitté  
            Junioransvarig  
            Juniordelegerad  
            Juniordelegerad  
            Juniordelegerad  

Andreas  Landahl  
Elin  Börjesson  
Lisa  Blomberg  
Johannes  Börjesson

  
  

Roy  Thornström    
Lars  Himiläinen       

  
  

            Juniordelegerad  

Ida  Börjesson  

  
Marie  Hedberg    
  
Jan  Gunnar  Blomberg  
  
Michael  Assarsson  
  
Teknisk  kommitté,  Segelmätare  
  
  
  
Nisse  Dunér     
  
  
  
  
  
Percy  Andersson  
  
W ebbansvarig    
  
  
  
Michael  Assarsson/  www.ssfram.com  
  

  
  

        Sponsorsansvarig  
        Anders  Eriksson  
  

Revisorer  
  
  
  
  
  
Ledamot/Sammankall  
Anders  Moberg     
Ledamot  
Lars  Christiansson        
Suppleant  
  
                    Lars  Rundstedt     

  
  
  
  

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

Suppleant  
  
  
  
  

  

  

  

                    Lars  Landahl  

  
  

          Säkerhetschef  
          Vakant  
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Redaktionskommitté     
  
  
Gerd  Lundin    gerdkostern@hotmail.com    
Nisse  Dunér  
Gun-‐Britt  Andreasson  
Marita  Nilsson  
  

SS Fram
  
  

  
  

  
  

Valberedning  
Roland  Nilsson/Sammank.  
Christina  Ersenius  
Jessica  Thornström    
  
Intendent/Framnäsgrupp    

Per  Linde  
     
Reine  Eriksson  
     
Ingemar  Fredriksson  
Royne  Moberg  
Royne  Lindroth  
Gert  Ullberg  
Göran  Hastler  
Johannes  Börjesson  
Leif  Thornström  
Danne  Andersson  

  
  

  
  

  

Gruppen  är  problemlösare  och  ser  till  vårt  klubbhus.  De  ser  till  att  vi  Framare  är  med  och  arbe-‐
tar  för  vår  förening  när  så  behövs.  De  skall  inte  göra  allt  arbete  själva.  
Per  Linde  är  gruppens  talesman  mot  styrelsen  
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Kom ihåg 2016
Seglingar
Vårsegling K 6
Kalvsund Bårholmen jollar
Framnäsvalsen
Nationaldagssegling/GKSS
Räkrundan
Pokalseglingar SKBF Lysekil
Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen
Kräftköret
Robline Skagen Race
Damkappseglingar

21 maj
2 juli
28 maj
6 juni
11 juni
5-7 aug
13 aug
27 aug
2-4 sept

21 maj, 28 maj, 11 juni, 13 aug, 27 aug

Seglarskola

vecka 26, 27, 31 o 32

Festligheter
Pubafton
Fest
Midsommarfest
Vattenfest
Pubafton
Kräftskiva
Arbetsresor

28 maj
11 juni
24 juni
6 aug
13 aug
27 aug
2 april o 8 oktober

Mötesdagar
Gamla Framares årsmöte
Vårmöte / Framnäs
Gamla Framares höstmöte
Årsmöte
Gamla Framares Lussekaffe

14 maj
19 maj
1 okt
24 nov
10 dec
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Regler för Gästhamnen
På årsmötet beslöts att regler och avgifter är som tidigare:
· Gästhamnsavgiften betalas till Hamnkapten Kent Andreasson.
· Det är hamnkaptenen som bestämmer var man bör ligga respektera detta!
· Det är inte tillåtet att lämna båten på Framnäs utan tillsyn.
· Om man behöver lämna båten skall Hamnkaptenen vidtalas, och
godkänna detta.
· Framnäs Gästhamn får ej användas som ”fast” sommarplats.
· Säsongkort 1300 kr för medlemmar gällande för 20 nätter.
· Dygnskort 150 kr inkl. el.
· K6-or 600 kr.
· Ekor 700 kr.

Och som vanligt hoppas vi att alla medlemmar hjälper till att välkomna
och förtöja gamla som nya gäster i hamnen.
LB
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Gamla Framares stuga
GF´s stuga ligger i anslutning till parkeringsplatsen vid Rotundan.
Ni får tillgång till komplett kök med kokplatta, kylskåp, vattenkokare och allrum
innehållande 2 sängar, en extrasäng med madrass samt en extra madrass.
Radio och TV finns.
Boulebana utanför farstukvisten och en härlig utsikt mot Kalvsund och dess livliga
båttrafik i Kalvsundsrännan.
Med anledning av allergifaran får husdjur inte vistas i stugan.
GF´s stuga har varit flitigt uthyrd och skötsel av densamma har skötts med den äran.
Under säsongen har tillbyggnader gjorts runt GF´s stuga. Ett verandadäck, nytt skydd
vid diskplatsen samt tak över ingången. Tack alla hjälpsamma händer
.
Du som vill hyra GF´s stuga under säsongen 2016 är välkommen att kontakta:
·
·

Ingela Lundgren Tel: 0725-27 23 20
Per Wendin
Tel: 0705-59 59 51
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Egen klubbholme
I en tidigare artikel i KOSTERN har vi berättat om köpet av Framnäs 1930 och de gamla
hus som ingick i köpet. Men vad hände sedan?
Att namnet blev Framnäs var givet. Södra delen av Björkö inklusive Tommetaska hette
Framnäs enligt de gamla kartorna. Namnet har accepterats och används av såväl färjor
som bussar.
Det fanns massor att göra och det gällde att prioritera. Husen var gamla och eventuella
reparationer fick anstå. Hade de stått i 150 år stod de säkert några år till.
Viktigt var att få tillgång till vatten och el men allra viktigast var ekonomin. På 1930-talet,
med relativt stor arbetslöshet och låga löner, var det ett djärvt grepp att sätta sig i skuld
för ett stort lån. Den största tillgången var kunniga och arbetsvilliga medlemmar. Men det
behövdes pengar, dels till lånet, men även till virke och annat material. Det var logiskt att
dansbanan skulle byggas omgående. Man hyrde även Björngårdsvillan i Slottsskogen
för dansaftnar under vintern. Tyvärr blev det ingen ekonomisk fullträff. Givmildheten när
det gäller sällskapet har alltid varit stor, det såldes numrerade andelsbevis för 10 kronor.
Varje månad återbetalades en del genom lottning. I arkivet finns ett hundratal bevis som
efterskänkts till sällskapet.
Förutom dansbanan byggdes en prisdomartribun och 1934 byggdes de första bryggorna
i Smutta.
Det fanns endast el i Västra och Södra Måsen. Under de täta arbetsresor som följde
gällde det att arbeta så länge det var ljust. Elnätet har sedan byggts ut och förstärkts och
nu finns el i samtliga hus samt på bryggorna. Det enda färskvatten som fanns kom från
en naturlig källa som låg på berget uppe vid korset. Den tvättades ren och det byggdes
ett däck över. En ledning drogs ned i ravinen och med självtryck fungerade den utmärkt.
Trots att det under följande år bodde många barnfamiljer på Framnäs sinade den sällan.
Det hände att, under extremt varma somrar, man fick fylla på från vattenbåten. När sedan Rotundan byggdes grävdes ytterligare en brunn på baksidan. Först 30 år senare,
när färjeläget byggdes i Gröna vik, drogs det vatten dit och FRAM kunde koppla på en
sommarledning. En bra lösning även om den är sårbar då systemet måste tömmas varje
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höst för att undvika frostskador. Det var en lättnad att kunna skrota de gamla saltvattentoaletterna.
Då all bebyggelse var koncentrerad till västsidan var det dåliga vägar på resten av holmen.
Det finns en liten stentrappa i ravinen vid Måsungen. Det var den vanligaste vägen till
Smutta. Framarna byggde sedan trappan upp till berget samt den till Västra Måsen. Till
Östra Måsen fanns en direkttrappa från cementplan. När bryggorna sedan byggdes blev
det den vanligaste vägen mellan väst- och östsidan. Innan Rotundan byggdes var det
kafé i Östra och expedition i Västra Måsen. Det fungerade men önskemålet var ett
klubbhus.
Redan 1936 hade Framnässtyrelsen i sin årsberättelse planerat för ett bygge. På
FRAM:s februarimöte presenterades ett ritningsförslag på en rektangulär byggnad. Den
godkändes men det var delade meningar om var den skulle placeras. Det föreslogs
Smutta, brända tomten och berget utanför nuvarande Rotundan. Det sista förslaget
vann. 6000 kronor skulle bygget beräknas kosta.
Med på mötet var en medlem som bodde på Grötö. Han hette R O Swensson men kallades kort R-O. Han var arkitekt och frågade om han fick komma med ett alternativt förslag. Mötet fattade ett beslut, att ett klubbhus skall byggas, men avvaktar R-O:s förslag.
På nästa möte presenterade R-O sitt förslag som vann allas gillande och det beslöts att
höja anslaget till 8000 kronor. R-O var en känd arkitekt som ritat flera skolor i Göteborg
samt många andra byggnader och villor. Som yrkesman ritade han inte bara klubbhuset,
han placerade det uppe på berget. Som han sa ”den skall synas och vi skall själva ha en
vacker utsikt över skärgården”. En presentation av R-O finns i KOSTERN, 100 år.
Så fort beslutet var klubbat satt man igång med att rensa berget och bygga grunden.
Resning av huset lämnades på entreprenad. Rotundan stod färdig och invigdes 1939.
Första tiden sköttes serveringen från köket genom en lucka i väggen. 1946 byggdes
kaféet och kiosken. Lagom till 100-årsjubiléet invigdes det nya köket.
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Den första målningen som visar kumlet på Skalskär skänktes av Gamla Framare. Den är
målad av en dansk konstnär, Jens C Andresen. Genom insamling bland medlemmarna
målade han ytterligare fyra motiv med västsvensk anknytning.
På R-O:s ritning av Rotundan var även en bastubyggnad inplanerad men den blev aldrig
byggd. En bastufond skapades men pengarna överfördes till bryggfonden. Ett aggregat
var skänkt av en medlem. Det fanns dock negativa röster med tanke på tillsyn och städning. Några medlemmar presenterade senare ett intressant förslag med en bastubyggnad med en domartribun ovanpå. Problemet var att det inte fanns vatten och avlopp så
det blev nej från kommunen. För närvarande är frågan bordlagd men sällskapet har klarat större svårigheter.
Trots att Framnäs krävde tid och energi fortsatte den övriga verksamheten som vanligt.
Detta är händelser genom åren:
1936: Stor regatta och jubileum med anledning av 40-årsfirandet.
Föreningen Gamla Framare bildas.
1938: Damklubben bildas.
1939: Invigs GF:s kummel på Skalskär i Svineholmssundet där Fram bildades.
Kriget bryter ut. Ingen import på bensin innebär att det blir stor efterfrågan på segelbåtar. C:a 50% av västkustens kostrar köptes till ost- eller sydkusten. Genom
en donation köptes 12 av FRAM:s största båtar och skänktes till Sjövärnskåren.
1944: Första K6:an byggd och lottas ut.
1945: Metallstrejk. Många medlemmar som jobbade på varven ställde upp på Framnäs
för reparation av bryggor och hus.
1948: Såväl den gamla dansbanan som sillbryggorna hade tjänat ut och revs.
1960: Kostern registrerades i Svenska Seglarförbundet som egen klass. Samtidigt hade
plasten börjat bli populär som båtmaterial. På årsmötet beslutade man att starta
en juniorverksamhet med tanke på de manga ungdomar som fanns på Framnäs.
Det satsades stort med såväl mat som logi det första året. Ungdom från Hjuvik
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och Stora Varholmen anslöt sig och följande år anordnades kursverksamhet under vinterhalvåret på barken VIKING och Båtmansgården. Optimistjollen hade
lanserats som juniorbåt. Den och Jolly Scottt kunde köpas i paket inklusive mast
och segel. Ungdomarna fick sedan tillsammans med sina fäder bygga båten
under sakkunnig ledning på Båtsmansgården. Intresset var stort och det blev såväl kapp- som poängseglingar. Två vackra vandringspris finns för juniorerna. De
borde få fler inteckningar. Ett tiotal båtar byggdes av FRAM-juniorerna de närmaste åren. Men Framnäs var inte rustad för denna aktivitet och det gensvar verksamheten fick. Det fanns ingen uppläggningsplats så båtarna fick läggas på berget. Vid sjösättning drogs de ner på två plankor under bryggan och riggades på
utsidan. När styrelsen fick det kontroversiella förslaget att kapa bryggan och anlägga en ramp blev det oro i leden. Men juniorverksamheten hade kommit för att
stanna.
1967: Byggdes den första rampen för juniorbåtarna. Både den och bryggan har byggts
ut och rejäla ställ för båtarna har uppförts.
Framnässtyrelsen förvaltade och skötte anläggningen. Kassören och revisorer
hade dock ett gott öga till de pengar dansen gav. På ett möte med samtliga berörda enades man om att slå samman de båda styrelserna till en och utöka till 12
ledamöter.
1976: Framnäs fick gästhamnsstatus.
1978: Juniorstugan byggdes.
1985: Mellan 1985-1986 förstärktes bryggorna i Kalvsundsrännan med nya gjutningar
och räls.
1989: Stor muddring i Smutta.
1994: Museistiftelsen bildades på Gamla Framares årsmöte.
1996: Fram fyllde 100 år.
2002: Byggdes ny altan på Rotundan.
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Gamla Måsungen rivs och en ny modern stuga byggs.
2004: Ett omfattande arbete med bryggorna påbörjades. Det började med lastbryggan
och fortsatte till Smutta. Även bryggorna ända bort till jolleslipen byggdes om. Arbetet som utfördes av medlemmarna pågick i 5 år. Underredet blev galvaniserat
och allt trä var tryckimpregnerat. Däcket gjordes en halv meter bredare än tidigare.
2005: Mastskjulet för juniorbåtarna byggdes. Med trappor och tillgänglighet har jollebryggan blivit en trevlig och omtyckt samlingsplats.
2006: Ny brygga i Smutta mellan S Måsen och jolleslipen.
2007: Började arbetet med en VA-anslutning till kommunen. Det innebar att ett gammalt
önskemål kunde förverkligas. Nyare och bredare bryggor byggs i Kalvsund.
2008: VA-anläggningen ansluts till kommunens. Parkeringsplatsen byggs ut.
2009: FRAM skriver sig i Öckerö kommun. En flytbrygga köps för placering i Smutta.
2010: Nya och modernare juniorbåtar anskaffas. Junioråldern höjs till 25 år.
2011: Ny expedition byggs på altanen.
2012: I samband med omdisponering av lokalerna för kök och styrelserum på Rotundan
byggdes handikappvänliga toaletter och duschrum.
Ett par år senare byggdes en körbar ramp för rullstolar och barnvagnar in till
Rotundan.
Vägen ner till cementplan belades med plattor.
Förutom ovan schematiska redovisning pågår ständig renovering av hus och bryggor.
Den FRAM-anda som grundlades för 120 år sedan har löpt som en röd tråd genom alla
år och generationer och generationer medlemmar har ställt upp, såväl på arbetsresor
som när det behövts ett handtag. Och resultatet?
Tja, en klubbholme som vi värnar om och kan vara stolta över

Erik Börjesson
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Framnäs, utedansbana 1932

Framnäs 1930

25 maj 1930 invigdes Framnäs
På cementplan är festklädda framare samlade för invigningen
I bakgrunden Norra huset och vid de gamla bryggorna ligger en del av
FRAM-eskadern
På cementplan syns de vita linjer som markerade tennisplan.
En kvarleva från den tiden då Framnäs var pensionat.
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SEGLINGSINFORMATION 2016
21 maj Vårsegling Ansvarig: Michael Assarsson/JanGunnar/Marie/Jessica
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
28 maj Framnäsvalsen + YKING Cup, Ansvarig: Christina/Peter/Marie/Leif/Lasse
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
11 juni Räkrundan Ansvarig: Roy/Jessica /Leif/Marie
Klass; SRS kölbåt, K6
Ingår i KM, K6-cuper
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 150 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 09.00
Rorsmansmöte kl 09.30
1:a start kl 11.00
2 juli Kalvsund Bårholmen Runt Ansvarig: Juniorer
Plats; Framnäs
Arrangör; SS FRAM
Klass; Jollar/RS Tera/RS Feva
Format; Distans
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 40 kr/60 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 11.00
Rorsmansmöte kl 11.30
1:a start kl 12.30
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13 augusti Framnäsdagen + JW-Cup Ansvarig: Peter/Christina/Leif/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
27augusti Kräftköret Ansvarig: Lennart/Roy/Jessica
Klass; SRS kölbåt, K6,
Ingår i KM, K6-cup
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats
Anmälningsavgift; 150 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 09.00
Rorsmansmöte kl 09.30
1:a start kl 11.00
2 – 4 sept FSE Robline Skagen Race Ansvarig Peter /Christina/Roine
Start; Långedrag
Målgång; Framnäs
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com
Anmälningsavgift; 300 kr
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren
Exp öppnar kl 08.30
Rorsmansmöte kl 09.00
1:a start kl 10.00
Tävlingsledaren/Seglingsledare ansvarar för att det finns funktionärer till respektive segling.
Funktionärerna samlas minst 30 min innan expeditionen öppnas.
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6 JUNI 2016

KLASSISKA REGATTAN
LÅNGEDRAG

GKSS, i samarbete med LSS och SS Fram, inbjuder till den Klassiska
Regattan i traditionsfylld miljö, med gamla båttyper i klassiska klasser,
på Sveriges nationaldag måndag 6 juni 2016.
Deltagande båtar kan vara byggda i trä eller plast. Kappseglingen
kommer att ske under gemytliga och sällskapliga former, givetvis
på gammalt hederligt sätt med startballong, Blue Peter och
gammal startkanon. Banan är enkel och efter seglingen samlas vi
till eftersnack med förtäring, 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.

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

VÄLKOMNA

Klassiska Regattan var en gåva från Långedrags Segelsällskap och Segelsällskapet Fram vid GKSS 150-årsjubileum 2010.
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KLASSISKA REGATTAN PÅ LÅNGEDRAG MÅNDAG 6 JUNI 2016
Båtar i följande traditionella klasser inbjudes:
• Drake • Andunge • Nordisk Folkbåt • Stjärnbåt • K 6 • Långedragsjulle
• GKSS-eka • Koster • Segelkanot • Skärgårdskryssare och liknande klasser.
6. Tidsprogram

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna
såsom de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2016,
men med tidsenlig anpassning av startförfarandet.

08.00 Expeditionen öppnar.

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

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

10.00 Flagghissning.
10.30 Skepparmöte.

12.00 Tid för första varningssignal.
		
Två kappseglingar är planerade.

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

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

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

7. Genomförande

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

8. Kappseglingsområde

7.1 Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

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

7.2 Startförfarandet kommer att ske i enlighet med de
seglingsföreskrifter som användes under 1960-talet,
det vill säga med startballong, startkanon etc.
Kappseglingarna genomförs utanför Långedrag med start
och målgång vid GKSS starttribun.

3. Anmälan
3.1 Anmälan görs på GKSS hemsida www.gkss.se
under rubriken Kappsegling. Anmälan görs snarast,
dock senast den 31 maj 2016.

9. Banan

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

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

10. Poängberäkning

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

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

11. Priser

Prisutdelning sker i samband med after-sail.

4. Registrering
Registrering görs på tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus
mellan kl. 8.00 och 10.00 den 6 juni 2016.
5. Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med
registreringen.

12. After-sail

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

Övrig information

Vid behov av sjösättningsramp, lyftkran, parkering för trailer eller båtplats kontakta
GKSS hamnvärdar 0703-399 398 eller hamnvakten@gkss.se.
När deltagande båtar ligger i hamn är det trevligt med ”flaggning över topp”.

Speaker kommer att kommentera seglingarna. För att få intressant och roligt underlag är vi mycket
tacksamma om ni med e-post skickar information i form av text, bilder, kuriosa m m avseende
deltagande båt/besättning m m i förväg.

E-posta till peo@konsultpartner.se eller på telefon 0708-297 850 om eventuella frågor om regattan.
Frågor om kappseglingen kan ställas till Göran Ejdeling på telefon 0734-122 616.

Arrangör: GKSS i samarbete med LSS och SS Fram.

Besök gärna www.gkss.se/kappsegling för löpande information.
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Protokoll fört vid ordinarie Seglardag med
Svenska Kosterbåtsförbundet
den 7 november 2015
Plats: SS Viken-Ägirs klubbstuga, Rödön, Uddevalla kl 11.00 – 13.15
Ombud:

För SSS Karl-Olle Gran, för BJK Jerker Törnros och Royne Moberg för SSF
När var ande medlemmar : Peter Härdén, Johan Falk, Per-Oskar Carlsson, Anders
Magnusson, Karl-Olle Gran, Royne Moberg, Lars Sestervik, Jerker Törnros, Anders
Hedin, Evert Yngve, Dick Andersson och Bertil Engdahl.

§ 1.

Seglar dagens öppnande
Svenska Kosterbåtsförbundets ordförande Royne Moberg hälsade medlemmarna

och klubbarnas representanter välkomna.
§ 2.

Ombud och röstlängd
Ombud och röstlängd fastställdes enligt ovanstående närvarolista.

§ 3.

Seglardagens utlysande. Dagordningens godkännande
Kallelse har utsänts per mejl i stadgeenlig tid. Kallelsen godkändes.
Den föreslagna dagordningen, som utsänts i förväg, godkändes.

§ 4.

Ordförande, sekreterare och justeringsmän
SKBF:s ordförande valdes att leda Seglardagen, till sekreterare utsågs Bertil Engdahl och till justeringsmän Dick Andersson och Anders Magnusson .

§ 5.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen, som utsänts i förväg, föredrogs och godkändes.

§ 6.

Kassarapport
SKBF:s revisor Johan Falk föredrog kassarapporten, som visade ett underskott för
året på 1.521:- . Kassabehållningen ligger på 9.417:- kronor och dessutom har
SKBF ett lager vimplar, mössor, plaketter och priser.

§ 7.

Revisionsber ättelse och ansvar sfr ihet
Revisionsberättelsen upplästes av Johan Falk och styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för årets förvaltning.

§ 8.

Budget
Budget för 2016 framlades muntligt.
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§ 9.

Val av styr else
I tur att avgå var: Royne Moberg, Ingemar Fredriksson, Anders Magnusson och BoRagnar Skärström.
Samtliga omvaldes.
SKBF: s funktionärer under 2016 är således följande personer:
Styrelse
Ordförande
Royne Moberg
vald 2015 för 2016 - 17
Kassör Ingemar Fredriksson vald 2015 för 2016 - 17
Sekreterare Bertil Engdahl
vald 2014 för 2015 - 16
Ovanstående ingår i VU
Ledamot
Lars Sestervik vald 2014 för 2015 - 16
Ledamot
Anders Magnusson vald 2015 för 2016 - 17
Ledamot
Bo-Ragnar Skärström vald 2015 för 2016 - 17
Ledamot
Anders Hedin vald 2014 för 2015 - 16

§ 10.

Val av revisorer och teknisk kommitté
Revisorer och teknisk kommitté valdes enligt följande:
Revisorer Åke Bergman och Johan Falk
för 2016
Revisorssuppleant Göran Hastler
för 2016
Teknisk kommitté: Anders Hedin sammankallande, Nisse Dunér,
Lars Sestervik, Percy Andersson och Jan Ferm
för 2016

§ 11.

Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplanen upplästes och godkändes.

§ 12.

Kosterbåtsdagarna
Beslut: Efter diskussion beslutades att Kosterbåtsdagarna helst skall arrangeras i
Uddevalla och styrelsen fick i uppdrag att försöka ordna detta. Om det inte är genomförbart skall seglingarna arrangeras i mellersta Bohuslän. Förslag framfördes att
vi fortsättningsvis skall ha en bestämd helg för våra träffar.

§ 13.

Extr a Seglar dag
Beslut: Det beslöts att hålla Extra Seglardag i samband med Kosterbåtsdagarna.
Kallelse kommer i vårnumret av Kostern.

§ 14.

Övriga frågor
Rappor t fr ån nor r : På Rossö har hållits två seglingar och en seglarhelg arrangerades i Fjällbacka och Grebbestad med deltagande av kostrar. Medlemar i BJK anordnade tre kvällsseglingar.
Rappor t fr ån söder : Det är nu nio K6 på Framnäs med ett livligt deltagande. Fem
kostrar deltog på GKSS klassiska regatta samt ett antal på Hjuvik förutom alla interna seglingar på Framnäs.
SKBF: s ver ksamhet: Peter Härden tog upp förbundets verksamhet och initierade
en diskussion om framtiden. Se bilaga.
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Facebook. Lars Sestervik och Anders Magnusson skall försöka starta en facebooksida.
§ 15.

Avslutning
Ordföranden Royne Moberg avslutade årets Seglardag och tackade samtliga som
deltagit.
Uddevalla den 7 november 2015

Royne Moberg
Bertil Engdahl
…………………………………….. …………………………………..
Royne Moberg
Bertil Engdahl
Dick Andersson
Dick Andersson

Anders Magnusson
Anders Magnusson
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KOSTERBÅTSDAGARNA 2016
Härmed inbjuds K6-or och Regelkostrar till Kosterdagarna i Lysekil norra hamnen
den 5-7 augusti 2016.
Seglingarna kommer att genomföras vid farvattnen norr om hamnen, kortbaneseglingarna kan följas från åskådarplats. Distanskappseglingarna går på skärgårdsbana
där start och målgång kommer att kunna ses från åskådarplats.
Samling i Lysekil fredag den 5 augusti. Lördag den 6, kortbaneseglingar och
söndag den 7, distansseglingar.
Lägsta antal K6-or för att tävlingarna skall genomföras är 10 st.
Bindande anmälan skall göra till Royne Moberg tel 0704 96 72 10 eller
Bertil Engdahl tel 0702 65 45 07 senast den 17 juli 2016.
Startavgiften är 500 kr och betalas in på Bg 340-5909.

Väl mött i Lysekil
Har du inte betalt in din medlemsavgift för 2016 sätt in 100 kr på Bg 340-5909.
Med vänlig hälsning Ingemar Fredriksson (Kassör)
fredriksson.ingemar@hotmail.com, tel 0707 92 29 59.
Kallelse till extra seglardag i Lysekil i samband med seglingarna.
Tid meddelas på fredag 5 augusti.
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Svenska Kosterbåtsförbundet
Inbjuder :

Koster båtar till seglingar i Lysekil

K-6 or seglar om Ägirskölden och Kosterpokalen
Regelkostr ar seglar om Regelpokalen
Datum:

5/8-7/8- 2016

Arrangör: Svenska Kosterbåtsförbundet
1.

R egler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln
gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2.
En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.
2.1

Villkor för att delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av Svenska Kosterbåtsförbundet.

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

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

3.

Anmälan o information
(O m för få antal deltagare anm äler sig ställs seglingarna in.)

3.1
3.2
3.3

Anmälan som är bindande ska göras senast 17/7 till Royne Moberg tel.
0704967210
roynemoberg@gmail.com eller Bertil Engdahl tel. 0702654507
n.b.engdahl@telia.com
Anmälan ska innehålla uppgifter om båttyp, båtnamn, segelnr. rorsman, besättning
samt vilken klubb som deltagaren representerar
Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas genom bankgiro 340-5909 helst i samband med anmälan.
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4.

R egistrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (Grann-Ada) senast Fredag 5/8 kl 18.00

4.2

Samtliga segel skall vara inmätta och godkända samt stämplade med SKBF:s stämpel.
Kontroll av utrustning kommer att genomföras.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

T idsprogram

6.1

Besiktning, säkerhetskontroll fredag kl.15.00
Registrering fredag kl.15.00
Skepparmöte lördag kl 09.00
Tid för första varningssignal Regelkostrar 10.55 K-6 or.11.05
Prisutdelning söndag
Extra Seglardag söndag

6.2

För Regelkostrar är 3 kappseglingar planerade (2 på lördag och 1 på söndag) och
för K6-or är det 3 på Lördag (Ägirskölden) samt 1 på Söndag (Kosterpokalen).

7.

K a p p seglin gsom r å d e

7.1

Farvattnen utanför norra hamnen Lysekil.

8.

B anan

8.1

Kappseglingarna genomförs för regelkostrar på skärgårdsbana och för K6-or på
kryss länsbanor (Ägirskölden) och skärgårdsbana (Kosterpokalen).
Med start vid norra hamnen Lysekil.

9.

Protester och straff

9.1

För att fritaga sig från en protest enligt rätt till väg gäller 360 graders straff.

10. Poängberäkning
10.1 Lågpoängsystemet KSR Appendix A
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Inga seglingar får räknas bort.

11.

Priser

11.1 För regelkostrar Regelpokalen. K-6 or Ägirskölden, Kosterpokalen och Bertas kanna.
11.2 Nyttopriser vandringspriser.
Vid antal deltagare i varje klass är fördelningen av priser enligt
Två priser vid färre än 8 deltagare tre priser vid 9 eller fler.

Göteborg 13/4-2016 IF.
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Skutor  till  Öckerö  i  
sommar.  
Nordisk Seglats, som är en nordisk regatta för
traditionsfartyg, kommer till Öckerö hamn i
sommar. Det har Öckeröbon Michael Bossen
ordnat.
– Det ska bli roligt att ordna en hamnfest med
många fina skutor i sommar, säger Michael.
Nordisk Seglats är ”vänskaplig regatta för traditionsfartyg” skriver de på sin hemsida. ”Seglatsen går i Skakerrak och Kattegatt, mellan tre
värdhamnar, en i Danmark, en i Sverige och en i
Norge.”
Arrangörerna tror att det kommer cirka 20 skutor från Norden och kanske någon från Färöarna
också. Båtarna är indelade i olika klasser som
tävlar mot varandra i klassen.
Nordisk Seglats startar i den danska staden
Hobro, som ligger på Jylland längst in i Mariagerfjorden, söder om den mer kända Limfjorden. 4 juli beräknas båtarna komma till Öckerö
hamn.
– På kvällen har vi en så kallad ”crew parade”
med besättningarna till prisutdelningen, berättar
Michael,
– Vi ska säga till när vi går förbi Solhjöjden så
alla som bor där får möjlighet att se och uppleva
lite skutstämning.
Dan efter blir det ett så kallar ”in shore race”
där man får tillfälle att se båtarna segla i farvatten mellan Öckerö och Björkö. 6 juli startar
sista etappen mot Kragerö i Norge.

– Det började ljusna och vi stod där, med en
kopp kaffe i handen, och hörde det trygga dunket från maskin, när vi letade efter sjömärken i
gryningen, minns Michael som ett fint minne
från en segling i Nordisk Seglats.
Det gick bra och de kunde lägga till vid bryggan
och få några timmar av god sömn i en trygg
hamn.

Hamnfest
Det var i somras när han seglat med Astrid
Finne till Fredrikstad som han träffade Erland
Arntzen Dale på bryggan. Erland är med i den
norska kommittén för Nordisk seglats. De kände
igen varandra från tidigare år och Michael fick
frågan om han inte kunde ordna så att Öckerö
kunde bli en av hamnarna i Nordisk Seglats
2016. Detta år hade men ingen svensk hamn i
tävlingen.
Efter förhandlingar med Öckerö Hamn och
Öckerö kommun blev det i dagarna klart att
Öckerö blir en av tre nordiska hamnar i Nordisk
Seglats i år.
Michael vill tacka både kommunen och Öckerö
hamn som gjort det möjligt att ordna en hamnfest på Öckerö.
– Jag tror det kan bli bra där vi kan få tillfälle att
se många fina skutor i vår hamn och ta del av
den maritima kulturen som tillhör våra öar, avslutar Michael Bossen.

Hårt väder
På frågan om varför Michael själv deltagit i sju
tidigare Nordisk Seglats och varför han fortfarande är aktiv i en skutförening svarar han.
– Man träffar andra som också gillar att segla
skuta, och man lär sig mycket, svarar han.
Har du något fint minne från en segling?
Michael letar in minnet och kommer ihåg när de
med Kvartsita, från Fiskebäckskil, skulle segla
till Kragerö i Norge. Det var hårt väder och det
var bara han och skepparen vakna när de skulle
segla in i den norska skärgården efter en hel natt
på ett stormigt hav.

  
  
Text o foto Conny Nylén
LOKALBLADET Feb-Mars 2016 nr 2
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2-4 september 2016
anmälan på SS Fram´s hemsida
http://ssfram.com
Framnäs efter målgång

Start på fredag kl 10.00
(med skepparmöte kl 9.00 utanför GKSS klubbhus)
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.
Skepparmöte hålls en timme innan.
TOTAL PRICE
Prisutdelning sammanräknat har vi en torsdagskväll i oktober.
Vandringspris till 1:a båt samt priser till 1,2,3 i bägge klasserna,
av en generös sponsor utdelas nyttopriser till samtliga deltagare.

Ta chansen och delta på årets
Robline Skagen Race.
En spännande havskappsegling för alla typer av
båtar/besättningar som uppfyller kraven för kustnära segling.
Har du frågor och funderingar så kan du
ställa dem på SS Frams hemsida, så hjälper vi dig.

LITE TÄVLINGSFAKTA

Livflotte ej kra .
Seglingen genomföres enligt kapp-seg- Giltigt SRS brev erfordras för de
båtar som inte finn
lingsreglerna (KSR) appendix S1.
i SRS-förteckningen
2 klasser: ”shorthanded” samt SRS
Båt skall vara utrustad enligt särskild
lista som annonseras på

http://ssfram.com

Seglingsprogrammet delas ut
på skepparmötet
Varje skeppare ansvarar för båtens och
besättningens utrustning.
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enInnehållsförtecknin
Hemseglingen dagen efter det att ”Nabben II” (som kom sist i sin grupp men som ändå vann i sin
klass eftersom hon var ensam Långedragsjulle) var
g ett kapitel för sig.
Hemsegling från GKSS-LSS Klassiska Träbåtsregatta 2015

”Nabben II” ville hem! SMHI hade sagt SV-V 9 m/sek och det blev det….naturligtvis inte! Med
bottenrevad stor och fock stack jag iväg kl 10.00. Jag hade problem att slå mig ut ur GKSSbassängen västerut. Att ta sig förbi Skalkorgarna gick bara inte som det blåste så jag chansade
och gick innanför. Jag visste ju var grynnorna fanns på kortet och nog syntes de alltid. Vitt skum!
Från Framnäs var det slör hela vägen till Älgö. Där visade det sig att vinden ökat till mer än
14m/sek. Väldiga vågor med rykande vita toppar vällde in mot Älgö gavel. Det kokade runt båten
som nästan försvann i skum. Det märkliga var att Sjöräddningens största båt råkade ha samma
kurs och låg en bit framför mig. De skulle väl mot Rönnäng. Säkert hade de ett öga på mig då jag
seglade ensam och var den enda båten på vattnet den dagen.
Lyckades runda Älgö gavel. Läns in i Hakefjord! Rena surfen! Så fort focken ville över på lovart
gällde det att parera för att undvika slänggipp för då hade nog masten gått! Fick lite lä under
Tjörnbroarna för en smörgås sedan var det dags igen.
Det rök över Halsefjorden in mot Svanesund där jag trodde att det skulle läa lite, men vinden
följer inte riktningar utan fjordarna. Det var bara att stå på. Ljungskile passerades i rekordfart.
Ute på den öppna Havstensfjord blev det helt hysteriskt! Det var bara att släppa all vind ur storen!
Trots det slog nog ”Nabben II” sitt fartrekord.
Räddade mig in bakom Korstensholmen och sedan en avslutande surf in i Byfjorden under
Uddevallabron. Kunde äntligen gå upp i vind i lä vid Gustafsberg. Lyckades göra en snygg
tillägning, som vanligt utan motor. Hemma kl 18 efter 8 tim segling! Värsta seglingen jag
någonsin gjort! Märkligt att riggen och allt annat höll ombord. Långedragsjullar är mycket bra
sjöbåtar och passar bra för segling i Bohuslän!
Nu linkar jag runt med värkande axlar, armar och ömmande händer. Fingrarna ser ut som kokta
korvar. I sådan vind håller jag storskotet för hand av säkerhetsskäl. Nu får allt vädret lugna ner
sig innan jag seglar igen. Abstinensen är tillgodosedd för ett bra tag framåt!
Varför gör jag det här? Inte för att det är tråkigt, utan det är kul!
Var det inte det livet handlade om?
Uddevalla 20150608
BAR
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SKILLNAD MELLAN TUNG OCH LÄTT BÅT:   
  
Bengt  Arnes  dramatiska  strapatser  står  i  bjärt  kontrast  till  min  erfarenhet  av  en  
friskvindsegling  en  höst  från  Skalhamn  hem  till  Hjuvik.  Det  blåste  18  meter  och  jag  
räknade  med  cirka  halvvind  större  delen  av  sträckan.  Jag  tog  därför  ett  par  rull  på  
storen  och  lilla  hårdvindsfocken,  ett  underbart  dragande  gammalt  segel  som  alltid  
finns  med  ombord,  för  att  få  en  bekväm  segling.  När  jag  seglade  ut  från  den  trånga  
hamnen  balanserade  båten  perfekt  och  jag  satte  kurs  söderut.  
  
Fram  till  Gullholmen  var  det  mest  halv  vind  men  sedan  blev  det  mer  hårdskotat,  
men  dock  med  en  del  marginal.  När  jag  närmade  mig  Vanholmens  spiralmålade  
kummel  lyste  hela  havet  vitt  i  infarten,  men  då  kom  en  IF  ut  söderifrån  och  visade  
var  passagen  går.  Dit  hade  jag  en  bit  kvar  och  när  vi  nästan  möttes  svängde  den  
mötande  in  mot  Klädesholmen.  Det  gjorde  jag  också  vid  pricken  för  bekvämlighets  
skull.  
  
Där  hände  något  som  jag  aldrig  varit  med  om  tidigare.  Vinden  hade  tidigare  varit  
mer  västlig  och  jag  seglade  helt  parallellt  med  vågorna  som  bröt  lite  då  och  då,  
samtidigt  som  gamla  vågor  studsade  mot  klipporna  i  lä.  Plötsligt  bröt  en  våg  från  
havet  mitt  under  båten  samtidigt  som  en  studsvåg  gjorde  detsamma,  så  att  hela  
båten  från  för  till  akter  helt  låg  i  skum.  Hon  tappade  en  stor  del  av  depalcementet  
i  det  lätta  skummet  och  krängde  plötsligt  starkt.  
  
Jag  stod  på  durken  och  seglade  och  plötsligt  var  min  lovartsfot  på  samma  höjd  
som  huvudet.  Hade  jag  då  haft  en  rorkult  skulle  jag  nog  ha  tappat  greppet  om  den  
och  åkt  ut  mellan  räckewirarna  som  en  torped!!  Men  jag  hade  ratt  och  höll  ett  
stadigt  grepp  i  den.  Inget  hände,  vi  seglade  vidare  på  samma  kurs!!  Jag  har  i  40  år  
varit  god  vän  med  min  ratt!!  
  
Självklart  var  alla  skot  fasta  under  sina  knipknapar  och  inga  fingrar  såg  ut  som  
”kokta  korvar”  och  inga  armar  var  ömma  efteråt.  Det  behöver  man  inte  få  i  en  
sådan  båt.  När  jag  kom  hem  var  det  bara  att  som  vanligt  bärga  storen  och  glida  in  
på  bryggplatsen  med  en  delvis  inrullad  fock,  och  det  äventyret  var  till  ända!!  Så  
stor  skillnad  är  det  att  segla  en  J22  och  en  båt  på  över  4  ton  i  frisk  vind!!  Har  man  
Mast  head  rigg  är  det  ingen  risk  för  mastbrott  heller    
  
Nisse  Dunér  
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Seglarskolan  
Är  du  intresserad  av  att  lära  dig  segla,  träffa  nya  vänner  och  ha  massor  med  
kultur  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,  så  verkar  seglarskolan  locka  fler  deltagare  än  någonsin!  
Under  sommaren  bedriver  vi  seglarskola  under  fyra  veckor  där  vi  går  igenom  
allt  från  sjövett  och  knopar  till  hur  du  på  bästa  sätt  tar  dig  fram  över  havet  och  
vårt  mål  är  att  alla  ska  få  chansen  att  prova  på  segling  då  vi  vet  att  de  flesta  
som  börjat  segla  aldrig  vill  sluta  igen.  
Kostnad  för  en  veckas  seglarskola  är  1.500  kronor.  
I  priset  ingår:  
>  
>  
>  
>  

5  dagars  utbildning  i  jollesegling  
Lunch  och  frukt  
Medlemskap  i  Segelsällskapet  Fram  
Diplom  och  plakett  

  
Seglarskolorna  hålls  vecka  26,  27,  31  och  32  
Alla  barn  och  ungdomar  över  8  år  är  välkomna  att  delta  och  vi  anpassar  
utbildningen  så  att  den  ska  passa  alla!  
  
Vi  ses  väl  i  sommar?
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Genuina ”goa” Göteborgare
Äntligen har vi genomlidit den lååånga, dystra, mörka
g och djupt deprimerande vintern. En dyster
historia, eller?
Men nu blickar vi framåt mot sommar, sol och mycket segling. Således tänkte jag muntra upp
läsekretsen med det mest göteborgska som står att finna på vår jord, nämligen historier om Kal o
Ada. Har dessa genuint göteborgska figurer några förebilder i det verkliga livet?
Ja, kanske är det så. Jag försökte göra lite efterforskningar i ämnet. Det visade sig inte vara fullt
så enkelt att komma till klarhet hur det verkligen förhåller sig med den saken.
Hur som helst, en som tillskrivits upphovet bakom kända Kal o Ada vitsar är visdiktaren Gunnar
Bohman. Dock vet man att en del av dessa vitsar förekommit långt tidigare.1974 gjorde GP en
seriös efterforskning och kom fram till att revyparet Karl Olsson och hans fästmö Ada Lindström
kan ha stått modell till historierna om Kal o Ada. Dessa tvenne artister uppträdde på Göteborgs
revyscener omkring 1910. Flera av dessa vitsar har genom åren förekommit i ett otal varianter.
En del av dem har gjorts om för att passa in i mallen för den Göteborgska hunorn.
En sak är dock säker, Kal är en folkets man som inte har särskilt mycket till övers för
myndigheter och överheten. Hans stora intresse i livet är flaskan, fotboll och fruntimmer. I
periferin förekommer även en del ”goa” göteborgare som Åssbon, Åsskar och Beda. Här serveras
ett litet axplock ur alla dråpliga Kal o Ada vitsar som jag funnit särskilt underhållande. Håll till
godo kära Framare. Roligare än så här lär det inte bli detta året. Varsågoda.
Lasse i Alba
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Kal säger till Åsskar:
- Ja mötte Ossbon på Avenyn igår men han såg mig inte
- Ja han nämnde det

KOSTERN – en kort historik
.

Ada läser i tidningen om det minskande
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I skolan kl 15:30
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” V in te r n r a s a t u t p å v å r a t F r a m n ä s ” ,
Och därmed var det dags för vårens arbetsdag. Som vanligt genomfördes alla arbetsuppgifter som stod på programmet villigt och glatt. Därefter bjöd Irén o Marita
traditionsenligt på en välförtjänt och värmande soppa.
Per tackade för ett gott arbete.
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Rotundan – Framnäs

Kvällens gästartister:

BARMENY:

ÖL * Vin * rött el vitt
Tunnbrödsrulle
Pastasallad * Ölkorv
Osttallrik * Tilltugg
Lotterier
ENTRÉ: 50 kr/pers

VÄLKOMNA!

Arr: SSF o klubbmästarna

38

1896 - 2016

INBJUDAN
  
  
  
  
  

Lördagen den 11 juni
firar vi med ett spännande program.
Rotundan, Framnäs
kl. 12.00-15.00
Det bjuds på
kaffe med dopp.
Underhållning med bla
Gästtrubadur

Erik Börjesson
visar bilder och berättar.
Varmt VÄLKOMMEN!
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SSF 120 års jubileum

Lördagen den 11 juni
Rotundan - Framnäs kl 19.00
Barmeny bl a:
Lotterier
Pastasallad

Öl
Tunnbrödsrulle

Ölkorv
Osttallrik

VIN
Tilltugg

På scen:
  
  

Gästsångare

ENTRÉ: 100 kr/pers

Arr: SSF och Klubbmästarna
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Lördagen den 6 augusti kl 13.00
Cementplan-Framnäs

Lek och skoj, glada skratt och massor vatten, kom och var med.
för liten och stor

- gilla vatten måste man!!

CAFÈ "Maria Resö”
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 13 augusti
Baren öppnar kl 19.00
Barmeny
Entré??

Programmet är ej klart.
Se anslag på Rotundan.

VÄLKOMNA!
Arr: SSF Damklubben
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Lördagen den 27 augusti 2016, kl 19.00.
Rotundan – Framnäs

Kräftor och dryck tar Du med själv.
Vi dukar upp med div tillbehör såsom
bröd, smör, ost, öl m m.
Kaffe och kaka

Bjuder upp till dans

ENTRÈ

VÄLKOMNA!
Anmälan senast den 21/8 till
mail iren.blomberg@vastrahisingen.goteborg.se  el sms Irén 0707 222659
Marita sms 0702-737452
  
Arr: SSF o klubbmästarna
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Stort TACK till
Damklubben
för Stolar och glas
till Rotundan.

Många många Tack för den fina
uppvaktningen jag fick njuta av
i samband med min födelsedag.
Att så många vänner trotsade busvädret
Storm o ösregn, var för mig en gåta.
Denna dag blev ett oförglömligt
Minne, som värmde mitt hjärta.
Gerd Lundin
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Minne

Bröderna Ohlson har lämnat oss
Sveriges och Göteborgs kända och framgångsrika seglare och båtkonstruktörer har lagt sig till vila. Einar slutade för några år sedan,
Men Carl-Eriks höll ut till Julafton, och hans gamla trötta kropp lades till den sista vilan i familjegraven på Morlanda Kyrkogård den
13 januari i närvaro av bl a släkt och många vänner och med blommor och kondoleanser från den Svenska Olympiska Kommittén,
GKSS m. fl.
Bröderna har dominerat och varit det stora namnet som segelbåtskonstruktörer under en generation, och många FRAM-kostrar har
deras berörda signatur på ritningen, men deras utåt sett mest kända
båttyp som dom utklassade hela världen med, var den internationella
5.5 klassen, där deras konstruktioner ledde i 19 länder. I den klassen
deltog även Carl-Erik själv som framgångsrik besättningsman ombord i HOJWA.
Carl-Eriks NC-1 NAUAIKA är nu överlämnad till barnbarnen efter
Einar och Carl-Erik, och bör av goda krafter sinom tid doneras till
Bohusläns Museum som blickfång till en stor Bröderna Ohlssonavdelning i Museets tilltänkta nya båthall när den en gång står klar!
Nisse Duner

.
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Vårmöte
Torsdagen den 19 maj kl. 19.00
Fika från kl. 18.00
Samlas vi på Rotundan för det årliga medlemsmötet med information och
diskussion inför årets säsong.
De olika kommittéerna kommer att presentera sina planer och vi kommer
att gå igenom vad som behöver göras på Framnäs.
Det bjuds på kaffe & fralla.

Välkomna
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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Han har flyt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08–541 717 50.
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring
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