Hej alla Framare!

Ja, nu är det återigen dags att skriva några rader i Kostern. Tiden går fort när man
är frisk och kry, men inte riktigt lika fort när man ligger sjuk, så mina vänner var
rädda om er och ta vara på varje dag och njut av livet medan ni kan.
Efter en tids yrsel och snedsteg så opererades jag samma dag när det var
årsmöte i SS Fram den 24 nov. Jag hade fått en tumör i hypofysen som inte
skulle vara några problem och ta bort, men tyvärr blev det en lång resa
personligen för mig och mina barn, men nu mår jag bra, fast min syn kunde vara
lite bättre.
Slut med mina bekymmer, nu ser vi framemot en härlig sommar med segling och
underbart väder så vi kan njuta på Framnäs.
Tyvärr har vi mist många medlemmar, Ingemar Person, Gunborg Thornström,
Ingrid Sjölander, Martin Glader och Bertil Engdahl. Vi saknar er.
Det var glädjande att det var så många medlemmar med på arbetsresan, både
nya och gamla drygt 50 personer och det blev fantastiskt mycke arbete utfört, Vi
fick både kaffe och soppa och det är ju alltid gott, för det var ganska blåsigt och
kallt.
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 Nisse Dunér Tel. 0302 - 10005 GunBritt Andreasson 0735-950176 Marita Nilsson Tel. 0705 - 322828
Manusstopp:
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SS FRAM
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414 57 GÖTEBORG
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SS Fram
Just hemkommen från arbetsresan den första dagen i april kan jag inte låta bli att
skänka en tanke åt Erik Eriksson, Oskar Hansson och Erik Andersson som var med
och bildade Fram för 121 år sedan på Svinholmarna utanför Långedrag.
Utan dem och deras kamrater hade vi inte haft vårt fina segelsällskap. Att deras efterföljare sedan vågade ta det stora steget under depression och med stor arbetslöshet
att köpa Tommetaska B på sydspetsen på Björkö för 17.500 kr 1930 var fantastiskt.
Framnäs som platsen faktiskt hette redan innan SS Fram flyttade hit har sedan dess
varit vår samlingsplats och klubbholme i snart 90 år. Där fanns befintliga byggnader
sedan den sista sillperioden, med gemensamma krafter har dessa byggnader rustats
upp och underhållits, och en del nya byggnader, som Rotundan och Juniorstugan har
kommit till, liksom bryggorna utmed hela strandkanten. I år är det Södra Måsen som
får nytt tak för att hänga med några år till.
Framnäs har varit platsen att längta till för många generationer framare och det är
lika roligt varje år att öppna upp för en ny säsong, att planera för fina sommarkvällar och se fram emot kappseglingar, gemensamma fester eller seglarskolan. Tack alla
ni som hjälper till att göra detta möjligt år efter år.
Styrelsen har som vanligt försökt planera för aktiviteter och en lagom mängd underhåll, dvs så mycket som kassan klarar av och som medlemmarna är beredda att göra.
Vi uppmuntrar också alla medlemmar att göra lite reklam för vårt sällskap och ta
med vänner och bekanta till Framnäs.
Det har visat sig under åren att det till och med är många båtburna göteborgare som
trott att Framnäs endast är till för medlemmar och man seglar istället förbi, till
Knippla, Rörö eller Marstrand. Många är det som lagt till för första gången och som
sagt att de inte hade en aning om denna idyll så nära Göteborg.
Så från hela styrelsen till framare och förstagångsbesökare:
-Vi ses på Framnäs i år, varmt välkomna!!!

Lennart Börjesson
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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
070-831 94 43
031-52 71 30
070-722 26 59
070-273 74 52
076-833 10 20
070-673 33 02
070-579 66 37
031-52 71 30
073-245 84 39
070-558 25 55
073-323 77 84
070-425 23 36
072-368 80 26

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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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
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SS Fram

Nya certifikat
Nr
242
244
129

Båtnamn
Milord
Infinite Dreams
Vindil II

Båttyp
Lord Helmsman
HR26
Laurinkoster L26

Ägare
Margareta Berg Perier
John Halvarsson
Jan Borsing

Framtidsfonden
Ny fond från 1/10 2014
Totalt från start 22.526 kr

Till minne av Gunborg Thornström har 15.400 kr
inkommit på Framtidsfonden.
Vi tackar för allt stöd och all uppmärksamhet vid mammas bortgång.
Hon fick ett par bra veckor ute på Styrsöhemmet
men lämnade dock aldrig sitt kära Framnäs i tankarna.
Stort tack till er alla för ert deltagande.

Leif o Janeth
Bosse o Karin
Roy

7

SS Fram
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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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. Toalett och dusch finns på Rotundan.
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.
Du som vill hyra GF´s stuga under säsongen 2017 är välkommen att kontakta:

 Per Wendin

Tel: 0705-59 59 51
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SS Fram
SEGLINGSINFORMATION 2017
13 maj Vårsegling Ansvarig: Peter/Roland/ JanGunnar
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
20 maj Framnäsvalsen + YKING Cup, Ansvarig: Leif/Peter/Christina/Marie/
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
10 juni Räkrundan Ansvarig: Jessica/Roy/ 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
12 augusti Framnäsdagen + JW-Cup Ansvarig:Roy/Peter/Christina /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
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SS Fram
26 augusti Kräftköret Ansvarig: Lennart
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
1– 3 sept FSE Robline Skagen Race Ansvarig Peter /Christina/Roy
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 2017

KLASSISKA REGATTAN
LÅNGEDRAG

GKSS, i samarbete med LSS och SS Fram, inbjuder till den
Klassiska Regattan i traditionsfylld miljö, med klassiska
båttyper, på Sveriges nationaldag tisdag 6 juni 2017.
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 startade som en gåva från Långedrags Segelsällskap och Segelsällskapet Fram vid GKSS 150-årsjubileum 2010.
GKSS-Klassreg2017-infoblad.indd 1
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KLASSISKA REGATTAN PÅ LÅNGEDRAG TISDAG 6 JUNI 2017
Båtar i följande traditionella klasser inbjudes:
• Drake • Andunge • Nordisk Folkbåt • Stjärnbåt • K 6 • Långedragsjulle
• GKSS-eka • Koster • Segelkanot • Skärgårdskryssare och liknande klasser.
I år även Internationell Folkbåt (IF-båt) som fyller 50 år 2017.

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna
såsom de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2017,
men med tidsenlig anpassning av startförfarandet.

1.2 Alla båtar i ovanstående klasser är välkomna att deltaga.
Lämpligt handikappssystem utarbetas efter att anmälningstiden 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 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av
en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
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 2017.

6. Tidsprogram

08.00 Expeditionen öppnar.

08.00 Registrering (och eventuell efteranmälan).
10.00 Registrering avslutas.
10.00 Flagghissning.
10.30 Skepparmöte.

12.00 Tid för första varningssignal.
Två kappseglingar är planerade.

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

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.
Genomgång vid skepparmötet.
8. Kappseglingsområde

Kappseglingarna genomförs utanför Långedrag med start
och målgång vid GKSS starttribun.
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 fika, hamburgare och dryck till hela
besättningen.

3.3 Efteranmälan kan göras i samband med registreringen mot
förhöjd deltagaravgift 375 kr.
4. Registrering
Registrering görs på tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus
mellan kl. 8.00 och 10.00 den 6 juni 2017.

5. Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

10. Poängberäkning

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

Prisutdelning sker i samband med after-sail.
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.

FIRA NATIONALDAGEN PÅ LÅNGEDRAG !

GKSS-Klassreg2017-infoblad.indd 2
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SS Fram
INBJUDAN TILL KOSTERBÅTSDAGARNA 25 -- 27 AUG. 2017
Välkommen till Framnäs och Kosterbåtsdagarna 2017.
Seglingarna om Kosterpokalen och Regelpokalen arrangeras i samband med
SS Fram's Kräftköret.
Villkor att deltaga
Den person som är ansvarig ombord skall vara medlem i SKBF (kan ordnas på lördag).
Båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar på egen risk KSR 4.
Anmälan
Anmälan till Royne M. 0704 967210 eller Ingemar F. 0707 922959, senast 18/8
Anmälningsavgift: 500 SEK. Bankgiro 340-5909. Anmälan är bindande.
Seglingsföreskrifter
Delas ut i samband med rorsmansmöte lördag.
Poängberäkning
Lågpoängsystem, KSR App 4.
Samtliga seglingar räknas.
Priser
Vandringspriser och nyttopriser. Två priser vid upp till 8 startande. Tre vid 9, eller fler.
Program
Fredag
Samling c.a 18:00. Grillning om vädret tillåter. Medtag det ni behöver.
Lördag
Kosterpokalen K6. Skärgårdsbana c.a 14 nm.
Regelpokalen Regelkostrar. Skärgårdsbana c.a 14 nm.
Rorsmansmöte 9.30. Första start c.a 11.00
För deltagande i kräftkalas på kvällen; anmälan till Marita 0702 737452 senast 18/8
Söndag
Ägirskölden K6. 3 kortbaneseglingar (kryss -- läns) utanför tribunen i Björköfjorden
Regelpokalen Regelkostrar. Skärgårdsbana enligt anslag.
Första start ca 11.00
I samband med prisutdelningen på söndag serveras förfriskningar till startande besättningar.
STYRELSEN FÖR SKBF HÄLSAR ALLA KOSTERBÅTSEGLARARE VÄLKOMNA TILL FRAMNÄS.
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1-3 september 2017
anmälan på SS Fram´s hemsida
http://ssfram.com

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, ställ 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.
LITE TÄVLINGSFAKTA

Seglingen genomföres enligt kappseglingsreglerna (KSR)
appendix S1.
2 klasser: ”shorthanded” samt SRS
Båt skall vara utrustad enligt särskild lista
som annonseras på

http://ssfram.com

Livflotte ej kra .
Giltigt SRS brev erfordras för de båtar som inte
finns i SRS-förteckninge
Seglingsprogrammet delas ut på skepparmötet

Varje skeppare ansvarar för båtens och besättningens
utrustning.

TOTAL PRICE
Prisutdelning sammanräknat har vi en torsdagskväll i oktober.
Vandringspris till 1:a båt samt priser till 1,2,3 i bägge klasserna,
nyttopriser till samtliga deltagare.

SS Fram
Seglarskolan 2017
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 juniorverksamhet som dragits igång de senaste åren, 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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SS Fram
Arbetsresan den 1 april 2017
Cirka 50 stycken unga som gamla framare, kom ut till vår klubbholme denna städdag. Vi började
dagen med en fika på rotundan, sen delades gänget in i olika arbetsgrupper. Det jobbades på
utav bara den, bryggor, bojar, brunnslock byggdes bakom rotundan och vattnet kopplades på,
sommarmöblerna kom på plats, så nu kan vi vänta in kommande sköna dagar på vår fantastiska
klubbholme.
Tack till alla frammare, nu väntar vi in sommaren.
Roland Nilsson
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SS Fram
KONSTEN ATT FISKA HÅKÄRING
Den långa fasansfulla vintern har genomlidits tack vare böckernas förtrollade värld. Som vanligt
har jag hunnit med att plöja mig igenom ett halvt bibliotek.
Nåja, det kanske var en smula överdrift. Men ett stort antal böcker har det blivit. Framför allt
var det en bok jag fastnade i, redan från sidan ett.
Nämligen den norske författaren Morten Ströksnes smått fantastiska mästerverk
”HAVSBOKEN”.
Det är en berättelse om två medelålders män som ger sig ut i en gummibåt på Västfjorden i Lofoten för att fiska Håkäring.
Utrustade med 400 m rep, 6 m kätting och en jättekrok agnad med ett ruttet kreaturskadaver.
Bara tanken på att fånga denna havets gigant från en liten gummibåt förefaller som en mycket
befängd idé.
Herrarna ställer sig naturligtvis frågan om vad dom ska göra om dom nu händelsevis skulle få
napp.
Hur firar vi upp en 7-8 meter lång och 1000 kg tung haj i gummibåten? Man väljer förstås att
lämna det problemet åt sidan och istället ta det bekymret när det blir skarpt läge på allvar.
Just själva Håkäringsfisket är inte den egentliga poängen med boken. Den verkliga behållningen
är alla de underhållande och dråpliga historier författaren berättar vid sidan om fisket.
Häpnadsväckande och roliga reflektioner om livet vid den norska kusten. Jag kan varmt rekommendera denna sällsamma läsning. En bok som är svår att lägga ifrån sig.
Vad det beträffar Håkäringen så är det en mystisk och mytomspunnen varelse. Den lever sitt
enstöriga liv därnere i de stora djupen utanför den norska kusten, samt utanför Grönland och
Island.
Det händer ibland att norska fiskare får upp en Håkäring i trålen. Vid sådana tillfällen roar man
sig med att måla fiskebåtens namn på hajens ena sida för att sedan släppa tillbaks den i havet.
Nästa gång hajen fiskas upp av en annan trålare upprepas proceduren med ett nytt båtnamn på
andra sidan av fisken. Och återigen tillbaks i havet.
Således simmar det omkring ett antal namngiva Håkäringar därnere i djupen.
Om Håkäringen finns mer att berätta. Den kan bli över 200 år. Först efter 50 år blir den
könsmogen.
Det är en glupsk varelse som äter i stort sett allt som kommer i dess väg. Inte sällan attackerar
den valar. Man har funnit allt från isbjörnar till människor i dess buk. När den väl har fångat sitt
byte dyker den ner till botten och snurrar runt med sin fångst tills vederbörande dör. Ungefär
såsom krokodilerna gör med sina byten.
Köttet innehåller en alkolaloid som gör det giftigt att äta. Skulle någon äta av köttet drabbas
vederbörande av ett våldsamt rus som får vilken annan brännvinsfylla att framstå som något
harmlöst. I värsta fall leder den till döden. Dock är det möjligt att med rätt metod anrätta köttet
så att det blir ätligt. På Island anses det till och med vara en delikatess med Håkäring.
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SS Fram
Den största haj som någonsin levt på jorden (i havet) är Megalodon. Den mätte 20 meter och
vägde uppemot 50 ton. Megalodon dog ut för ca 2,6 miljoner år sedan.
Hajar är förmodligen den mest anpassningsbara varelsen som evolutionen någonsin skapat.
Hajarna simmade omkring i världshaven redan för 450 millioner år sedan. De har kort sagt
överlevt allt.
Det finns idag ungefär 500 hajarter varav hälften har upptäckts de senaste 40 åren.
Hajar dödar någonstans mellan 10-20 människor varje år. Under samma period dödar vi mer än
73 miljoner hajar. Med denna vetskap förefaller människan som det farligaste rovdjuret.
Vi anser oss stå över allt annat levande. Med den oinskränkta rätten att utrota alla andra arter
efter behag. Man kan med all rätt fråga sig om människan alltid är så intelligent som hon gör
gällande. Jag ställer mig tveksam.
Ju större hjärna, desto intelligentare, sägs det.
Späckhuggaren, till exempel, har en hjärna som väger 7 kilo. Den har ett minne och ett språk
som till och med inrymmer flera olika dialekter. Varje familj känner igen sina närmast sörjande
just på det dialektala i språket. Vi kanske borde visa lite större aktning och ödmjukhet gentemot
övriga livsbetingelser på vår jord. Detta säger jag med en buddistisk och teosofisk övertygelse.
Det mesta som försiggår i våra liv sker på marknivå. Det vill säga horisontellt.
I havet är det tvärtom. Där lever allt vertikalt. Världshaven har ett medeldjup på 3700 meter.
Genomsnittshöjden på land är bara 840 meter. Skulle vi tippa ner hela Himalaya i världshavet
skulle det bara bli ett plums och hela bergskedjan skulle försvinna i djupet.
Skulle vi lyfta upp allt vatten i havet till ytan skulle samtliga kontinenter försvinna fullständigt
under flera kilometer vatten. Kort sagt, det är otroligt mycket vatten på vår jord.
Ända från havsytan ner till 11 kilometers djup finns det existerande liv.
Vårt klot består av 70 % vatten och borde därför inte heta jorden, utan istället borde det heta
havet. Fler människor har varit ute i världsrymden än de som varit nere i de stora havsdjupen.
Det är bara 3 personer som varit nere i Marianergraven. På 11 kilo meters djup. I början av 60talet gjorde Jaques Piccard och Dan Walsh ett besök därnere. Det skulle dröja nästan 50 år innan nästa äventyrare tog sig dit ner igen.
Det gjordes av filmskaparen James Cameron. Mannen bakom filmer som Avatar och Titanic.
Därnere i dessa svindlande djup finns ett komplett ekosystem som vi har ytterst lite kunskap
om. Troligtvis lever det miljoner organismer därnere i det eviga mörkret. Det går över ens
fattningsförmåga att det över huvud taget kan finnas liv under så extrema betingelser.
För tjugo år sedan tappade ett containerfartyg, på väg från Kina, en container i Stilla Havet.
Containern gick sönder, och sedan dess ”simmar” det omkring 30.000 badleksaker i form av badankor och plastgrodor i världshaven. Det finns ”plastöar” i havet som är större än hela Texas.
Är det inte underbart med alla denna plast?
Inga fiskar behöver simma omkring hungriga. De behöver bara ta för sig av ett dukat smörgåsbord bestående av polyvinylklorid. ”That’s amazing”.
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På medeltiden fanns en irländsk biskop, James Uscher, som räknade ut att Gud skapade jorden
(och havet) lördagen den 22 oktober, kl 18.00 år 4004 f kr.
Idag förefaller den teorin ganska skrattretande. Men det var ju så att vid den här tidpunkten
trodde man inte att något existerat före vår tid. Man stödde sig uteslutande på bibelns förklaring om vår planets tillblivelse. Idag vet vi bättre. De flesta arter har funnits i miljoner år.
Allt började i havet. Påståendet att vi härstammar från aporna, (möjligtvis Donald Trump) är ett
direkt felaktigt påstående. Redan för hundra miljoner år sedan kravlade sig fiskarna upp på
land. Därifrån kommer vi och alla ”djävla” apor. Havet.
Fiskarnas fenor omvandlades så sakteliga till armar och ben. Jordens äldsta djur är faktiskt
Kammaneten. Den har ju de senaste åren invaderat västkusten.
Kaskeloten har djurvärldens största ljudalstrande organ. Den kan åstadkomma ett ljudtryck på
mer än 230 decibel, ganska imponerande för en liten firre på ynka 50 ton.
Visste ni att sälar, t ex, kan simma ner och lägga sig på botten för en stunds välbehövlig sömn.
Eller att Skottlands samtliga fyrar byggdes av en och samma familj. Familjen Stevenson. Den
ende som inte följde familjetraditionen var Robert Louis Stevenson. Han blev istället en
framgångsrik och berömd författare. Han skrev bl a Skattkammarön och Dr Jekyll o Mr Hyde.
Allt detta och mycket därtill står att läsa i Morten Ströksnes ”HAVSBOKEN”.
Och hur gick det då med Håkäringsfisket?
Fick de något på kroken?
Det tänker jag inte avslöja. Historien får sin spännande upplösning i slutet av boken.
Till sist föreslår jag: hoppa över Hajfensoppan och Tigerräkorna.
Prova gärna istället Håkäring någon gång. Med lite tur blir du både mätt och full på samma
anrättning.
Ett sjömansmässigt Skepp o’hoj till Kosterns läsekrets från

”Lasse i Alba”
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PUBAFTON * Rotundan
20 maj -17 kl 19.00

MF2 bjuder på kvällens musik.
ENTRÉ: 100 kr/person
Vi öppnar Baren kl 19.00
Lättare tilltugg: snacks, ölkorv, tunnbrödsrulle, osttallrik.
VÄLKOMNA!
Arr: SSF och klubbmästarna
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Karaokekväll med
samkväm
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En helkväll med Karaoke….
temat ”HÅKAN HELLSTRÖM”
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VÄLKOMNA!
Arr: SSFram och klubbmästarna�
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VATTENFEST
Lördagen den 5 augusti 2017
kl 13.00
CementplanFramnäs

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������är ett måste….���

CAFÈ "����������”�
Kaffe/the/saft * Bullar/kakor * Korv med bröd * Varma mackor
Lotterier med finfina vinster.

Kom å vá med… vet já…..

Välkommen
Arr: SSF
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Lördagen den 12 augusti
Baren öppnar kl 19.00
Barmeny
Entré??

Programmet är ej klart.
Se anslag på Rotundan.

VÄLKOMNA!
Arr: SSF Damklubben
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KRÄFTSKIVA
Lördagen den 26 augusti 2017
kl 19.00
Rotundan – Framnäs

”Just 2”
spelar och vi dansar
Kräftor och dryck tar Du med själv.
Vi dukar upp med div tillbehör såsom
bröd, smör, ost, öl m m.
Kaffe och kaka

ENTRÈ
Anmälan senast den 19/8 till
Irén 0707 222659 SMS eller maila iren.blomberg@vastrahisingen.goteborg.se
Marita sms 0702-737452

VÄLKOMNA!
Arr: SSF/Klubbmästarna
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SS Fram
Ett av vinterns stora arbeten är takbytet på Södra måsen

Bort med det gamla läckande…..

och på med den nya. Så fint det blev och tätt!!!!!!
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SS Fram
Nytt golv i Norra

Liten resumé: Rivning av 1 lager parkett o ulagsfoam, 1 lager masonit, 2 lager gammal segelduk
i dränkt i tjära, 1 lager takpapp, 1 lager brädor, 1 lager ny takpapp, 1 sista lager brädor.
Sedan var stengrunden ren.-

Dags för det nya….

Spillet ryms i en hand

Snart flyttar
Leif o Janeth in !!!!!
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SS Fram
Vårmöte
Torsdagen den 18 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
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Meddelande från Styrelsen:

alla medlemmar är försäkrade via
Svenska Seglarförbundet när de jobbar på Framnäs.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften
till SS FRAM?
Avgift för:
Seniorer per person 250 kr
Familj 500 kr
Junior – barn upp till 25 år 75 kr
Båtavgift 75 kr
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MINNE
En minnnesmemoria över INGEMAR PERSON
Ingemars liv sträcktes från 8 maj 1940 till 11okt 2016 då han gick bort i stor saknad.
Han lever vidare i många seglares minnen och inte minst inom SSFram.
Ingemar växte upp i Grimmered inom Västra Göteborg, där han i tidig
ålder fick kontakt med klasskamraten Arne Boström och många andra genom sin behagliga och
gemytliga person.
På 1950-talet ökade Ingemars intresse för båtar och närheten till hav. Dels genom sin
far Arthur som var seglare, medlem i SS Fram och duktig båtbyggare.
På den tiden byggdes båtarna av trä då plasten ej kommit fram.
Generna till havet blev att Ingemar i slutet av 50-talet lät påbörja bygget av K6:an
Vindil som fick nr 31.
På 60-talet ökade intresset för kappseglingen hos Ingemar, där höll han sig väl framme
bland de första platserna. Ingemars person skapade stort intresse, bland kamraterna omkring
honom, för att införskaffa egna båtar. Flera av dem beställde nya K6:or från varv
och andra kunde finna begagnade K6:or i gott trim. K6:an blev till en förebild med
dragning till Segelsällskapet Fram och blev till ett måste för många yngre seglare,
K6 var för många steget in i båtlivet, där många av oss, såg Ingemar i ”Vidil” som förebild.
Utvecklingen på 60-talet tilltalade Ingmar med glädje.
Eftersom kappseglingen blomstrade skulle Ingemar sommaren 1964 segla Vindil med
en kompis till Strömstad för att kappsegla. Det var året då han träffade kärleken CLARY
på restaurang Skagerak. Kamrater och vänner runt Ingemar såg och sa:
Detta är ett par in i framtiden och ej för stunden. Vilket kom att visa sig.
1971 såldes Vindil då Ingemar med Clary fått ögonen på George Ström´s VITVÅ från
Varberg. Detta var en drömbåt för Ingemar vilken han längtat efter och sett på en längre tid.
Läget var bra med tanke på större båt och paret utökades med två flickor.
Ingemar var lyckosam även med Vitvå på kappseglingarna.
Ingmar och Clary har satt sina avtryck inom SS Fram där de var aktiva. Där medlemmar har varit
och är tacksamma för allt som de har gjort för klubben.
Ingemar var den lugna, trygga, behagliga människan som med sin personliga humor alltid fanns
till hands när det behövdes. Hjälpsamhet var en självklarhet för Ingmar.
Vid pennan
Arne Broström, Göran Hastler och Leif Moberg.
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MINNE
Gunborg Thornström har gått bort
Vår kära syster Gunborg har avlidigt 18 dec 2016 efter en tids
sjukdom.
Det är så tomt här hemma efter henne, Inger och jag med flera saknar Dig fruktansvärt, vi hade ett sånt gott förhållande i alla år, både här hemma på Dragspelsgatan
och inte minst på Framnäs dit du kom som 14-åring och alla minnen från Fåglum.
Gunborg var alltid glad och positiv och tyckte om människor, hon var allid glad när
hon fick prata med någon.
Det var Gunborg ihop med Gulli Möller som startade vår s.k. nya damklubb och hon
var både kassör och ordförande i alla år, förutom de sista åren när hon började bli
dålig. Hon sålde alltid SSF vimplar och beställde flaggor i alla år till sällskapet,
damklubben ombesörjer nu att vimplar till båtarna finns att köpa på Rotundan.
Hon tyckte väldigt mycket om båtlivet, först i segelbåten PAMIR när barna var små,
sedan köpte de motorbåten PONDEROSA som de hade i många år. Hon var med
också från början när vi köpte FREJA som Mobben och Percy köpte från Norge.
En liten vers till vår Gunborg

”En syster är, en hjälpande hand
Bunden till dig med eviga band
Hon känner till
Varifrån du kom
Hon ser vad du gör
Och hon bryr sig om
En syster är någon som är dig lik
Hennes närvaror gör
Din levnad så rik
Hon delar både
Sorger och skratt
En syster är en
oskattbar skatt.”

Nu är det bara Inger och jag
kvar utav oss 6 syskon
Fruktansvärt tomt efter dig
Vi saknar dig
Inger o Gerd
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Ingrid Sjölander har lämnat oss
Våran kära glädjespridare Ingrid Sjölander har lämnat oss.
Hon skulle fyllt 97 år den 13:e maj om hon hade fått leva ett tag till.
Ingrid hade alltid en förmåga att lätta upp stämningen när vi var tillsammans. Hon
och Helge kom till Framnäs på 40-talet.
De kom i sällskap med Harry och Majken Gustafsson i båten Delfin där Helge hade
en skrapdel. De fick sedermera ett rum i Norra måsen på bottenplan, sedan fick de
ett större rum iVästra Måsen ovanför toaletterna.
Ingrid ihop med Helge hade hand om alla fester och arbetsresor. På arbetsresorna
serverades ärtsoppa och det hände även ibland att det blev festligare, hör och häpna,
en gång potatis och stekta kotletter, det glömmer jag aldrig.
Vi är många på Framnäs som kommer ihåg dig Ingrid, för ditt glada humör, underbara sånger och fantastiska vitsar som du alltid drog. Du var inte svårbedd, du
ställde mer än gärna upp. När vi satt på Cementplan och såg solnedgången går inte
att beskriva, då kläcktes många idéer.
Ingrid kom tidigt med i damklubben, hon var en utav oss 10 st damer som bildade
den s.k. nya damklubben och satsade 10:- var i en kassa som vi hade att börja med
Vi började med att stöppla vimplar som vi sålde till medlemmarna, och det gör vi än
idag.
En händelse som du ofta pratade om Ingrid var när Damklubben skulle segla jorden
runt med RAMMEN. Per-Olov (PO) Jonsson hämtade två vita plastsoffor som han
monterade på däck så alla damerna kunde sitta ordentligt. Det blev en uppmärksammad seglats, kanske inte jorden runt, men väl runt Kalvsund. Kryssningen avslutades med att Dr Blomberg (en utklädd Anette Lundin) på Florentinerskäret bjöd på
både dricka och en underbar middag till sena kvällen
Tack Ingrid för all glädje du gett oss. Det blir tomt på Framnäs efter dig.
Du var min stora IDOL Ingrid
Gerd
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Martin Glader har gått ur tiden
Martin kom in i SSF på 60-talet med K6 38 Tuli. Han var en mycket omtyckt,
aktiv och duktig seglare.
Martin var gift med Kajsa och de fick döttrarna Malin och Charlotta.
Senare köpte de en IF båt.
Martin var körsnär och anlitades flitigt av Frams damer. Det var på den tiden
modernt att ha päls.
På senare år har Martin bott på Käringön. Han har vart änkling 10 år.
På Käringön började han tillverka kopparkonst som såldes på ön.
Han har också varit mycket aktiv inom boulen och trots att benen började bli
skrala, var han vid boulbanan så gott som varje dag.
Vi kommer att sakna Martin. Han var en underbar person och han var en
god historieberättare som gav oss många glada skratt.
Martin begravdes i februari på Käringön och förutom hela ön, släkt och vänner var det en del seglarkompisar från SSF som var med. Det var en storslagen begravning och festen efteråt på Petterssons för 125 gäster var helt i
Martins stil.
Monika o Curt Andersson
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Bertil Engdahl har seglat vidare
Bertil gick bort den femte januari i år endast 72 år gammal. Han var sekreterare
i SKBF i över 15 år och var en drivande och engagerad kraft inom förbundet.
Han tog bl.a. initiativ till att genomföra ett personligt medlemskap i förbundet
och att Bohuslänska Jaktklubben blev medlem i SKBF, där även SS Fram och
Strömstad segelsällskap ingår. Han var pådrivande till att ordna klubbseglingar
med K6:or i Grebbestad. Tack vare Bertil kunde klassmästerskap för K:6or genomföras i Grebbestad och Stora Stenar. Han var även inblandad i att ta fram
Bohusläns egna flagga.
Bertil var en duktig seglare och när han inte själv seglade, var han en stor
tillgång i tävlingskommittéer och andra klubbaktiviteter med sina kunskaper
och sitt engagemang. Främst på hemmaplan i Grebbestad, men även i
grannklubbarna.
Styrelsen SKBF
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