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Hej alla Framare! 
 
 
 
 
Ja nu är det dags igen, denna härliga tid förhoppningsvis vi har fram för oss,  
vi längtar väl alla till att få mer värme i vindarna, vi har ju haft många soliga 
dagar men kallt i vinden. Just nu när jag skriver så är det en bra dag att sitta 
vid datorn och jobba, regn och disigt, perfekt väder för detta. 
Björkarna har nu börjat spira, detta är ju ett fenomen en vecka före 1 maj då 
slår björkarna ut, och det är ljuset som gör detta inte värmen som många 
tror. 
Vi har mycket att se fram emot inför säsongen, alla kappseglingar, fester 
träffa alla vänner och en Taubekväll 16 juli bl a är något att njuta av. 
Har ni varit inne på vår hemsida, där finns ju bl a hela Kosterns innehåll och 
mycket blandat, kanonbra. Där finns hur mycket som helst man vill titta och 
läsa, jättebra för alla som har dator förstås. 
Adressen till vår hemsida, där kan ni läsa allt vad som händer i sällskapet 
www.ssfram.se 
Vi skulle också gärna få era synpunkter på vad ni tycker vi skall ha mer av i 
vår klubbtidnings innehåll, se särskild blankett i tidningen. 
Vi överlämnar härmed vårnumret av KOSTERN och hoppas på en trivsam 
stunds avkoppling. 
 
En riktigt skön sommar önskar vi från redaktionen. 
 
Redaktionen 
Gerd Lundin      Tel: 031 -  49 32 28  Nisse Dunér   Tel.   031 -  92 10 56   
Gun-Britt Andreasson  031 -  51 01 76  Marita Nilsson Tel.  031 -  92 63 91 
 
Manusstopp: Vinternummer 15 okt     Vårnummer 15 april 
 
Adress: SS FRAM 
 Märlspiksgatan 4 F 
 414 57  GÖTEBORG 
Framnäs: Per Wendin  tel: 0705-595951 
 
Hemsida: Michael Assarsson    www.ssfram.com 
 
Ansvarig utgivare: Gerd Lundin  gerdkostern@hotmail.com  
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Säsongen är igång, ett 50-tal medlemmar som hade mött upp på arbetsresan  såg till att bojar 
och båtar kom i sjön, bryggorna monterades, vattnet kopplades på och Framnäs kom ur sitt 
vinteride. Juniorerna drog igång med sina träningsseglingar i mitten av April, och de flesta av 
oss som har båt har nu förhoppningsvis fått den i sjön. Säsongen är verkligen igång, och vi 
hoppas på en lika fin sommar som förra året. 
 
I vinter har styrelsen ägnat mycket tid att diskutera hur vi vill att Sällskapet skall utvecklas.  
Vi har diskuterat vad som är bra och vad som är mindre bra idag, hur kan vi få fler att vilja 
kappsegla, hur behåller vi juniorerna, hur lockar vi föräldrarna till de nya juniorerna att också 
engagera sig i föreningen? Vad vill våra medlemmar? Vad gör vi för att säkra en bra hamn för 
våra båtburna medlemmar och för att locka nya gäster? 
 
Vi har nu tagit fram ett förslag till uppdaterad vision som vi kommer att presentera på 
Vårmötet, slut upp och ge era åsikter på vad ni tycker är viktigt! 
 
Ett område som vi inte är så duktiga på idag är Miljön, vi kommer att behöva se över detta på 
Framnäs de kommande åren. Som ni alla vet införs i år förbud mot att tömma sin toatank i 
havet, i väntan på att vi kan installera en tömningsstation på Framnäs har vi gjort en 
överenskommelse med Björkö hamn som är öppen även för våra medlemmar och gästande 
båtar. 
 
En del av SS Fram som vi inte diskuterar så ofta är det historiska arvet, båtar, människor och 
händelser. Museistiftelsen har varit duktiga på att förvalta några av våra båtar och vi har som 
ni vet också ett antal K-märkta båtar i föreningen. Förutom detta har vi ett stort fotoarkiv där 
vi också försöker samla på oss berättelser inte bara om båtarna utom också om båtlagen som 
skötte, kappseglade och ägde båtarna.  
 
Precis som så mycket annat ökar värdet av en båt eller ett foto om det finns en historia bakom, 
tänk på det när ni pratar med äldre medlemmar i föreningen, skriv gärna ner de historier ni får 
er till livs, ta vara på foton och skriv gärna några rader på baksidan kortet när det finns någon 
som kan berätta vad kortet föreställer.Släng inget, ge det till oss i Fram. 
 
Vi är också mycket stolta över att vår hemsida har fått lite mer liv, som med så mycket annat 
är det ideellt arbete som ligger bakom, och ingen hemsida gör sig själv. Idag försöker vi 
förmedla vad vi gör i styrelsen, vad som händer i kalendern, och det är en bra kanal för att få 
ut information till många medlemmar snabbt. Så ta gärna för vana att gå in och kika på vår 
hemsida någon gång i veckan, och meddela oss vad ni vill se mer på sidan. 
 
Om ni vill vara riktigt uppdaterade så finns vi numera på facebook också. 
 
Väl mött på Framnäs i sommar, låt oss göra visionerna till verklighet tillsammans.  
 

Lennart Börjesson Ordf.SSFram
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Styrelse  och  funktionärer  i  Segelsällskapet  FRAM  2015  
  

Styrelsen  
Ordförande   Lennart  Börjesson   031-‐29  15  52  
Vice  Ordförande   Göran  Karlsson     070-‐668  49  93  
Kassör   Jan  Mattsson   031-‐52  71  30  
Sekreterare   Margareta  Mattsson   031-‐52  71  30  
Vice  Sekreterare/Klubbm.   Irén  Blomberg   031-‐23  01  77  
Intendent   Per  Linde   070-‐529  20  40    
Utbildningsansvarig   Elin  Börjesson   031-‐29  15  52  
Uppbördsman   Lilian  Kristensson   031-‐97  12  95  
Kappseglingsansv/Del   Peter  Ersenius   070-‐673  33  02  
Hamnkapten   Kent  Andreasson   031-‐51  01  76    
Ledamot   Thomas  Andersson   031-‐92  09  59    
Junioransvarig   Andreas  Landahl   031-‐45  83  08    
Suppleant   Ellinor  Hastler   031-‐41  80  79    
Sponsorsansv/Suppl.   Anders  Eriksson   070-‐558  25  55  
Klubbmästare/Suppl.   Marita  Nilsson   031-‐43  39  37    
Webbansvarig/Suppl.   Michael  Assarsson   073-‐323  77  84  
  
Kappseglings-‐  och  Juniorkommitté  
Seglingsansvarig   Peter  Ersenius        Junioransvarig  Andreas  Landahl  
   Christina  Ersenius         Anders  Eriksson  
   Malte  Pettersson   Juniordelegat   Elin  Börjesson  
   Jessica  Thornström   Juniordelegat   Lisa  Blomberg  
   Gun-‐Britt  Andreasson   Juniordelegat   Johannes  Börjesson  
   Leif  Thornström       Juniordelegat   Ida  Börjesson  
   Lars  Himiläinen  
   Marie  Hedberg    
   Jan  Gunnar  Blomberg  
   Michael  Assarsson  
     
Teknisk  kommitté,  Segelmätare            Säkerhetschef  
Nisse  Dunér                     Utses  per  seglingstillfälle.  
Percy  Andersson  
  
Webbansvarig                    Sponsorsansvarig  
Michael  Assarsson/  www.ssfram.com         Anders  Eriksson           
  
Revisorer                     Prisinköpare  
Gun-‐Britt  Andreasson  Ledamot/Sammank.         Seglingsansvarig  bör  tillsammans  med  
Lars  Kristensson   Ledamot            styrelsen  göra  inköp  till  resp  segling  i  
Leila  Rydén      Ledamot            SS  Frams  regi.  
Lars  Rundstedt   Suppl.                 
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Redaktionskommitté                    
Gerd  Lundin    gerdkostern@hotmail.com             
Nisse  Dunér  
Gun-‐Britt  Andreasson  
Marita  Nilsson  
  
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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Nya  Certifikat  från    
1/10  2014  till  14/4  2015  

  
    Cert  Nr   Båtnamn   Ägare   Båttyp  

141   Vildfågeln   Jonas  Bagge   Mini  Folkbåt  
147   Ellen   Dick  Andersson  /Eva  Apelvi   Bavaria  32  
111   Fideli   Börje  Wennersten   Avance  24  
130   Black  Lady   Ralph  Bjarnesund   Scandic  27  Nordic  
55   Stella  2   Hugo  Bauer   K:25  
6   Pepita   Göran  /  Ann-‐Christin  Blomqvist   K:6  
197   Gallinova     Ralph  Sanger   Hallberg-‐Rassy  38        

      

 
Framtidsfonden    2.243  kr  

 

 

Ny  fond  från  1/10  2014  
1/10  2014  till  14/4  2015          

  
    
 

Från  burken  Rotundan  
  

 
Nisse  Duner  "Monsunen  "  

  
 

Gun-‐Britt  Andreassson  
  

 
Lars  Kristensson  

    
 

Jan  Forslund  
    

 
Leila  Ryden    

    
 

Kent  Andreasson  
  

 
Lennart  Börjesson  

  
 

Anders  Eriksson  
    

 
Ellinor  Hastler  

    
 

Lilian  Kristensson  
  

 
Per  Linde  

    
 

Janne  o  Margareta  Mattsson  
  

 
Ralph  Sanger  
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Seglingar 
 
Vårsegling K 6     16 maj 
Framnäsvalsen      30 maj 
Nationaldagssegling/GKSS        6 juni 
Räkrundan      13 juni 
Kalvsund Bårholmen Jollar   27 juni 
Pokalseglingar SKBF           1-2 aug    Lysekil 
Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen   8 aug 
Kräftköret                                     22 aug  
Robline Skagen Race                             4-6 sept 
 
Damkappseglingar                         16 maj, 30 maj, 13 juni, 8 aug, 22 aug 
 
Seglarskola                                             vecka 26, 27, 31 o 32 
 
Festligheter 
 
Pubafton      30 maj 
Sillsexa                                     13 juni 
Midsommarfest                                         19 juni 
Vattenfest                                       1 aug 
Pubafton                                                      8 aug 
Kräftskiva                                                  22 aug 
 
Arbetsresor                              28 mars o 10 oktober 
 
Mötesdagar 
 
Gamla Framares årsmöte                          9 maj 
Vårmöte / Framnäs               21 maj 
Gamla Framares höstmöte     3 okt 
Årsmöte      19 nov 
Gamla Framares Lussekaffe   12 dec 
 
 
 

7



 

       Tikl     SS Fram   

               

     
 

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 2015 är välkommen att kontakta: 
 

• Ingela Lundgren Tel: 031-49 39 69 eller mobil 0725-27 23 20 
• Per Wendin Tel: 0705-595951 
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Seglarskolan 
Är  du  intresserad  av  att  lära  dig  segla,  träffa  nya  vänner  och  ha  massor  med  kul  ute  på  havet?  
Skynda  dig  då  att  gå  in  på  ssfram.com  och  anmäl  dig  innan  platserna  tar  slut!  För  med  all  junior-‐
aktivitet  som  dragits  igång  dom  senaste  åren,  så  verkar  seglarskolan  locka  fler  deltagare  än  nå-‐
gonsin!  

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  dom  flesta  som  börjat  segla  aldrig  vill  sluta  igen.  

Kostnad  för  en  veckas  seglarskola  är  1.500  kr    
  
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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Arbetsresan 
 
Den 28 mars var det dags för vårens arbetsresa och ett gäng på ca 55 entusiastiska 
medlemmar, både damer o herrar och några barn infann sig. 
Klubbmästarna hade ordnat med kaffe och kakor och kl 13.00 bjöd de på Ärt- och  
Gulaschsoppelunch.  
Det smakade gott som vanligt. 
 

  
                           Kranen igång med sjösättning av arbetspråm och båtar 
 

  
                  Nu skall bojarna på plats 
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Arbetet är i full gång med städning vid jollebryggan och  ramperna läggs på plats….  
 

  
Segelboden skrapas och målas                          Den gamla bänken på Rotundan byts ut  
 

  
Royne o Lasse fixar inför ljussättning                  Damerna planerar dagens arbete 
i trappan ner till Cementplan 
 
Framnäs är klart för en ny härlig säsong, tack vare ett stort engagemang bland medlemmar.Utan 
Er hade vi aldrig kunna underhålla denna stora anläggning. 
Ett stort tack skall NI ALLA ha. 
Per Linde 
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SEGLINGSINFORMATION 
 
 
16 maj Vårsegling  Ansvarig: Michael Assarsson/Gun-Britt/Marie 
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 
 
 
30 maj Framnäsvalsen + YKING Cup, Ansvarig: Roy Thornström/Peter/Christina 
Klass; SRS kölbåt, K6,  
Ingår i KM, K6-cup  
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats 
Anmälningsavgift; 150 kr 
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar kl 09.00 
Rorsmansmöte kl 09.30 
1:a start kl 11.00 
 
 
13 juni Räkrundan  Ansvarig: Jessica Thornström/Leif/Marie/Gun-Britt 
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 
 
 
27 juni 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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8 augusti Framnäsdagen + JW-Cup  Ansvarig; Roy/Jan-Gunnar/Peter 
Klass; Jollar/RS Tera/RS Feva/SRS Kölbåt/K6 
Ingår i KM, K6-cup  
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats 
Anmälningsavgift; 40 kr/60 kr/150 kr  
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar kl 09.00 
Rorsmansmöte kl 09.30 
1:a start kl 11.00 
 
 
22 augusti Kräftköret  Ansvarig Lennart Börjesson/Gun-Britt/Leif/Roy  
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 
 
 
4 – 6 sept FSE Robline Skagen Race  Ansvarig Peter Ersenius/Christina/Gun-Britt 
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 11.00 
 
 
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 2015

KLASSISKA REGATTAN
LÅNGEDRAG

VÄLKOMMNA

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

Inramningen står i centrum denna dag, inte själva tävlings
momentet. 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 aftersail. 

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

GKSS, i samarbete med LSS och SS Fram, inbjuder till den Klassiska  
Regattan i traditionsfylld miljö, med gamla båttyper i klassiska klasser, 
på Sveriges nationaldag lördag 6 juni 2015. 
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1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna 
så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), med 
tids enlig anpassning av startförfarandet. 
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. 
1.3 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20,  
föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

2. Villkor för att deltaga 
2.1 Ansvarig person ombord ska vara medlem av en klubb 
som är ansluten till sin nationella myndighet. 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.  
Varje person ombord skall bära personlig flytutrustning. 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, 
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 
3.1 Anmälan görs på GKSS hemsida www.gkss.se under 
rubriken Kappsegling. Anmälan görs snarast, dock senast  
den 31 maj 2015. 
3.2 Anmälningsavgiften (= startavgiften) är 300 kr per båt  
och inkluderar hamburgare och dryck till besättningen.  
Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan.
Efter anmälan och betalning kan göras i samband med 
registreringen. 

4. Registrering 
Registrering görs på tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus 
mellan kl. 8.00 och 10.00 den 6 juni 2015.  

5. Seglingsföreskrifter 
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med  
registreringen 

6. Tidsprogram 
6.1 08.00 Expeditionen öppnar 
 08.00 Registrering och betalning 
 10.00 Registrering avslutas
 10.00 Flagghissning 
 10.30 Skepparmöte 
 12.00 Tid för första varningssignal 
  Eftersnack och aftersail.  
  Prisutdelning cirka 1 timma efter sista målgång 
6.2 Två kappseglingar är planerade. 

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

8. Kappseglingsområde 
Kappseglingarna genomförs utanför Långedrag med start  
och målgång vid GKSS starttribun.  
Varje segling beräknas ta 60-90 minuter. 

9. Banan 
Banan är en ”gammaldags segling” runt märken utanför 
Långedrag. 

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

11. Priser 
Prisutdelning sker i samband med aftersail vid GKSS klubbhus. 

12. After-sail 
Efter seglingarna samlas deltagarna till aftersail vid GKSS 
klubbhus. 

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

KLASSISKA REGATTAN PÅ LÅNGEDRAG LÖRDAG 6 JUNI 2015 
Båtar i följande traditionella klasser är inbjudna:  

• Drake • Andunge • Nordisk Folkbåt • Stjärnbåt • K 6 • Långedragsjulle  
• GKSS-eka • Koster • Segelkanot • Skärgårdskryssare och liknande klasser. 

Övrig information 
Vid behov av sjösättningsramp, lyftkran eller parkering för trailer kontakta  

GKSS hamnvärdar 0703-399 398 eller hamnvakten@gkss.se.
Då 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. 
Eposta till peo@konsultpartner.se eller på telefon 0708-297 850 om eventuella frågor om regattan.

Frågor om seglingen kan ställas till Göran Ejdeling på telefon 0734-122 616. 
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Strömstad  Segelsällskap  och    
Svenska  Kosterbåtsförbundet  

  
Inbjuder:  Kosterbåtar  till  seglingar  i  Lysekil    
  
   K-‐6  or  seglar  om  Ägirskölden  och  Kosterpokalen  
   Regelkostrar  seglar  om  Regelpokalen  
  
Datum:   1/8  –  2/  8-‐  2015  
  
Arrangör:  Svenska  Kosterbåtsförbundet  
  
1.   Regler  
  
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  person-‐
lig  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.   Villkor  för  att  delta  
  
2.1   Den  person  ombord  som  har  ansvaret  ska  vara  medlem  av  en  klubb  som  är  ansluten  till  

sin  nationella  myndighet.  
     
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  arran-‐

gerande  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  
  
3.1   Anmälan  ska  göras  senast  1/7-‐  2015    

till  Royne  Moberg    tel.  0704967210     roynemoberg@gmail.com  eller  
till  Bertil  Engdahl  tel.  0702654507         n.b.engdahl@telia.com     
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3.2   Anmälan  ska  innehålla  uppgifter  om  båttyp,  båtnamn,  segelnr,  rorsman,     besättning  
samt  vilken  klubb  som  deltagaren  representerar.  

  
3.3   Anmälningsavgiften  är  500  kr  och  betalas  genom  bankgiro  340-‐5909  helst  i  samband  

med  anmälan  
  
4.   Registrering  och  besiktningskontroll  
  
4.1   Registrering  ska  göras  på  tävlingsexpeditionen  (Grann-‐Ada)  senast    

Fredag  31/7  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.   Tidsprogram  
  
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  K-‐6  or  är  det  3  på  lördag  (Ägirskölden)  samt  1  på  söndag  (Kosterpokalen)  
  
7.   Kappseglingsområde  
  
7.1   Farvattnen  utanför  norra  hamnen  Lysekil.  
  
8.   Banan  
  
8.1   Kappseglingarna  genomförs  för  regelkostrar  på  skärgårdsbana  och  för  K-‐6  or  på  kryss  

länsbanor  (Ägirskölden)  och  skärgårdsbana  (Kosterpokalen)  
   Med  start  vid  norra  hamnen  Lysekil.  
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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  
   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:  
   1  sta  pris  4  båtar.  
   1  sta,  2  dra  pris  5-‐8  båtar.  
   1  sta,  2  dra,  3  dje  pris  över  9  båtar.  
  
  
  
Göteborg    27/2  2015-‐02-‐27  
IF.  
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För Ägirskölden gäller denna typ av bana 
 
 
KRYSS MED OFFSET BOJ OCH LÄNS 2 VARV 
START/MÅL MITT PÅ BANAN 
 

 

2

1B 1A

�
�

 
Start – 1A – 1B – 2 – 1A – 1B – 2 - Mål 

 
 
 

19



 

            SS Fram   

               

     
 

 
 
 

Kosterbåtsdagarna  2015  
  

I  år  seglar  vi  i  Lysekil  där  vi  har  Norra  hamnen  som  depå.  Då  hoppas  vi  att  det  skall  
locka  många  regelkostrar  och  K-‐6  or  att  komma  till  start.  
Seglingarn  kommer  att  genomföras  vid  farvattnen  norr  om  hamnen,  kortbaneseg-‐
lingarna  kan  följas  från  åskådarplats.  Distansseglingarna  går  på  skärgårdsbana  där  
start  och  målgång  kommer  att  kunna  ses  från  åskådarplats.  
Samling  i  Lysekil  fredag  den  31/7,  lördag  kortbaneseglingar  och  söndag  distans  
seglingar.  
Vi  underhandlar  med  hamnansvarig  för  att  kunna  reservera  platser  till  
kosterbåtarna  och  tenderbåtarna.  Deltagarna  kan  räkna  med  att  en  hamnavgift  
kommer  att  tas  upp,  men  vi  försöker  att  få  en  reducerad  avgift  för  kosterbåtarna.  
Vi  som  arrangerar  hoppas  att  det  skall  bli  en  bra  uppslutning  då  vi  har  möjlighet  
att  kunna  visa  upp  våra  smycken  inför  en  stor  publik.  

Väl  mött  i  Lysekil  
Har  du  inte  betalat  din  medlemsavgift  för  2015  sätt  in  100  kr  på  Bg.  340-‐5909  
Med  vänlig  hälsning  Ingemar  Fredriksson  (Kassör)    
fredriksson.ingemar@hotmail.com   tel  0707922959  

Kallelse  till  extra  segeldag  i  Lysekil  i  samband  med  seglingarna  
 

 
Foto Jonas Ingman 
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K-38  ”Canalja” 
Jag blev hösten 2010 ägare till K-38 båten Canalja. Båten hade då renoverats vid Nils-
sons båtbyggeri i Strömstad, enligt Peter Goksöyrs planer. Skrovet är renoverat och 
inredningen ny, där fanns tidigare mest sovplatser, 9 stycken! 
Orsaken till att båten är till salu är att min fru inte blivit van vid seglingen utan börjar 
snart må illa. Vi har seglat något i Finska vikens skärgård. Båten ligger vid Nyländska 
Jaktklubbens hamn i Helsingfors. 
Pris i kronor kan vara 300.000. Bara renoveringsarbetet i Strömstad hade en prislapp  
på närmare 200.000. Om det behövs tar jag gärna båten till Sverige. 
Länk till annonsen finns vid: 
http://www.nettivene.com/purjevene/puuvene/581867 
 
Jan von Plato  
 
 
 
K-6 nr 48  ”Suzanna 
Båten är byggd i ek 1965 på Söbbens Varv på Orust, mahony på skarndäck och i sitt-
brunn. 
Segel från UK Syversen. 
Ny rigg 2014. Båten är välvårdad.  
Ring eller maila Gun-Britt Andreasson för information om båten. 
Tel 0735 95 01 76 mail gbokent@hotmail.com 

21



Även i år,
arrangerar

och

F
S

E
 R

O
B

L
IN

E SKAGEN

 R
A

C
E SS FRAM

4-6 september 2015

anmälan på SS Fram´s hemsida

http://ssfram.com

Nu har du chansen
att delta på årets

Robline Skagen Race.
En spännande havskapp-
segling 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.

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.
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LITE TÄVLINGSFAKTA
Seglingen genomföres enligt kapp-

seglingsreglerna (KSR) appendix S1.

2 klasser: ”shorthanded” samt SRS

Båt skall vara utrustad enligt särskild 

lista som annonseras på 

http://ssfram.com

Giltigt SRS brev erfordras för de 

i SRS-förteckningen
Seglingsprogrammet delas ut

på skepparmötet 
Varje skeppare ansvarar för båtens och

besättningens utrustning.
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I forskningens tjänst 
KOSTERN har tidigare presenterat DANA en gammal pärejakt, som 1918 köptes av fem 
grabbar, byggdes om till lustbåt och registrerades i FRAM. 
 
1926 köptes DANA av professor Erland Nordenskiöld, att användas vid forskning på 
Amazonfloden. Artikeln avslutades med att DANA:s vidare öden är okända. 
 
Tack vare Nordenskiölds bok om sina resor, och ett visst intresse från barnbarn till den 
första besättningen har DANA fått förnyad aktualitet. 
 
Vi citerar ur Nordenskiölds bok: ”Efter några dagar kommer CANADA med min hustru, Lic. 
Linné och Eric. Bland annat, har de med sig, en 36 fot lång och 12 fot bred kosterbåt, i vil-
ken en 18 hästkrafters Skandiamotor är inmonterad. Motorn har vi fått som gåva av Skan-
dia i Lysekil och av Göteborgs Bank. För att skydda kostern mot borrmaskar, har vi låtit 
klä den under vattenlinjen med koppar. Den ligger ungefär 6 fot djupt. Vidare har vi en 
julle, byggd av Abrahamsson i Majorna. Den är en utmärkt liten båt, försedd med utom-
bordsmotor, som Pentaverken i Skövde skänkt. Det är med denna vi skola beresa Pa-
namanäsets kuster ty här finns inga som helst möjligheter, att landvägen komma till india-
nerna. Det vore med säkerhet ytterst svårt för, att inte säga omöjligt att hyra eller köpa en 
lämplig båt här. För det är säkert välbetänkt, att vi tagit kostern med oss. Vi står i stor 
tacksamhetsskuld till generalkonsul Axel Ax:son Johnson, för att kostern liksom vi själva 
fått fria resor på hans fartyg. Det finns ingen väg icke en enda framkomlig stig som förbin-
der staden Panama med San Blaskusten eller med Rio Sambil”. 
 
Nu skulle man kunna avsluta med förra artikelns slutord, DANA:s vidare öden är okända. 
Men eftersom ingen vet, hur gammal en FRAM-båt kan bli, ligger vi lågt. DANA såldes ef-
ter expeditionen till två columbianer, för att användas som postbåt i Columbia. 
 
Sjömannen Arvid Johansson som kände igen DANA 
när de lastade av henne vid Panamakanalen,  
mönstrade av sitt fartyg  
och följde med DANA och expeditionen.  
Han var hemmahörande på Åstol. 
 
Med samma fartyg som fraktade över DANA, 
följde ytterligare en FRAM-koster, 
BESS ex ERICE 1, hade köpts av en  
svensk-amerikanare och skeppades med samtidigt. 
 
Fotnot: Flera av de äldre kostrarna kallades  
”pärejakter”. De hade fungerat som  
ambulerande grönsakshandlare,  
när de seglades efter kusten i Bohuslän  
med potatis och andra rotfrukter.  
 
EB 
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I  TAUBES KÖLVATTEN 
 

Välkommen till musikafton på Framnäs 
torsdagen den 16 juli kl 19:00! 

 
”Över Kattegatts glittrande böljor…” 

– Seglaren Evert Taube 
 

Medverkande: 
Pia Schmidt de Graaf, Taubearkivet, Göteborgs universitetsbibliotek 
Martin Bagge, Visartist och musikforskare, Svenska Visakademien 

David Anthin, Fil dr i litteraturvetenskap 
Jonas Bagge, musiker 

Erik Lithander, Framare 
 

Ett arrangemang av Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen och Segelsällskapet Fram 
 

Bilden: Taube med middagsdisken ombord på Monsunen 
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Lördagen den 30 maj. 

Baren öppnar kl 19.00. 

     osttallrik, ölkorv, 
tunnbrödsrulle  
              varm macka, nötter, 
salta pinnar         

  ENTRÈ 

VÄLKOMNA! 
 

Arr: SSF och klubbmästarna 
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Lördagen den 13 juni -15  kl 19.00     

Rotundan Framnäs. 

JOHNNY bjuder upp till dans. 
 

      Vi dukar upp med sill, potatis, bröd, smör, ost,  

1 öl eller vatten till maten. 

Kaffe och kaka  

Dryck för kvällen tar du med själv……… 

ENTRÈ 
Anmälan senast den 3 juni till: 

Irén Blomberg  
 iren.blomberg@vastrahisingen.goteborg.se 

 
Marita Nilsson 031-433937, 0702-737452 SMS. 

 
Anmälan är bindande och med begränsat antal platser. 

  VÄLKOMNA! 
              

  Arr: Klubbmästarna och SSF 
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Lördagen den 1 augusti 

Kl 13.00 

Framnäs Cementplan 

 

Vattenlekar, lekar och ännu fler  

vattenlekar…… 
Servering cementplan från kl 13.00. 

Kaffe/Te, saft, bullar, kakor.  

                              Korv och bröd 

Varm macka 

 

VÄLKOMMEN! 
Simma lugnt!!! 

 

  LOTTERIER 

 

 

  
Arr: SSF och juniorkommittén 
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Lördagen den 22/8  kl 19.00 

         Rotundan Framnäs 

 

Just Två  bjuder upp till dans. 

 

Kräftor och dryck tar Du med själv. 
Vi dukar upp med tillbehör  

bröd, smör, ost, öl m m. kaffe och kaka. 

      

ENTRÈ 
Anmälan senast den 10/8 till: 

Marita Nilsson 031-433937 eller SMS 0702-737452  

Irén Blomberg mail  

 iren.blomberg@vastrahisingen.goteborg.se 

Anmälan är bindande med begränsat antal platser. 

VÄLKOMNA! 
         Arr: SSF och Klubbmästarna 

29



 

            SS Fram   

               

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Lördagen den 8 augusti 
Baren öppnar kl 19.00 

 

                        Barmeny 
 

                                                  Entré?? 
 
 

            Programmet är ej klart. 
           Se anslag på Rotundan. 

 
 

VÄLKOMNA! 
 
 

Arr: SSF Damklubben 
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Egon  –  årets  första  ordentliga  storm  
Lördagen  den  10  jan  drog  stormen  Egon  in  över  södra  Sverige.  
Vattenståndet  i  Göteborgs  hamn  noterades  som  mest  till  150  cm  över  normalvattenstånd  och  
stora  delar  av  hamnområdet  översvämmades.  
 

  
 
Vattenståndet  på  Framnäs  är  också  väldigt  högt.    
 

  
 
Björlanda  Kile:  K6  Frejas  skjul  blåste  iväg  och  blev  till  ett  plockepinn.  Suzannas  skjul  lyftes  upp  
och  ställdes  bakom  båtarna,  dessbättre  klarade  sig  båtarna  utan  skador.  
 

  
 
                                                                                                Vindhastighet  Måvholmsbådan.  
  
Vid  Väderöarna  uppmättes  40  m/s  i  byvind  och  30  m/s  i  medelvind  
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Konsten att infria sina nyårslöften (ännu en gång) 
Nu har det gått ett tag sedan vi tog steget in i 2015. 

Jag hoppas innerligt att ni alla står fast vid era nyårslöften. Det tänker jag göra. Själv har 
jag lovat mig att börja röka numer. Öka alkoholkonsumtionen optimalt detta år. Samt att 
aldrig mer ägna mig åt något så fjolligt som att träna och jogga. Nu ska det fan i mig le-
vas i sus och dus som aldrig förr. Alla dåliga sidor och egenskaper som alltför länge 
stängts inne i garderoben ska bejakas utifrån helt nya perspektiv. 

Nä, skämt åsido, livet kommer nog, hoppas jag, att rulla på i samma gamla bekanta spår 
som det gjort de senaste åren. Det känns tryggast så. 

Det var längesedan jag avgav några tunga nyårslöften. Man inser med åren att karaktä-
ren inte alltid är den bästa. Man blir bara besviken på sig själv när man ändå inte klarar 
av att infria alla goda löften. Känns det igen? Kan tro det.. 

Jag har ju sen vi sågs senast hunnit uppnå den aktningsvärda åldern av 63 år. (Jag lig-
ger inte så långt efter er, gamlingar). Vid den åldern har man som regel kommit till stora 
och djupa insikter om hur livet ska levas. Måttfullt och ödmjukt inför alla realiteter som 
väntar runt hörnet. 

Så länge mina möjligheter kvarstår att kunna segla runt i den bohusländska arkipelagen 
kommer jag att göra detta. Vad mer kan man önska sig. Ja, det skulle naturligtvis vara 
ett lösaktigt fruntimmer att förlusta sig med. Men jag befarar att det tåget dessvärre har 
gått för längesen. 

Nu har jag, som ni kanske redan märkt, en förmåga att fastna en stor del av säsongen 
längst inne i hörnet av ”smutta”. Exakt vad det beror på vete gudarna. Kanske det är en 
blandning av feghet och bristfälliga seglingskunskaper. Sanningen att säga så trivs jag 
ganska bra där inne i hörnet. Det känns så oändligt mycket tryggare att bara ligga där 
istället för att stångas med det ständigt opålitliga vädret ute till havs. 

Att t. ex. på morgonen få växla några ord med Ingemar och Anette på Skäret när dom 
hämtar sin morgontidning. Eller när den alltid lika sympatiske Ville kastar ner en färsk 
Metro i sittbrunnen lagom till morgonkaffet. Ja, ni förstår. Sånt här gör det oändligt svårt 
att lämna kajen. 

Men i år ska det fanken i mig bli ändring på dessa olater. I år ska det seglas mer än 
nånsin. Fast det har ju jag sagt till mig själv varje år. 
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Av någon outgrundlig anledning är det mycket som håller mig fast där vid bryggkanten. 
Inte bara förtöjningstamparna. 

Det uppsluppna umgänget på Rotundan, jollar som ska lagas. Frambåtar som ska ösas 
och inte minst dessa jäkla bojar som ska ut när det vankas kappsegling. Bojar som ald-
rig hamnar där dom ska, trots en numera lång rutin vid det här laget. 

All denna ändlösa charm är det svårt att slita sig ifrån som ni säkert begriper. 

Men i år ska det som sagt bli ändring, jajamensan. Så sant som det är sagt. I år ska det 
jäklar i min låda seglas. Vem fanken bryr sig om några sketna startbojar? Inte jag. Över 
min döda kropp. Fast det sistnämnda var inte helt sanningsenligt. Allt kommer att rulla 
på i samma gamla banor. Startbojarna kommer ut även i år. Jag lovar, det är definitivt ett 
nyårslöfte. 

Väl mött på cementplan föreslår den evigt bryggseglande skepparen på ”ALBA”.  

Kapten Lasse 
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Vårmöte 
Torsdagen den 21 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 
 

################################### 
 

 
            

            ”  Vi kanske skulle ha vårutrustat i alla fall……….” 
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Vi vill ha dina synpunkter! 
I syfte att göra Kostern så intressant och kostnadseffektiv som möjligt skulle 
vi uppskatta att få dina synpunkter om innehållet. Är vi på rätt spår eller kan 
vi utveckla vår medlemstidning så att den blir den mest efterlängtade posten i 
brevlådan. Vi tar tacksamt emot svar på vår hemsida www.ssfram.com. 
Enkäten kommer att finnas tillgänglig i pappersform på Rotundan där den 
också kan lämnas eller skickas till  
Gerd Lundin Södra Dragspelsgatan 41, 42143 V:a FRÖLUNDA  
TACK på förhand, dina åsikter är värdefulla! 
Fyll i nedan hur du värderar innehållet i en skala 1-3 där 3 är högsta värdet. 
 
Innehåll 1 2 3 

Information om resultat i kappseglingar 

Bilder och referat från kappseglingar 

Information om kommande kappseglingar 

Referat från aktiviteter/fester 

Information om kommande aktivitieter/fester 

Reseskildringar 

Annonser 

Info från årsmöte inkl styrelse och funktionärer 

Nya medlemmar 

Bildcollage från säsongen 

Innehåll 1 2 3 

Anekdoter från Fram genom åren 

Allmänna tips, semestermål, prisvärda 
leverantörer osv 

Detta skulle jag vilja se mer av, fyll på med egna idéer 
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Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring
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