Hej alla Framare!

Vad tiden går fort, nu år det återigen dags att skriva till Kosterns
medlemmar.
Sommaren i år var väl så där, den riktiga härliga sommar vi önskade kom ju
senare i augusti/september med riktigt högsommarvärme.
Vi saknade många utav våra medlemmar under säsongen, både
hyresmedlemmar och våra båtmedlemmar.
Denna säsong firade vi ju Segelsällskapet som fyllde 120 år, där vår Erik
Börjesson (95 år) höll ett fantastiskt värmande tal från sekelskiftet fram till
nutiden. Det var väldigt intressant och givande, Erik berättar med sådan
inlevelse, man vill bara höra mer och mer, han visade också många
gamla foton.
Gamla Framare hade också jubileum, firade 80 år, där många utav
Damlubbens medlemmar ställde upp och lagade en underbar måltid, med
förrätt, varmrätt och desset. Det smakade mera.
Även till höstens arbetsresa kom många medlemmar i olika åldrar, den
yngsta medlemmen var bara ett halvt år och den äldsta drygt 80 år.
Ni glömmer väl inte att titta in på vår hemsida där finns mycket intressant
läsning.
Vi överlämnar härmed vinternumret av KOSTERN och hoppas på en stunds
trivsam avkoppling.
En GOD JUL och ett Gott Nytt År önskar vi från redaktionen.
Medlemstidning för Segelsällskapets FRAM:s medlemmar
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SS Fram
Mörkret och kylan har gjort sitt inträde i vårt avlånga land, Framnäs är vinterstängt och
väntar på att få komma ur sitt ide igen framåt våren. Visst är det en ändå en bra känsla
att veta att man tagit upp sin båt, gjort iordning den för kyla och vinter och täckt den så
att det håller för stormarna som kommer. Samma känsla är det att stänga till Framnäs.
Att tillsammans se till att det är skyddat för vädrets makter under vinterhalvåret.
Och innan vi ses på nästa arbetsresa på vårkanten är det Årsmöte, Lussefirande, Jul, Nytt
År, Båtmässa, Båtunderhåll, Planering för kommande jobb på Framnäs, vips så ses vi på
Framnäs igen.
Varför inte också ägna denna tid till att reflektera lite för kommande säsong, vad vill vi
med vår förening? Kika gärna på de visioner som togs fram av Styrelsen för något år sedan, med sikte på vårt 125-årsjubileum 2021. De finns att hitta på hemsidan.
Jag vill också passa på att tacka Jan-Olov Mattsson för ett fantastiskt bra arbete som kassör i sällskapet. Jan-Olov har med den äran skött vår ekonomi under mer än 30 år, han
har haft god koll på läget och har informerat styrelsen om när det är dags att dra i bromsen, och när vi har haft utrymme för ytterligare investeringar. Tack vare ideella insatser
av många medlemmar under många år och god kontroll på ekonomin har vi kunnat rusta
upp Framnäs samtidigt som vi har en god ekonomisk bas att stå på för framtiden. Tack
för det Janne!
När detta skrivs är det några dagar kvar till Årsmötet, och jag hoppas på stor uppslutning
så att vi kan ha bra diskussioner och tillsammans komma överens om hur vi vårdar
Framnäs och den pigga 120-åringen SS Fram.
Jag passar på att å styrelsens vägnar att önska alla medlemmar God Jul och
Ett Gott Nytt År och tacka för alla ideella insatser och goda diskussioner under året.

Lennart Börjesson Ordf.SSFram

P.S. För er som missade 120-årsjubileet på Framnäs i sommar då Erik Börjesson berättade lite valda delar ur Frams historia så rekommenderar jag att söka upp Frams hemsida
där ni kan lyssna på Eriks berättelse, och varför inte samtidigt som ni lyssnar titta på vår
bildskatt med bilder på gamla Kostrar, Framnäs och dess medlemmar.

3

SS Fram
Styrelse och funktionärer i Segelsällskapet FRAM 2017
Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Sekreterare/Klubbm.
Uppbördsman/Klubbm.
Intendent
Utbildningsansvarig
Kappseglingsansv/Del
Hamnkapten
Ledamot
Junioransvarig
Sponsorsansv/Suppl.
Webbansvarig/Suppl.
Suppleant
Suppleant

Lennart Börjesson
Göran Karlsson
Giggi Wachtmeister
Margareta Mattsson
Irén Blomberg
Marita Nilsson
Roland Nilsson
Vakant
Peter Ersenius
Kent Andreasson
Jan Olov Mattsson
Andreas Landahl
Anders Eriksson
Michael Assarsson
Ellinor Hastler
Elin Börjesson

031-29 15 52
070-668 49 93
031-69 05 94
031-52 71 30
031-23 01 77
031-43 39 37
031-43 39 37
070-673 33 02
031-51 01 76
031-52 71 30
031-45 83 08
070-558 25 55
073-323 77 84
031-41 80 79
031-29 15 52

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

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

Teknisk kommitté, Segelmätare
Percy Andersson
Göran Hastler

Säkerhetschef
Utses per seglingstillfälle.

Webbansvarig
Michael Assarsson/ www.ssfram.com

Sponsorsansvarig
Anders Eriksson
Andreas Landahl

Revisorer
Ledamot/Sammank.
Ledamot
Ledamot
Suppleant

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

Anders Moberg
Lillian Nilsson
Marita Nilsson
Lars Landahl
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SS Fram
Redaktionskommitté
Gerd Lundin
Nisse Dunér
Gun-Britt Andreasson
Marita Nilsson

gerdkostern@hotmail.com
gbokent@hotmail.com
eriksdotter@hotmail.com

Valberedning
Christina Ersenius /Sammank.
Jessica Thornström
Eva Apelvi
Intendent/Framnäsgrupp
Roland Nilsson
Reine Eriksson
Royne Moberg
Royne Lindroth
Gert Ullberg
Göran Hastler
Johannes Börjesson
Leif Thornström
Danne Andersson
Roy Thornström
Lisa Blomberg
Gruppen är problemlösare och ser till vårt klubbhus. De ser till att vi Framare är med och arbetar för vår förening när så behövs. De skall inte göra allt arbete själva.
Roland Nilsson är gruppens talesman mot styrelsen
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SS Fram

Nya Certifikat från
24/3 till och med 30/9 2016
Cert Nr
106
71
222
129
182

Båtnamn
Emma
Copy
Carolina
Vindil II
Adelante

Ägare
Robert o Ingela Eriksson
Jan Borsing
Christer Nordström
Jan Borsing
Thomas o Carina Fredriksson

Båttyp
Bavaria 35 Match
J10 Långedragsjulle
Nimbus 26
Allegro 27 K25
Beneteau Oceanis

Framtidsfonden
Ny fond från 1/10 2014
Totalt från start 7.126 kr
Dricks från Kiosken, Rotundan
Dricks från Bryggan
Anonyma givare

Hyra av rum på Framnäs.
Eftersom vi har treårs avtal på våra rum, behöver man inte lämna
någon anmälan om att man vill behålla sitt rum.
Däremot om man vill säga upp sitt avtal eller önskemål om annat rum
då lämnar man in en ansökan till Marita Nilsson, uppbördsman.
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Kom ihåg 2017
Seglingar
Vårsegling K 6
13 maj
Framnäsvalsen
20 maj
Nationaldagssegling/GKSS
6 juni
Räkrundan
10 juni
Pokalseglingar SKBF
26-27 aug
Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen
12 aug
Kräftköret
26 aug
Robline Skagen Race
1-3 sept
Damkappseglingar
13 maj, 20 maj, 10 juni, 12 aug o 26 aug

Seglarskolar

vecka 26, 27, 31 o 32

Festligheter
Pubafton
Fest (Samkväm)
Midsommarfest
Vattenfest
Pubafton
Kräftskiva

20 maj
10 juni
23 juni
5 aug
12 aug
26 aug

Arbetsresor

1 april o 14 oktober

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

6 maj
18 maj
7 okt
16 nov
9 dec

7

SS Fram

Lördagen den 11 juni,
120 års jubiléet.
Lördagen började bra, kaffe, te, läsk,
bullar och sju olika sorters kakor var på
plats.
Dukningen blev bra, vi satt i den runda
delen av Rotundan. Vi var runt 60 tal
personer som hade tagit oss ut till vår
klubbholme för att närvara vid starten av vårt jubileum.
Det är en glädje att lyssna på Erik Börjesson,
det finns en enorm kunskap om vår
förenings historia. Vi fick veta att grabbarna
seglade ut till Svinholmarna söndagen den
10 maj 1896.
Man skull ha ett möte, om de möjligtvis
skulle komma till stånd ett segelsällskap
inom arbetarklassen, detta var Erik Eriksson
(svarvar Erik) som omtalade sin tankar för
sina kompisar. De närvarande seglarna som
hade tagits sig ut till Svinholmarna denna
söndag, tyckte detta var en bra ide och de utsåg en kommitté på tre grabbar som skulle
utarbeta stadgar och segelordning. Ja, det var då Segelsällskapet Fram bildades.
Den 24 september 1929 togs beslutet att köpa Framnäs, köpeskillnad var 17 500 kronor.
Erik beskrev på ett ingående sätt, hur
arkitekten R.O. Svensson ritade Rotundan
och ville att byggnaden skulle få ett mycket
tilltalande utseende och smälta väl in i öns
silhuett och så blev det. Rotundan invigdes
1939. De vackra tavlorna på Rotundan
målades av J.C. Andresen under tiden han
var dekoratör på Stora Teatern i Göteborg.
Tavlorna är en stor tillgång och sätter sin
karaktär på Rotundan.
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SS Fram
Sten Karlsson, kompletterade föreningens historia med sin stora kunskap om båtar och livet
på Framnäs. Kunskapen som vi fick till oss om våra medlemmar och båtar som har funnits
och finns i vår förening, är beundras värda.
Tack Erik och Sten för ert stora intresse, kunskap och engagemang för Segelsällskapet Fram.
Eftermiddagen avslutades av vår eminente kassör och
estradör Janne Mattsson.
Han sjöng och spelade många trevliga sånger för oss.
Partypatrullen avslutade kvällen, vilket drag, vilket ös, ja
vilken kanonkväll det blev
och det märktes på alla besökarna som bara ville har mer
ös, mer drag och mer dans.
Tack Partypatrullen, ni förgyllde vårt jubileum.
Tack alla ni som var med denna dag och kväll. Vet att ni
hade det lika trevligt som vi andra.

Nu seglar vi vidare i 120 år till, i den goa Framnäsandan.

Roland Nilsson
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SS Fram
FFFramkölvkölvkölvatt
enInnehållsförtecknin
Välkommen till Gamla Framare!
g
Föreningen är till för alla ”äldre” som är medlemmar i Fram.
Du behöver inte ha ett 20-årigt medlemskap i Fram och behöver inte heller känna dig gammal
men du skall ha åldern inne.
Föreningen träffas två gånger om året under gemytliga former. Då har vi först ett kort
sammanträde där vi tar upp gemensamma frågor. Vi har en egen ekonomi och kan satsa på olika
projekt som vi tycker är viktiga och som kan öka trivseln på Framnäs. Vi har t.ex. skaffat
Myggjagaren på cementplanen och kommer att köpa in en tvättmaskin när de nya planerade
toaletterna blir klara. Dessutom sköter vi Gamla Framares stuga.
Vid varje möte äter vi en gemensam lunch som är mycket uppskattad. Lunchen avslutas med
underhållning och allsång och ett lotteri med många vinster.
Vill du bli medlem så kontakta någon av oss. Styrelsen godkänner ansökan.
Välkommen med Din ansökan.
Göran Carlsson (ordförande) tel. 0706 684993 el. goran.car@hotmail.com
Ann Hellman (sekreterare) tel. 0707 852727 el. hellmanann@hotmail.com

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

Rune Stellan Karlsson
Ja, precis så börjar han att säga på Håkan Hellströms nya skiva.
Satt en dag på vagnen för att ta mig till jobbet när jag får se på Facebook en bild på Rune och en
arbetskamrat från hamnen. Jag läser vidare att Håkan Hellström gjort en låt om Göteborgs
hamn.
Låten börjar med att Rune säger:
”Jag heter Rune Stellan Karlsson stuveriarbetare,
Jobbat i hamnen i 25 år, innehamnen,
Jag tackar mina arbetskamrater för att jag fått ställt upp här
Och hoppas att det ska gå bra för de yngre också.”
Att hans snälla och kloka ord lever vidare är jag inte förvånad över för han spred alltid glädje och
snällhet om kring sig.
Jag har skrivit ett brev till Håkan och berättat om Rune och att han själv dessutom träffat honom
just på Framnäs.
Hoppas på svar och i så fall återkommer jag i nästa nummer av Kostern.
Marita Nilsson
Norra
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SS Fram

1939 Invigdes GF:s kummel på Skalskär i
Svineholmssundet där Fram bildades.
Kumlets har blivit målat ett antal gånger, för
sju år sedan målade Göran Karlsson och Per
Linde.

Under hösten 2016 har BESAB AB utfört en
storrenovering.
Kumlet har-slipats och slammats.
Nu kan vi Framare åter känna oss stolta över
det ståtliga kumlet.
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SKBF
Svenska Kosterbåtsförbundet
Verksamhetsberättelse 2016
Medlemmar
Svenska Kosterbåtsförbundet har tre anslutna förbundssällskap, nämligen Bohuslänska Jaktklubben, SS Fram samt Strömstads SS.
Hedersmedlem: Nisse Dunér.
Den 30 september 2015 var 36 enskilda medlemmar anslutna.
Styrelse och Funktionärer
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Royne Moberg, Göteborg
SS Fram
Kassör
Ingemar Fredriksson, Göteborg
SS Fram
Sekreterare
Bertil Engdahl, Grebbestad
BJK
Ovanstående ingår i V.U.
Ledamot
Bo-Ragnar Skärström
SMSS
Ledamot
Lars Sestervik, Svanesund
SMSS
Ledamot
Anders Magnusson, Göteborg
SS Fram
Ledamot
Anders Hedin, Rossö
SMSS
Revisorer har varit: Åke Bergman och Johan Falk
Revisorssuppleant: Göran Hastler
Teknisk kommitté: Anders Hedin sammankallande, Nisse Dunér, Lars Sestervik, Percy Andersson och Jan Ferm.
Seglardag
Ordinarie Seglardag hölls den 7 november 2015 i Uddevalla.
Händelser att notera
Pokalseglingarna
SKBF avsåg att arrangera pokalseglingarna i Lysekil. Strömstads SS hade planerat köra ner två
följebåtar och erforderliga bojar o flagor. Fyra av de fem K6: orna i norr hade anmält sig, men
många ville ha seglingarna på Framnäs, där de också genomfördes den 27 och 28 augusti.
Kosterpokalen, Ägirskölden och Bertas Kanna vanns av K 6 nr. 38 Tuli.
Som en följd av att Pokalseglingarna flyttades har BJK beslutat att inte betala medlemsavgiften
till SKBF tills vidare.
Ekonomi och Revision redovisas på Seglardagen
Uddevalla i november 2016
Royne Moberg, Ingemar Fredriksson, Bertil Engdahl, Bo-Ragnar Skärström, Lars Sestervik,
Anders Magnusson, Anders Hedin
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SKBF
Protokoll fört vid Svenska Kosterbåtsförbundets Seglardag den
12 november 2016 i SS Viken-Ägirs klubbhus, Rödön, Uddevalla
Närvarande enskilda medlemmar: Royne Moberg, Johan Falk, Göran Hastler, Lars Sestervik,
Anders Hedin samt Bertil Engdahl .
1.

Seglardagens öppnande
SKBF:s ordförande Royne Moberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Ombud och röstlängd
Ovanstående närvarolista beslöts vara röstlängd och Royne Moberg, Anders Hedin och
Bertil Engdahl var ombud för respektive segelsällskap.

3.

Seglardagens utlysande och dagordningens godkännande
Kallelse till Seglardagen hade utsänts per mejl vilket godkändes.

4.

Ordförande, sekreterare o justeringsmän
Till ordförande att leda mötet valdes Royne Moberg, sekreterare Bertil Engdahl och att,
jämte ordföranden, justera protokollet utsågs Anders Hedin.

5.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen uppläste av Bertil Engdahl och godkändes.

6.

Kassarapport
Kassarapporten föredrogs och kommenterades. Inkomsterna hade under året varit
9.850:- och utgifterna 6.089:- vilket gav ett överskott på 3.761:-

7.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Johan Falk redovisade och kommenterade revisorernas berättelse. Seglardagen
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

8.

Budget
Föreslag på budget för kommande år visades. BJK: s kassör hade förvarnat om att
klubben inte längre skulle vara medlem i Svenska Kosterbåtsförbundet, varför förvä
ntade inkomster kommer att minska, men kassören budgeterar ändå ett förväntat
överskott på 4.200:- kronor . Det diskuterades också att eventuellt inte betala
medlemsavgift till Svenska Seglarförebundet, men överläts till Styrelsen att ta beslut
i frågan.

9.

Val av Styrelse
I tur att avgå var Bertil Engdahl, Lars Sestervik och Anders Hedin
Bertil ställde inte upp för omval.
Anders Hedin valdes till sekreterare och Leif Moberg nyvaldes som övrig ledamot.
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SKBF
Efter årets val består således styrelsen av nedanstående personer:
Ordförande
Royne Moberg
vald 2015 för 2016 o 2017
Kassör Ingemar Fredriksson
vald 2015 för 2016 o 2017
Sekreterare
Anders Hedin
vald 2016 för 2017 o 2018
Ovanstående ingår i VU
Ledamot Lars Sestervik
vald 2016 för 2017 o 2018
Ledamot Anders Magnusson
vald 2015 för 2016 o 2017
Ledamot Bo-Ragnar Skärström
vald 2015 för 2016 o 2017
Ledamot Leif Moberg
vald 2016 för 2017 o 2018
10.

Val av Revisorer.
Till revisorer valdes Johan Falk och Göran Hastler.
Till revisorssuppleant valdes Åke Bergman.

11.

Val av Teknisk Kommitté
Till Teknisk kommitté valdes Anders Hedin som sammankallande, Övriga ledamöter: Lars
Sestervik, Percy Andersson och Jan Ferm samtliga valda för 2017.

12.

Förslag på verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2017 presenterades.

13.

Kosterbåtsdagarna 2017
Efter diskussion beslöts att Kosterbåtsdagarna skall arrangeras den 26 och 27 augusti på
Framnäs i samband med Kräftköret.
Styrelsen hyr rum på Framnäs för seglarna norrifrån och löfte gavs även om att låna ut
K6: or till dem.
Önskemål framfördes om att seglingarna alltid skall arrangeras på samma dagar år efter
år.
Beslöts att Extra Seglardag skall hållas i samband med Kosterbåtsdagarna.

15.

Övriga frågor
Inga övriga frågor förekom.

16.

Seglardagens avlutande
SKBF:s ordförande Royne Moberg avslutade mötet.
Uddevalla den 12 november 2016.

Royne Moberg
Ordförande

Bertil Engdahl
Sekreterare

Anders Hedin
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KAPPSEGLINGSRESULTAT

K6 Cupen Herrar 2016
Av 5 planerade seglingar genomfördes 4 på Framnäs. (Kräftköret ersattes av Pokalsegling.)
Cupen vanns av nr 9 Sunnan där Ingemar Fredriksson och Reine Eriksson
turades om som rorsmän.

Nationaldagsseglingarna på Långedrag
K6 klassen vanns av nr 49 Matilda med Curt Andersson och Niclas Sjörén.

Pokalseglingar
Efter en del strul beslöt SKBF: s styrelse enhälligt att inte genomföra de planerade
Kosterbåtsdagarna i Lysekil.
Seglingarna arrangerades av Fram i samband med Kräftköret.
RESULTAT KOSTERPOKALEN

Plac Nr Båtnamn

Rorsman Besättn

1

38 Tuli

Royne M

Lars K

2

9

Reine E

Ingemar F

3

25 Gripen

Gert U

Thomas

4

49 Matilda

Göran H

Percy A

5

34 Eva

Erik L

Beata

6

2

Dick A

Anders M

Sunnan

Eian

RESULTAT ÄGIRSKÖLDEN OCH BERTAS KANNA
Plac Nr Båtnamn

Rorsman

Besättn
Lars K

1

38 Tuli

Royne M

2

9

Ingemar F Reine E

3

49 Matilda

Göran H

Percy A

4

25 Gripen

Gert U

Thomas

5

2

Dick A

Anders M

6

34 Eva

Erik L

Beata

Sunnan

Eian
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KAPPSEGLINGSRESULTAT

SLUTRESULTAT
ROBLINE SKAGEN RACE 2016
Långedrag – Skagen, Skagen - Framnäs

DOUBLEHAND
Tot
plac
1
2
3
4
5
6

Båtnamn
Jigy Jigy
Donna
Pila
Catleya
Trindy
Insieme

Nummer
LTU 1034
SWE 1
398
S237
SWE 113
SWE 11098

Båttyp
Archambaul 35
Dominant 150
Mannerberg 38
Dehler 39 SQ
Dehler 34 SV
Salona 35

Rorsman
Carin Sjölander
Hans-Olof Ohldin
Gustav Gabinus
Dennis Olsson
Jonas Kjellberg
Mats Widing

Klubb
GQSS
SS Slören
BJK
SSF
Lerum SS
SSF

Båtnamn
La Primera
Kaida
Anne af Göteborg
Anolas

Nummer
SWE11131
SWE3
SWE76
38

Båttyp
Sunfast
Salona 33
Jeaneau 54 DS
Salona

Rorsman
P Lundgren
J Wetterlund
T Maugesten
D Hammar

Klubb
STSS
HYC
GKSS
SSF

SRS
Tot
plac
1
2
3
4
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SS Fram
FFFramkölvkölvkölvatt
enInnehållsförtecknin
En pojkdröm
g
Det började med sommarloven på Framnäs, vi seglade GKSS ekor med Erik Börjesson som
mentor. Han lärde oss inte bara segling - utan även sjövett och gott sjömanskap.
Under åren växte längtan sig starkare att segla jorden runt eller i varje fall över Atlanten. Rätt
tillfälle dök upp i januari 2016, då jag fick chansen att segla med Johan och hans fru Tove och
gasten Conny!
Båten är en 57 fots ribbkravell täckt med glasfiber/epoxi. Johan har byggt båten på egen hand det tog 10 år. Kölen är typ sänkköl, men var ur funktion, så den satt i uppfällt läge och eftersom
skrovet var väldigt runt var båten otroligt rullig i de höga dyningarna.
Man skall aldrig lämna på en fredag, så vi stack från Gran Canaria lördagen den 9 januari efter
att vi dykt och gjort rent skrovet. Vi lägger oss på kurs 219 grader mot Kap Verde med
varierande vindar första dagarna.
Conny däckade i sjösjuka så vi är två som delar på vakterna. Tredje natten blev en vådlig färd
rätt in i mörkret, båten kränger enormt på platt läns så det är svårt att hålla sig kvar i britsen.
På tredje dagen uppstod Conny - inte från de döda - men väl från kabyssen, lite blek och vinglig
men OK. Vi seglar helt allena men har kontakt med två svenska båtar som ligger före oss, de har
massor av problem med bla brist på diesel, så de går vidare till Kap Verde.
Vi vill vika av västerut i passadvindarna så fort som möjligt men ett intensivt lågtryck pressar
oss, men när vi når 20:e breddgraden kan vi lägga om kurs till VSV.
Vi är mycket tacksamma för alla radioamatörer jorden runt som skickar oss väderkartor sk GRIBfiler som är näst intill ovärderliga. Vi kör med så mycket segel som möjligt dagtid, men skär ner
något nattetid då man är ensam på däck.
Första åskvädret sk squall överraskade oss totalt, vi såg svarta moln dyka upp och i 5-10 minuter
fick vid ca 15-20 skm i sidan. Spirad fock och preventgaj på storseglet gör att man sitter fast och
har svårt att komma loss - då kommer kniven väl till pass.
Nätterna var ibland totalmörka och ibland en enormt vacker stjärnhimmel och framförallt sista
veckan när månen följde oss.
Det blev aldrig mörkt så vi hade bara topplanternan tänd för att se vindexet.
Jag fiskade hela tiden och fick tre guldmakrillar på ca 5 kg styck. Vi åt stekt - kokt och fisksoppa i
en vecka - efter det fick jag fiskeförbud! Resten av besättningen längtade efter korv på burk från
Lidl!
Dygnsrekordet är 170 nm och jag har hundvakten - båten bara dånar fram i den svarta natten.
Två veckor har gått och vi har inte sett något fartyg eller levande varelser förutom flygfisk som
brukar landa på däck nattetid. Då dyker det upp en roddbåt som är med i en tävling med samma
sträcka som vi. Kollar så allt är ok med dem och möttes av två glada amerikanska face.
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enInnehållsförtecknin
Inga stora missöden med båten, några tampar som fick bytas och en skotskena lossade från
g
däck, men som sagt - vi pressade inte båten för hårt.
Nu har allt blivit rutin och vi vet vad som skall göras och dagarna går allt fortare.
På 20:e dygnet siktar vi Martinique men kommer inte i hamn förrän mörkret har lagt sig.
Citat från loggboken - Vi kommer in i en stor bukt och ankrar ihop med ca 100 andra båtar. Helt
fantastiskt - ca 30 grader och 23 grader i vattnet. Vi delar på en flaska whisky på tre och sedan
minns jag inget mer!!
Dagen efter reparerades småskador på båt och rigg innan det bär av in till kajplats.
Jag stannar fyra dagar och hinner med att bestiga vulkanen Mounth Pele samt träffa flera
svenskar som seglar runt i Västindien.
"Hemresan" tar 18 timmar i luften via Paris - Madrid och till Las Palmas.
I och med denna resa blev pojkdrömmen för Dan Stockhaus sann!
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Midsommardagsfest i Norra
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GÖTEBORG – NORDKAP tur och retur
En segling längs den norska Atlantkusten är en odyssé i vackra, omväxlande, spännande
landskap och miljöer. Jag startade denna fantastiska resa på eftermiddagen 18 maj 2016 i
vackert väder och en fin sydlig vind. Redan vid Pölsan blev jag sjösjuk (!), men inte värre än att
jag kunde njuta av det vackra vädret och senare en fantastisk solnedgång i avtagande vind och
ett lugnt hav. Min hjälpreda ”Wilhelm”(vindrodret) tog ”Wilhelmina” och mig tryggt och
bekvämt hela vägen till Kristiansand. Vädret tidigt på våren kan vara mycket växlande och när
jag mitt i natten närmade mig Kristiansand efter ca 36 tim. segling, hade jag både regn, dimma
och liten kuling. Efter att tullen kommit upp jämsides, strax innan jag kom i hamn, för att kolla
vad jag var för en figur som kom smygandes i mörkret, så blev det väldigt skönt att förtöja och
koja för att ta igen lite av den förlorade sömnen under det senaste dygnet.
Eftersom jag skulle vara i Bodö senast den 4 juli då Christina skulle komma med flyget för att
följa med på seglingen runt Nordkap så höll jag en ganska hög takt med relativt långa
dagsetapper förbi Vestlandet upp till Ålesund. Dimma och regn men väldigt lite vind gjorde att
det blev mycket motorgång och lite segling hela vägen till Ålesund inklusive motorgång runt
Lindesnes, Norges sydligaste udde, och den
beryktade halvön Stad på det nordvästra hörnet
av Vestlandet.
Ålesund är en av Norges regnigaste städer och
den gjorde inget undantag när jag kom dit. Jag
blev liggandes en extra dag p.g.a regnet innan
jag fortsatte norrut.

Snö på Hardangervidda och första kryssningsfartyget

Jag hade nu kommit så långt norrut på kusten att tidvattnet började bli en faktor att verkligen ta
hänsyn till. Eftersom tidvattenströmmen vänder var 6:e timma så var det en hel del planering,
speciellt i Nordnorge för att komma så rätt som möjligt i förhållande till strömmen. Vädret blev
nu allt bättre men motvinden höll i sig och skulle så komma att göra i stort sett hela resan. Man
kan räkna med att det blåser övervägande ifrån nord/nordost hela sommaren till juli/augusti
längs med norska kusten. Vattentemp var ca 8-9 gr och lufttemp ungefär densamma, vilket
medförde att långkalsonger, handskar och mössa var obligatoriskt vid förflyttning på havet även
om vädret i övrigt ofta var vackert.
Det är en fantastisk känsla när dom första snöbeklädda fjälltopparna dyker upp på fastlandet
innanför Stavanger och längs hela Vestlandet. Efter Stad och innanför Ålesund blir fjällen i
Jotunheimen synliga. Dom är både högre och ”vildare” än fjällen på Vestlandet. När jag går
vidare norrut mot Rörvik blir landskapet återigen lite lägre, ”rundare” och lummigare.
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Strax innan Rörvik ser jag mina första valar. Det
är en flock på 6-8 Grindvalar som simmar förbi
mig söderut. Grindvalen kan bli ca 10-12m långa
men det är tyvärr lite för långt avstånd för att jag
skall kunna bedöma storleken.
Några dagar senare då jag är på väg ifrån en
ögrupp som heter Träna ute i yttersta kustbandet
och just har passerat polcirkeln så har jag turen
att få se en ny flock med Grindvalar. Denna gång
är det uppskattningsvis 8-10 valar.
Grindvalar vid Myken
Det är både vuxna djur och kalvar som simmar
runt och under ”Wilhelmina”. En vuxen val kommer upp bara en meter vid sidan om båten så
jag får en riktigt tydlig titt på valen som är nästan lika lång som båten, d.v.s ca 8-9m.
Trots att dom är så nära båten är det aldrig någon kontakt och jag känner mig aldrig orolig utan
bara alldeles hänförd över att sitta på första parkett vid detta fantastiska skådespel.
Fjällen är nu återigen högre och ”taggigare” och snön och isen är synlig överallt. Efter mötet
med valarna passar jag på att gå in i en mindre fjord
som heter Holandsfjorden där Norges näst största
glaciär Svartisen faller nästan ända ner till fjorden. Det
blir ännu en fantastisk upplevelse med en promenad
på ett par timmar nästan ända fram till glaciärkanten i
strålande sommarväder.
Resan har så här långt gått väldigt bra och jag
har gott om tid innan jag skall vara i Bodö, så jag
passar på att ta en tur över Vestfjorden till Röst,

Svartisen
den västligaste befolkade ön i Lofoten. På vägen över fjorden dyker plötsligt en flock med
Atlantiska Vitsidingsdelfiner upp. Dom är väldigt kvicka och har inte tid att stanna upp och leka
med ”Wilhelmina” utan simmar snabbt vidare.
Midsommar firas i Reine tillsammans med Göteborgsbåten ”Amorina” som jag träffade första
gången i Egersund och sedan stött på några gånger till under färden mot Lofoten.
Efter några dagars segling längs Lofoten, tillbaka över Vestfjorden och söderut till Bodö kom så
Christina ombord och vi satte återigen kurs mot Lofoten och Bunäs (innanför Reine). Vi
promenerar över berget till en fantastisk sandstrand med en liten ensam stuga på utsidan av
Lofoten. Här har Norska havet fritt fram och närmaste land västerut är Grönland. Stugan tillhör
en släkting till Christina som är uppvuxen på platsen, helt utan bekvämligheter. Det finns ingen
el, ingen telefontäckning, vatten hämtas i fjällbäcken på bergssluttningen och ved till spisen
plockas på stranden. En helt fantastisk plats (trots dåligt väder)!
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Dagens lunch ?
Midnattssol
Vi fortsätter via ett besök i Trollfjorden genom Lofoten och kommer efter ett par dagar till
Andenes i Västerålen. Här är valskådningsturister en stor inkomstkälla eftersom det just här är
störst chans att få se val. Här ligger nämligen kontinentalsockeln som närmast fastlandet och det
är på kanten av denna som det är väldigt gott om mat för valarna. Vi gick utomskärs till Andenes
men inte tillräckligt långt ut, pga kraftig sjögång, för att få syn på någon val. Efter en fin segling
och en övernattning på Sommaroeya kom vi sedan till Tromsö som är en ganska stor stad,
vackert belägen på en ö i fjorden mellan höga fjäll. Ett besök på polarmuséet var väldigt
intressant med spännande info. om Norges alla kända polarfarare i synnerhet och om livet i
polartrakterna i allmänhet.
När vi lämnat Tromsö så upplever vi att vi kommit ut i den verkliga vildmarken. Höga fjäll med
snö och små glaciärer, glest med bebyggelse, renar på fjället och nästan inga båtar på vattnet
förutom mindre kustfraktare och kustfiskare. Vi kan gå flera dagar i streck utan att se en enda
fritidsbåt men Hurtigrutten dyker upp med jämna mellanrum, den ser vi nästan dagligen.
Mängder av sjöfågel blandas med en och annan havsörn och lunchen och middagen fixas enkelt
genom några minuters fiske efter torsk och sej. Vi blir också överväldigade och nästan andlösa
av den atmosfär som det vackra vädret i kombination med det mycket speciella polarljuset
skapar.
Efter några lagom långa dagsetapper angör vi Hammerfest mitt i natten, men med midnattssol
och vackert väder så är det ljust som på dagen. Hammerfest är världens nordligaste stad och
idag den mest expansiva kommunen i Nordnorge tack vare stora gasfyndigheter strax utanför
kusten. Staden är helt och hållet nybyggd efter andra världskriget eftersom tyskarna brände ner
hela staden, liksom alla andra samhällen i Nordnorge, då man drog sig tillbaka i krigets
slutskede.
Vi blev kvar några dagar i Hammerfest pga hårda vindar till havs men tog sedan sats för att
runda Nordkap. Väderprognosen talade om vackert väder med svaga vindar, och så blev det.
Egentligen var det lagom att dela upp sträckan på två etapper, men vädret var så fint att vi
beslöt att fortsätta hela vägen runt Nordkap till Honningsvåg. Vid midnatt passerade vi Nordkap
i ett fantastiskt väder med vindstilla, helt klar himmel och midnattssol. En magisk upplevelse.
Några timmar senare kommer vi till Honningsvåg efter ca. Sjutton timmars motorgång och en
fantastisk erfarenhet rikare. Dagen efter tog vi bussen upp till Nordkap för att även se den fina
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utsikten uppifrån klippan. Det är inte ofta som det är fint väder vid Nordkap men vi hade turen
att få se klippan både utifrån havet och uppifrån kanten i ett fantastiskt klart och vackert väder.

Bergssiluetter i polarljusets sken
Midnattssol vid Nordkap
Nu var det dags att sätta kurs söderut igen och i första hand vara tillbaka i Tromsö den 4 augusti
då Christinas flyg skulle ta henne hem till Göteborg igen. Vi hade ganska gott om tid och vädret
var fortfarande relativt stabilt så vi hann ta en avstickare till Alta, där vi fascinerades av världens
största samling av hällristningar. De äldsta
ristningarna är ca 6000 år gamla och bevisar att
Nordnorge var befolkat redan på stenåldern.
Vi hann även med ett besök i Isfjorden där
glaciären Öksbreen faller nästan hela vägen ner i
fjorden.

Isfjorden i Öksbreen

När Christina mönstrat av i Tromsö efter fyra
veckor som försvann alldeles för fort, fortsatte
jag söderut och hade generellt sett bra väder
som avbröts någon gång då och då med någon
regndag.

Ju längre söderut jag kom desto högre blev dagstemperaturen och söder om Rörvik blev det en
lång period med riktigt högsommarväder.
Jag hade nu två punkter kvar på min önskelista, det var att segla in i Geirangerfjorden och att
besöka fyrplatsen Utsira väster om Haugesund. Geiranger gick bra och blev en minnesvärd
upplevelse men när jag skulle gå ut till Utsira så ville det fina vädret inte vara med mig längre
utan det kom in hårda sydliga vindar, vilket gjorde att jag avstod Utsira denna gång.
Sörlandet och Bohuslän blev en mycket lättsam och behaglig avslutning på denna helt magiska
seglats.
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Klippkant

Geiranger

Sammanfattning:
En fantastisk kust som man kan ägna ett helt seglarliv åt och ändå bara uppleva en bråkdel av
allt vackert och intressant som finns att se.
Att segla i dessa vatten skiljer sig enligt min mening på tre punkter jämfört med Bohuslän,
nämligen:
– Tidvattenströmmarna
– Fallvindarna
– Mängden långkalsonger, varma handskar, tröjor och mössor
Ingenting av ovanstående är avskräckande men måste tas hänsyn till och jag kan varmt
rekommendera segling på hela norska kusten, ifrån Oslo till Nordkap.
/Pelle
s/y Wilhelmina
P.S
Den som är intresserad hittar fler bilder och text på hemsidan sywilhelmina.blogspot.se
D:S
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En siffra i statistiken….
Antal sjöräddningsuppdrag under perioden maj – september 2016 var 899.
734 av dessa var fritidsbåtar. Perioden var den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007. Det
långvarigt dåliga vädret, framför allt på västkusten, bidrog till att många fritidsseglare gjorde
förflyttningar i väder som man annars kanske inte hade gjort. Den 26 aug blev Lasse i Alba ett
av dessa räddningsuppdrag.
Han lämnade Hälsö i väder som han inte tyckte var så dåligt men överraskades av hög sjö och
kraftiga vindar utanför piren. När motorn dog och seglen inte uppförde sig som de skulle
försökte han tillkalla hjälp genom att vifta och skrika. Några båtar som åkte förbi var så upptagna av sina telefoner att de inte uppmärksammade hans krisläge. Ett par grabbar i en gummibåt kom till undsättning och bogserade honom till Björkö Hamn.
Därifrån tog Sjöräddningen vid…

Glad, genomblöt och lite skärrad efter en strapatsrik dag är Lasse tillbaka på Framnäs och
riktar ett STORT TACK till Sjöräddningen.
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En glimt av ljus i mörkret för träbåtar
Det kom en ljusglimt från Åland, det finns ännu ett hopp att våra klenoder kan
räddas. I ett brev från vännen Joachim Torsson kom en liten blänkare av hopp.
Han har lyckats att med hjälp av ett Estniskt varv få kontrakt på räddning av
kostern Kåre från 1888 eller 1900. Med hjälp av ca 50 % nytt trä och 1500 timmar
Estniskt arbete, som är billigare än vårt per timma, är hon på gång att räddas till
segelbart skick.
Joachim har med hjälp av en Estnisk sjökapten funnit en väg ut ur mörkret.
Ännu har inte den sista träbåten försvunnit även om museer blockerat oss.
Läs Kåres historia på vår hemsida, ca 6 sidor.
Än kan glada ungar segla i gamla träbåtar i Bohuslän, och meta krabbor.
Nisse Dunér

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

Till våra Färjskeppare
Segelsällskapet FRAM vill härmed rikta ett varmt tack
för den hänsyn och varsamhet
ni visar våra kappseglande medlemmar på tävlingar.
Det gäller samtliga färjor som passerar vår
klubbholme Framnäs, där vi arrangerar våra kappseglingar.
Stort TACK från styrelsen och samtliga deltagare.
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Sponsorer
Segelsällskapet FRAM riktar ett varmt TACK till
nedanstående sponsorer och tackar för det gångna
året och hoppas på fortsatt gott samarbete.
NAVIPRO AB
HÅ-GE EL AB
SELDEN MAST AB
LUNDH SALES AB
VIKINGS YACHTING AB
KUNGSTENS GLASMÄSTERI AB
ANNA JOHANSSON REVISIONSBYRÅ
ACREVI REVISION KB
MARIN FORUM HÖNÖ BÅTVARV AB
MARIN & MEKAN Bo Thornström
PETTERSSONS ÅKERI AB
NORDIC CRANE SVERIGE AB
ARTFORM DESIGN
FREDRIK STEEN TRÄNINGSUTVECKLING AB
ASSEMBLIN
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Kära Gamla Framare,
Berit och jag tackar för 25 trivsamma år bakom kulisserna. En liten tillbakablick. För 25 år sedan
arbetade vi heltid, fick åka och handla på torsdag kväll och köra ut till Framnäs med mat, dricka
och priser samt diverse såsom glas o dukar m.m. På fredag brukade vi försöka ta ledigt någon
timma om det gick. Sedan arbetade vi med förberedelser fram till 12-tiden på natten ungefär.
Bland annat skalade vi 20-25 kg potatis medans Malte o Ludde dukade och ställde i ordning
inför mötet. Såsen gjordes för att bli god dagen efter, så också tilltugget till drinken, ja allt som
kunde förberedas gjorde vi på fredags kväll. Vi har alltid sagt - dom kan inget säga - vi är bara
glada amatörer! Under alla år har vi fått underbar respons och tacksamhet från alla, och det
har värmt oss, därför har det varit roligt att fortsätta. En annan rolig aspekt har varit efteråt i
köket när alla tjejerna hjälpts åt med disken. Många glada skrattsalvor har hörts därifrån,
men så har vi alltid haft extra vin till våra hjälpredor.
Stort tack till alla!
Nu kommer jag att tänka på en annan sak. Berit och jag brukar hälla upp varsitt glas inspirationsvatten under tiden vi lagade maten, men vi hade svårt att hålla reda på vems glas som var
vems. Varpå man hela tiden frågade - är detta mitt eller ditt glas? Då var det några snillen
som kom på, vi köper 4:a glas och graverar in namnen och GFs emblem. Gissa om vi blev glada.
Glasen är väl använda.
Det har väl varit en del incidenter i köket, men det ni inte vet, har ni inte ont av. Vi har i alla fall
haft väldigt roligt och känner oss hedrade som fått laga mat till tacksamma Gamla Framare. Nu
är det tyvärr så att åldern tar ut sin rätt och man är inte lika rask längre. Vi lämnar över
klubbmästerskapet med varm hand och önskar lycka till!
Före detta klubbmästarna
Berit och Ingela
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Arbetsresan oktober 2016
Lördagen den 8/10 hade ca 50 medlemmar mött upp för höstarbete på Framnäs.
Percy Andersson var arbetsledare och allt som skulle göras blev gjort i det något
kylslagna höstvädret, med starka Nordostliga vindar. Percy tackade för gott arbete.
Tack också till Marita och Iren för goda soppor och extra mycket gott kaffebröd.
Nu är Framnäs stängt för i år, och vi hälsar välkomna till Våren igen.
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God Jul önskar
Ingrid Sjölander
Bettan o Bernt Sjölander
Leila o Lars-Inge
Gunnel o Rune i GRANNY
Giuseppe Franchetti Marianne Björkner
Monica o Curt i HORISONT
Kent o Gun-Britt, Thomas o Maria
Erik o Eleonor i Husbilen
Britt-Marie o Bengt Rotundan GATT
Erna o Pelle
Marie med familj i Södra Måsen
Janne o Maggan i Södra Måsen
Royne o Ulla i Norra Måsen
Kicki o Ralph i BLACKLADY
Daniel Hedberg i TUFF
Lilian o Christer i Norra Måsen
Berit o Malte i Norra
Nisse Dunér
Lisa, Ida, Andreas o Hugo i Norra Måsen
Iren och J-G i Norra Måsen
Fia, Robin,Tobias och Felix i Prässebo
Roland o Marita i Norra Måsen
Vanja Lindroth f.d. Norra Måsen
Johan, Elisabeth, Jennifer, Robin och Emil
Gert o Annelie Ullberg i GRIPEN
Eva o Erik i EVA
Fredrik o Marcus i DRIVVED
Giggi o Percy i OLYDIA o MATILDA
Ann o Ingemar i GRANN-ADA
Ingemar o Reine i SUNNAN
Gunborg Thornström i Östra Måsen
Leif o Janeth i Norra Måsen
Jessica, Vide, Eskil o Alve i Norra Måsen
Ola, Elin, Edwin, Oskar och Andrew i Vårgårda
Maria, Christer, Isac o Emma Nossebro
Bosse, Karin, Felice, Lukas, Jennie o Julian
Roy i MY LIFE
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Lasse Himiläinen i ALBA
Helge Lundgren i RAMMEN
Göran o Malin i ELIZA
Erik Börjesson
Lennart o Elisabet I XANADU
Elin, Jonathan, Ella o Maja i Västra Måsen
Ida Petrus i Mc RILL
Johannes o Sigrid i MADELEINE
Inger o Eive med familj i Fåglum
Conny o Ulla Thorbjörnsson med barn o Barnbarn
Tone, Niels, Ella o Oskar Van d Woort Florentinerskäret
Ingemar o Anette Florentinerskäret
Isabelle, Daniel, Estelle, o Tristan Florentinerskäret
Philip o Felicia Florentinerskäret
Eva-Britt o Peter i Nossebro
Jennifer o Sebbe i Nossebro
Angelica, Peter och Emilia i Lidköping
Emelie, Peter, Melwin o William i Nossebro
FREJAS besättning
FREJA-Marita
Peo i Stimmerkulla
Gerd i Måsungen
Peter o Christina Ersenius med barn o barnbarn
Dick o Eva
Reine o Ulla I RENETH
Gunhild o Christer
Lilian o Lasse BEA BRUS
Göran o Ulla i Galant
Ellinor, Andrew, Kajsa o John
Ingela o Janne i Nyköping
Inger o Ingemar i 2USE
Anna, Fredrik, Elliot o Jasmin Rum nr 17
Eva o Per i JARVA
Ulrik o Saida i BARA VI
Göran o Kari i MIMOSA
Gun o Royne i FLYING
Leif, Ing-Britt o Erik i SALLY
Janne Borsing i K6 31 Vindil
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SKBF önskar alla sina medlemmar en
God Jul och Ett Gott Nytt Seglarår

Passa på att betala medlemsavgiften för 2017
som fortfarande är endast 100 kr.
Detta görs enklast genom att sätta in avgiften på Bg. 340-5909.
Om det är någon som vill avsluta sitt medlemskap var vänligoch meddela mig
per mail fredriksson.ingemar@hotmail.com alt. telefon. +46707922959
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Noterat vid årsmötet den 24 november
67 Framare hade mött upp i Sjöräddningens lokaler. Innan mötet minglades det
med kaffe o fralla i foajén.
De sedvanliga formella frågorna behandlades enligt styrelsens utsända förslag och
sammanfattas nedan.

Verksamhetsrapporter från olika områden finns att läsa i den utsända kallelsen.

Beslut
 Styrelsen beviljades efter omröstning ansvarsfrihet för den tid revisionen
avsågs.
 Mötet beslutade att inte ändra nuvarande hamnavgifter eller medlemsavgifter.
 Föredragen budget för 2017 fastställdes.
Valda styrelsemedlemmar och funktionärer har redovisas på sid 4 och 5.

Ordförande förrättade prisutdelning. Endast ett pris delades ut Sunnan vann K6cupen för herrar.
Mötet avslutades med att Ordförande avtackade
Jan Olof Mattsson som på ett utomordentligt sätt skött kassörsarbetet
under 32 år.
Thomas Andersson avtackades via bud.
Per Linde kommer att avtackas senare.
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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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