Sydvästen
Hösten 2018

Årets SBK:are jobbar för återväxten
Av Britt-Marie Bergström

August Vigild-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen
blev årets SBK:are 2018. De var med i laget som vann Division 1 och tog upp Skanör
bland storklubbarna i Allsvenskan, och de blev nia i SM för C 55, där deras förebilder och
lärare vann.
För att hålla kvar Skanör bland topplagen åker de till Malmö så ofta de kan. Där finns
båttypen, J 70, som de måste träna in sig på inför sommarens stora utmaning. Det är J70
de ska segla i Allsvenskan, men det finns ingen i Skanör.
Alla tre är instruktörer i SBK:s seglarskola, där de själva har fått sin utbildning och
träning.

De hyllar gemenskapen och tänker jobba vidare i samma anda som de upplevt sedan de
kom med i lågstadieåldern. Trots många framgångar under året tycker ingen av dem att
det är självklart med elitsatsning.
– Det är spännande, men man kan inte livnära sig på segling, säger Arvid Bjelkedal om
Volvo Ocean och liknande internationella tävlingar.

Hans båda kompisar har samma inställning: Utbildning först.

Seglingen kommer ändå att ta mycket tid för grabbarna 2019. SBK:s C 55:or har gått till
vintervila, men de tränar så mycket de kan med sina egna båtar så länge det går att
segla. En motivering till utmärkelsen var att de bad om extra träning inför förra
säsongen.

Alla tre vill jobba för att SBK:s ungdomsverksamhet ska fortsätta växa och de har tips för
att få med fler tjejer: Nya omklädningsrum, separat tjejgrupp, tjejtränare.
– Det handlar om gemenskap, säger årets SBK:are.
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Arvid Bjelkedal, 17 år:
– Jag började segla när jag var nio år. Det var i
Falsterbokanalen. Jag och några kompisar testade och
jag fastnade direkt. Sedan började jag segla jolle i
Skanör med en kompis och hans pappa.

– Segling är avkoppling. När jag kommer ut tänker jag
inte på något annat. Det är skönt för det är mycket med
skolan. Men seglingen är också väldigt mycket
gemenskap. Kul att komma ut och segla med kompisar.
Vi kan utvecklas tillsammans. Jag hoppas bli för yngre
seglare vad Hugo och Oscar Johansson har varit för
mig.

– Nu seglar jag E-jolle, men jag funderar på att byta till en 29:a, en tvåmansjolle där
gasten står i en trapets eller byta till en liten variant av kölbåt, som J 70. Absolut ska jag
fortsätta tävla, men jag gör ingen supersatsning. Vill fortsätta ha kul med kompisarna
och samtidigt skaffa mig en utbildning.

August Vigild-Nilsson, 16 år:

– Jag började i sjöscouterna när jag var nio år, men jag
ville ha mer segling. En kompis tog mig med till SBK och
där blev jag fast. Det är många som inte tycker att det är
så roligt första gången, men det gjorde jag. Jag har aldrig
varit rädd. Att segla är härligt när det blåser lite. När det
blåser mycket är det extremt härligt.
– Jag seglade med båtklubbens optimist-jollar tills jag
köpte en egen. Nu har jag köpt en E-jolle, men jag seglar
också C 55.

– SBK har betytt väldigt mycket för mig. Först tyckte jag att Hugo var för sträng och jag
ville helst segla med Oscar. Det tycker jag inte nu. Skanör är bästa båtklubben i Sverige.
Den har så mycket karaktär.
– Jag vet inte om jag ska elitsatsa. Det är viktigt att ha en utbildning vid sidan om. I
framtiden vill jag gärna ha en 29:a, men jag seglar minst en säsong till i E-jolle.

Elliot Steffensen, 16 år:

– Jag var 7-8 år när jag började segla. Min morbror köpte
en optimistjolle och sa att vi fick sälja den om jag inte
ville segla. Men jag tyckte att det kändes roligt direkt.
Innan hade jag prövat fotboll, innebandy och i stort sett
allt, men inte fastnat för något.

– Förutom seglingen är det gemenskapen på båtklubben.
Det är kul att komma hit och träffa kompisar.
– Jag tänker fortsätta segla så mycket som möjligt, men
jag måste ha fokus på skolan.
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Segling i Marocko
Av Thomas Veber

Det följande är ett litet utdrag från vår bok ”Ett år utan skor”, om vår 15 månaders segling till
Karibien.

“Vi vill segla klockan sex i
morgon bitti”, säger jag.
“Det går inte.” Polismannen på andra sidan av det
slitna skrivbordet i det lilla
kontoret rynkar ögonbrynen.
“Vi öppnar först klockan åtta.”
Hur lång är båten? Vem har
ritat den? När är den byggd?
Hur många master har den?
Hur hög är masten? Vilken
färg har skrovet? Hur stor är
motorn? Vad är motorns serienummer? Är båten över
huvud taget tät? Det tar tid att
segla i Marocko, för i varenda
hamn ska vi till tullen, hamnkontoret och polisen för att
fylla i mängder av blanketter.
Myndigheterna ska även veta
när vi är födda, var vi är födda, vad vi arbetar med, bostadsadress,
e-mejladress,
telefonnummer och i vilken
stad vi har fått våra pass utfärdade. I de marockanska
städerna vet de mer om oss
och Anna Lisa än kommunen
där hemma. Nu vill vi lämna
Tanger och segla ner för kusten till nästa stad. Men innan
vi kan det ska allt pappersarbete ordnas.
“Jag vet, att ni öppnar först
klockan åtta. Det är därför jag
tänkte att vi kunde ordna
papperna redan nu. Då kan vi
segla klockan sex när solen
går upp.” Det är bara en dagssegling till Asilah på Marockos atlantkust, men jag vill
vara säker på att vi är framme
innan det blir mörkt på kvällen. I en okänd hamn kan man
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Anna-Lisa i Tanger
lätt överse ett rev, en våg eller
en pir och gå på grund eller
sjunka, när det är mörkt ute.
Vi planerar alltid för att
komma fram i dagsljus.
“Men vi öppnar först
klockan åtta”, säger polismannen. Han knäpper sina
händer, lägger dem på bordet,
och ger mig en överseende
blick. Jag känner mig som en
skolpojke som inte har förstått de mest grundläggande
ordningsreglerna i skolan.
Han ler åt mig. “Kom tillbaka
klockan åtta i morgon bitti, så
ska jag hjälpa dig.”
Jag inser att där vi i normala fall låter vår segling styras
av väder, vind, tidvatten och
dagsljus, har en ny faktor infunnit sig, som vi måste ta
hänsyn till här i Marocko: byråkrati. Polismannen tar min
hand, och nickar farväl. Som
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kontorsman förstår han inte
skillnaden på ett containerskepp och lilla Anna Lisa. Vi
ska följa samma regler som de
stora skeppen. Han vet inte,
att för en liten båt betyder
väder, vind och dagsljus mer
än för ett superstort fraktskepp, som seglar oavsett vad.
Han ler igen när jag reser mig
och går. Jag ler tillbaka. Han
följer bara reglerna, och det
blir vi också tvungna till.
Jag går tillbaka till Anna
Lisa och berättar för Margareta om mitt besök på polisstationen. “Innan alla papperna
är ifyllda, blir klockan nog tio
i morgon förmiddag innan vi
kan segla.”
Margareta skakar på huvudet, men småskrattar lite:
“Det är inte så mycket vi kan
göra åt det.”

“Mr Veber!” Även om vi inte
längre behöver vara klara att
segla klockan sex, har vi ändå
lagt oss vid elvatiden på kvällen, när vi hör någon som ropar.
“Thomas, det är någon som
ropar på dig.” Jag märker
Margaretas armbåge i sidan
mer än jag hör ropet uppe
från kajen. Det kan inte
stämma. Det är ingen som vet
att vi är här.
“Mr Veber!” hörs det igen.
“Det måste vara en annan
Veber”, mumlar jag till Margareta. Täcket håller ett hårt
tag om mig och det känns än
mjukare än det brukar.
“Vem mer än du kan det
vara?” frågar Margareta, och
även om jag nästan sover inser jag att hon har rätt. Jag går
upp i sittbrunnen, i bara kalsonger, och kisar med ögonen
mot hamnens skarpa projektioner.
“Mr Veber?” Det är polismannen som jag pratade med
under eftermiddagen. “Du sa
att du gärna ville segla klockan sex. Ska vi ordna dina papper?” Han är nu civilklädd och
står uppe på cementkajen och
ler ner mot mig. Kalsonger är
inte den rätta klädkoden att
möta Marockos myndigheter
i, så jag skyndar mig ner och
hämtar mappen med pass,
registreringsdokument, tillstånd och försäkringspapper.
Som tur är kommer jag också
ihåg att ta ett par byxor och
en tröja på mig, innan jag
klättrar upp på kajen till polismannen. Varför kom han
nu? De öppnar först klockan
åtta.
“Har du trivts här i Tanger?” frågar polismannen på

engelska, när vi går längs
taggtråden, som omger hamnen, bort mot den mörka polisstationen. Han nickar till en
av vakterna och går avslappnat. Som om att han dagligen
hämtar upp en sovande långseglare i hamnen.
“Ja, det har jag verkligen”,
säger jag utan att ljuga. Jag
skulle aldrig säga till en myndighetsperson att jag inte
tycker om hans land eller stad
men Tangers myllrande gatuliv, färgrika marknader, och
doftande mat har verkligen
varit en härlig upplevelse.
“Jag har varit på bio tillsammans med min familj”,

och de vinkar till oss genom
de öppna fönstren. Jag vinkar
tillbaka medan polismannen
sätter nyckeln i huvuddörren
och öppnar den med ett litet
klick. Efter att ha tryckt på
minst åtta strömbrytare är
det ljust överallt, och vi fortsätter in på hans lilla kontor.
Ga-gung. Det dånar när
polismannen stämplar våra
pass. “Det var en fransk film
vi såg”, förklarar han när han
tittar över kanten på glasögonen från passen och upp på
mig. Han stämplar våra seglingstillstånd, så det gungar i
hela polisstationen. Sedan
räcker han högen med doku-

Troels spelar trumma på marknaden
berättar polismannen, när vi
kommer fram till den nästan
tomma parkeringen framför
polisstationen. Han pekar
bort mot en gul Peugeot 205
som står ensam under en
lyktstolpe. “Det är min familj.”
I den lilla bilen är det fler
människor än det finns säten,
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ment över bordet, och trycker
min hand: “Ha en fin segling.
Ni är alltid välkomna tillbaka
till Tanger.”
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Segling, skratt och massor med hygge!
Det är med ett stort leende på läpparna jag skriver dessa rader och tänker tillbaka på året
som gått.
Våra fantastiska lite äldre ungdomar, 14-17 år, har under året bemästrat våra svenska
vatten och vindar på ett fantastiskt sätt. Skanörs Båtklubb har stärkt sin plats på kartan!

Året började kyligt och vi fick flytta starten av seglingssäsongen en månad. Från mars till
siste november har det tränats och tävlats i E-jolle, Laser och C55 2-3 gånger i veckan.

Något hårdseglat

Vårvinterarbete
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Äntligen båtarna i sjön
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Förutom våra träningar på hemmavattnen så har träning och tävling skett i samband med
Liros Cup här i syd.

Erfarenhet ger resultat och våra ungdomar Arvid, Philip, August och Jacob knep platserna
2, 3, 4, och 5 i cupen. Grattis! Snyggt jobbat!
Vårt gäng har även rest och seglat lite kors och tvärs i Sverige. De har farit iväg på äventyr
och seglat både Elitserien och JSM.

Det som är så fantastiskt med detta gäng är att de just är ett gäng som håller ihop. Ett
gäng med en fantastisk coach Hugo som inte bara utmanar dem rent seglingsmässigt, utan
även ser till så det är bra stämning i gruppen och att de har riktigt roligt tillsammans. Mer
kan man knappast begära!
Hälsningar Sofia Skoglösa och Jollekommittén

Sparbanksstiftelsen

delar ut anslag till föreningar som
driver fantastiska projekt, utbildar
nya och unga ledare samt arbetar för
inkludering i föreningslivet.
I år fick Skanörs Båtklubb ett fint
bidrag för att utbilda och utveckla
våra unga ledare.
Utdelningen ägde rum på Naturum i
Falsterbo.
Marianne Palmkvist Berg och Malin
Steffensen tog emot gåvan.
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Ensamsegling till Hiddensee
Runt millennieskiftet seglade jag ensam till Hiddensee
med en segelbåt utan motor
och extremt låga fribord.
Det var då ingen av kamraterna i hamnen som ifrågasatte vad jag höll på med.
Den veckan gav mersmak
men det tog många år innan

Alltnog jag kom iväg dit för
andra gången ensam under
2000-talet och det kändes
väldigt bra.

Vädret denna sommar var
ju som alla upplevt utomordentligt bra för båtliv men
övriga sociala engagemang
tar tid från båtlivet.
Därför blev utflykten
till Hiddensee denna
gång endast med två
övernattningar.

Avfärd 05.30, ankomst och angöring
utanför Hiddensee
vid 8-tiden för att
därefter köra in
innanför Arcona och
Sassnitz på vatten
som påminner om
”Grodhavet”, Mälaren. Jag fann endast
en, för mig attraktiv
hamn, liten och med
vad som såg ut som
okey restaurang och
bensinmack.

jag kunde återuppleva utflykten.

Det märkliga är att jag denna gång blev ifrågasatt av
hamnkamraterna att göra
denna utflykt i en i det
närmaste öppen 24 fots båt
med mycket motor.
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Tanka gick bra men
äta gick inte då
restauratören var på
utlandssemester.
Därför begav jag mig
till Kloster, den nordligaste
hamnen på Hiddensee, med
en lång historia som i
mycket påminner om Skanörs och Falsterbos. Museerna har lika föremål och det
handlar om bärnsten och
fiske. Redan i början av
1900-talet blev Kloster ett
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sommartillhåll för intellektuella. Jag gillar platsen för
att den är lite gammaldags,
lummig och har nära till
fantastiska stränder. Ett
gott utbud av restauranger
passar mig då jag inte kan
laga mat i båten. Spis och
kylskåp saknas men ett isskåp finns och det håller
ölen, smör, ost och sill svalt
i fyra dygn trots den varma
sommaren, så det går ingen
nöd på mig.

Från segelbåtstiden har
vissa rutiner följt med. Vid
översegling skall minst en
termos kaffe finnas och färdigbredda mackor. Det tyska brödet kan rekommenderas. En paus under en
lång överfärd är väldigt
trevlig antingen jag är själv
eller i sällskap.

Efter lunch, en brakmåltid,
dag två, gav jag mig hemåt
via Grönsund och Bögeströmmen. Överfarten mot
Danmark blev sensationell.
Först en sex, sju meter från
sidan som sedan avtog till
en njutbar stiltje halva
överfarten. Inför inseglingen i Grönsund stängde jag
av motorn, åt mina mackor
drack en god kopp kaffe i
lugn och ro. Solen gassade
och livet lekte. Därpå följde
en hissnande färd igenom
Grönsund i båtens marschfart 35 knop och med en
toppnotering strax över 45
knop.

Det är spännande att navigera i så pass hög fart och
all tidigare träning både
från segeltiden men framförallt åren med Tordön har
gett viss erfarenhet. Ett råd
på vägen, vid minsta tvekan
stoppa och red ut vad som
gäller! För min del har träningen gjort mig bekväm
med att byta menyer i navigatorn, vilket från början
var frustrerande.

Målet var nu Nyord en liten
fin hamn med en gammaldags by och en krog, Lolles,
värd namnet. Hamnen är
liten och djupet är begränsat så ni med segelbåt, kolla

att djupet räcker. Numera
rekommenderar jag att
boka bord på krogen då det
ofta är fullt.

med Falsterbo fyr lade jag
mig att driva samtidigt som
jag åt mina lunchmackor.
Det är betydligt trevligare
att komma i hamn mätt och
Hemresan från Nyord blev
belåten än trött och hungen blåsig men framför allt
rig.
skvalpig historia. När jag
kom ut ur Bögeströmmen Vad är det då jag gjort? När
var sjön ogästvänlig, när- man seglar ensam är det
mast brutal och rakt emot. I naturligtvis en ensamsegsådana förhållanden upp- ling och på danska sejlar
skattar jag båtens storlek man även med motorbåt. Är
och konstruktion. Jag fick det en solotur, knappast,
hålla mig till 8, 10 knop un- även om det var sol hela
der halva överfarten. Sedan tiden. Oberoende av vad det
lugnade sig både väder och kan kallas, var det en bra
sjö och hastigheten kunde tur!
successivt höjas till för mig
Leif Wessel
anständig hastighet. I höjd
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Vad gör egentligen Skanör Sailing Ladies?
Det blev inte så mycket gemensam segling utanför Skanör för Sailing Ladies i år. Den
vackra sommaren drog iväg damerna på annat håll. Men de turer som blev av blev desto
härligare med ljumma vindar i kvällssolen. På bilden nedan syns Margareta Liljedahl,
Christina Callmer och Marianne Palmkvist Berg.

Vi gör också vad vi kan för att befästa ryktet om de ständiga middagsätarna. Som vanligt
avåts ”Nobelmiddag”.

Det minglas före middagen
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Glassbomben serveras. Observera den
fria handen på ryggen!
10

Barn ombord
1. Lugnet före avfärd.

2. Barn ränner upp och ner från sittbrunn till salong.
3. Barn kravlar upp på däck, ilsk över säkerhetslina.

4. Svärdotter, son och gamla farmor ränner efter barn.
5. Barn placeras under måltid på filt, för att rädda nya
dynorna.

6. Filt måste arrangeras om gång på gång, då kletiga små
fingra river ner den.
7. Sittbrunn fylls med vatten. Dränering tät.

8. Motor vägrar starta. Farfar ser ut som sju svåra år och
ett nödår.
9. Farmor beslutar ta tåget hem.

10. Svärdotter beslutar följa med tillsammans med barn.
11. Svärdotter fixar matsäck.

12. Barn, svärdotter och farmor missar tåget.

13. Svärdotter, gravid i sjunde månaden, brister i gråt.
14. Barn kollapsar.

15. Lyckligt barn åker tåg

Eva Tildborn-Ström
s/y Shamal
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Båtvänner i Skanörs båtklubb
Det är med glädje som vi blickar tillbaka
på sommaren 2018, kan den uttryckas på
något annat sätt än FANTASTISK?? Fantastiskt väder = fantastiska förhållanden
för båtsport!!

För andra året i rad blev bröderna Oscar
och Hugo Johansson svenska mästare i
just C55 GRATTIS!!!

GRATTIS också till Julius Balkfors, klubbens duktige optimistseglare, som vunnit
Rikskvalet och placerat sig högt upp i
Nordiskt Mästerskap i Optimist.

Hamnens upprustning med bl a utbyggnad av Stens brygga gjorde att hamnen
blev det ställe där många, många hängde
under sommaren.

Klubben har ett antal båtar och byggnader, och allt kräver sitt underhåll. Det är
ett stort jobb som en handfull klubbmedlemmar utför så att allt ska fungera. På
årsmötet fick vi bifall att bygga ut klubbhuset med två omklädningsrum, en handikapptoalett och nytt styrelserum. Nu
börjar arbetet med att projektera, söka
nödvändiga tillstånd och inte minst fixa
finansieringen.

I år introducerades en ny serietävling i
segling, Division 1, som seglades i hela
landet. SBK seglade i region Syd och det
blev två deltävlingar. Efter de två deltävlingarna stod SBK som segrare i södra
regionen. Båda deltävlingarna gick i
Skanör med SBK som arrangör och båda
tävlingarna genomfördes mycket bra.
Vad innebär det att vi vunnit div 1? Jo det
är en biljett till Allsvenskan som är den
högsta divisionen i Sverige! Tänk er,
bland 18 bästa lagen i Sverige finns vi,
Skanörs Båtklubb. Det innebär också att
SBK står inför en elitsatsning som kräver
mycket av oss, seglingsmässigt, organisatoriskt och inte minst ekonomiskt. Se
separat artikel.

Som ni ser är det mycket på gång som
kostar pengar, och vi söker aktivt efter
sponsorer som kan hjälpa oss att genomföra det vi så gärna vill.
Välkomna till hamnen och klubbhuset på
lördagsfika kl 10-12, öppet hela vintern.
Jollekommittén har vinterkafé kl 12-15
söndagarna 20, 27 januari och 3, 10 februari.

Div 1 seglades i klubbens C55or och det
kändes extra bra att vi har ungdomar
som gillar att segla C55orna och som
lyckas bra på tävlingsbanorna. De som
tog SBK till Allsvenskan var Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, August VigildNilsson, Hugo Johansson, Jacob Skoglösa
och Philip Edberg, stort GRATTIS!

Tack till er alla som helhjärtat ställer upp
för SBK.

Med en önskan om ett lika bra båtår
2019 som det gångna året och väl mött
på SBK.
Marianne Palmkvist Berg
Ordförande

Årets SBK:are blev trion Arvid Bjelkedal,
Elliot Steffensen och August Vigild- Nilsson som gjort bra ifrån sig på tävlingsbanorna i klubbens C55or.

Sydvästen 45:e årgången
Skanörs Båtklubbs magasin
Ansvarig utgivare
Marianne Palmkvist Berg
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Omslag: Sailing Lady on board
Foto: Karin Donnér
Redaktör
Eva Tildborn-Ström
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Nya tag i klubbhuset
Det är glädjande att klubbens satsning på
ungdomarna har slagit så väl ut, inte minst
det ökande antalet seglande flickor. Fler
aktiva seglare och återkommande större
kappseglingsarrangemang ställer också
krav på klubbens resurser. Jolleseglarna
behöver lokaler, både för teorigenomgångar och för omklädning. Vi behöver
också separata omklädningsrum för herrar
och damer. På senaste årsmötet fick
styrelsen klartecken att undersöka möjligheterna att lösa de mest akuta behoven
genom att bygga till klubbhuset.
När detaljplanen för hamnområdet nyligen
gjordes om, lyckades vi få igenom en
förändring, som innebär möjlighet att utvidga klubbhuset söderut ca fyra meter. En

utbyggnad av båda flyglarna skulle ge
plats att inreda nya omklädningsrum med
duschar samt en handikappanpassad toalett i den östra flygeln, och ett nytt styrelserum/ kansli i den västra. Omklädningsrummen tänks få ingång från den södra
verandan, som också skall utvidgas och
fräschas upp. Därmed skulle vi också
slippa att få in så mycket sand i klubbhuset.
Verandan har fått en ordentlig uppfräschning. Förra året fick vi nya möbler. I höst
har hela taket bytts ut. Till våren väntar
lite målningsarbete, ”avsandning” och
städning.
Mikael Ström, hustomte
Medlemmar i Skanörs Båtklubb har möjlighet att hyra Klubbhuset under perioden 1/10 – 30/4
Du kan hyra klubbhuset antingen för en eftermiddag från klockan 13.00 till 19.00 eller kväll från
13.00 till 12.00 påföljande dag. För en eftermiddag är grundhyran 1 000 kronor för kväll är
grundhyran 2 000 kronor. Önskar du låna Klubbens glas, bestick och porslin tillkommer 300
kronor.
För närmare detaljer kontakta Klubbmästare Anders Holmström 040-47 27 55 och
070-847 27 55 eller via email an.holmstrom@comhem.se
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Foto: Daniel Stenholm

Efter framgångsrikt deltagande i Division 1 södra, är vi nu i
Allsvenskan i segling.
Steget mellan Divison 1 segling och Allsvenskan är stort och vi vill nu mobilisera så många
goda krafter och skickliga seglare som möjligt i Skanörs Båtklubb för en elitsatsning mot
den absoluta toppen. Vi bjuder därför in samtliga intresserade klubbmedlemmar att meddela sitt intresse att delta i laget.
Om Du inte är intresserad av att kappsegla, men vill ingå i projektet ”Skanör i Allsvenskan” är du också hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse. Vi behöver hjälp med ett
antal arbetsuppgifter vid sidan av själva seglandet som tex. administration, press/mediakontakter, information internt/externt, reseplanering/hotellbokningar, fysträning, regelkurser, klubbmöten, videokvällar under vintern, transporter och mycket annat.

Förutsättningar

•
•
•
•
•

Laget skall bestå av minst 12 tävlande.
Samtliga tävlande i Klubbens lag skall delta i minst en deltävling.
Ingen tävlande för delta i mer än 3 deltävlingar.
Besättningen i varje kappsegling skall bestå av fyra tävlande och det skall ingå minst
en person av varje kön.
Till varje deltävling får anmälas 4 eller 5 tävlande. Besättningen kan ändras bland de
anmälda tävlande inför varje kappsegling.

Sydvästen 2018
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•
•
•

Besättningen på varje deltävling skall bestå av minst en ungdom (13-25 år) av valfritt
kön som skall delta i minst 5 kappseglingar.
Samtliga tävlande skall vara medlemmar i Skanörs Båtklubb senast den 31 december i
år.
Samtliga tävlande skall ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet
(gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år)

Träning på vattnet i J70

Vi kommer att starta seglingsträningarna i J70 i början på
mars 2019 i samarbete med Malmö SS. Initialt kommer vi att
utgå från Limhamn och segla på vattnen utanför Limhamn.
Transporter till och från Malmö kommer att koordineras för
dig som inte har bil.

Regelkurser

Vi kommer under vintern att arrangera några kurser i
Kappseglingsreglerna för att fräscha upp våra kunskaper
samt ta till oss de specifika regler som gäller för Allsvenskan
(straff mm).

Fysträning

Vi kommer under vintern att arrangera fysträning så att vi är
väl förberedda när våren kommer.

Laguttagning

En kommitté underställd Styrelsen kommer att sammanställa
det slutliga laget bestående av minst 12 men möjligen
ytterligare några seglare, som skall representera vår
Båtklubb. Uttagningen av laget syftar till att få starkast
möjliga laguppställning att representera Skanörs Båtklubb.
Detta är en uttalad elitsatsning och förutsätter därför att du
som deltagare förbinder dig att genomföra de planerade
aktiviteterna inför och under hela den tid som Allsvenskan
pågår.

Deltävlingar
•
•
•
•

17 – 19 maj, Strängnäs
31maj – 2 juni, Malmö
23 – 25 augusti, Örnsköldsvik
13 – 15 september, Västerås

Kostnader

Skanörs Båtklubb står för anmälningsavgiften 30.000:- samt
nödvändiga depositioner för skador på båt och utrustning.
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Sponsring
En kommitté för sponsring finns redan i klubben men den behöver förstärkas inför denna
satsning. Arbetet är redan påbörjat och ett intensivt jobb med att söka sponsorer och
ekonomiska bidrag för täckande av de kostnader som projektet medför är inlett. Principiellt står varje klubbmedlem för sina egna kostnader för resor till/från deltävlingarna samt
logi – men dessa kommer att koordineras i största möjliga utsträckning samt kommer
klubben givetvis att använda det kapital som kommer in via sponsorer och på annat sätt
för täckande av dessa kostnader.

Foto: Daniel Stenholm
Projektgruppen för SBK:s deltagande bestående av Leif Wessel, Gunnel Nilsson m.fl. leds
av Björn Boklund. Han ansvarar även för den sportsliga delen. Sponsoransvarig är Stefan
Persson. Mediaansvarig är Britt-Marie Bergström.

Välkomna till hamnen och klubbhuset på lördagsfika kl 10-12, vi har
öppet hela vintern och på söndagarna 20, 27 januari och 3, 10 februari
har jollekommittén Vinterkafé kl 12-15.

Sydvästen 2018
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Att tänka på när du vrålar över till Danmark i din snabba båt
Jag vill påstå att de som kör från Skanör till Danmark med motorbåt bör beakta en del
regler som gäller att köra motorbåt.

På den danska Söfartsstyrelsens hemsida finns under SKOLE- & FRITIDSSEJLADS en
rubrik Speedbådbevis. Se soefartsstyrelsen.dk. På denna sida kan ni lägga in er båts
längd och motorstyrka och får då reda på om er båt betraktas som speedbåd.

Längst ner på sidan finns en länk till ”Flyer om krav om ansvarsforsikring og speedbådseller vandscooterbevis”.
I den danska versionen för danska medborgare gäller då krav på ett förarintyg som
avser speedbåd och ansvarsförsäkring.

I den engelska versionen, som får tolkas som besökares, är kravet på speedbådsbevis
utelämnat. Däremot noggrant angivet om kravet på ansvarsförsäkring.
Jag har löst det så, att jag har med mina förar- och skepparexamina ombord, kopia på
försäkringsbrevet och flytvästar.

De sistnämnda av säkerhetsskäl, men en av mina vänner var och provkörde en
”speedbåt” utanför Köpenhamn och blev uppbringad av polisen. Första frågan var: Var
är flytvästarna? Den andra frågan var: Vem ombord är behörig att framför båten? En av
svenskarna hade förarbevis, men inte med sig. Polisen tog personnummer för att kolla
upp riktigheten i påståendet. Vad de gjorde vet vi inte men de påstod att böter skulle
drabba uppgiftslämnaren om det var fel.

Alltså mitt råd är att alltid ha med kopia på försäkringsbrev, flytvästar och om
förar/skepparexamen finns, ha det med.
Leif Wessel

Författaren i sin Coronet
vid namn Tordön, enl.
danskarna en Speedbåt

Foto: Johan Ullenby
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Optimistseglaren Julius Balkfors representerade
SBK vid Nordiska Juniormästerskapen i Båstad.
Stolt fader berättar:
unga seglare strävar
efter. Efter att ha
seglat de två rikskvalen i Oxelösund och
Lomma stod det klart
att Julius hade nått
målet och kvalificerat
sig för att representera
Sverige och Skanör i
Nordiska Juniormästerskapen i Båstad,
JNoM.

Att få lov att trä på sig den
blågula flytvästen och segla
ett internationellt mästerskap är något som många

Sydvästen 2018

När de 20 tjejerna och
20 killarna som ska
representera Sverige
träffas i Båstad är det
kära återseenden. De
har teamat ihop sig på
ett förberedande läger så de
har redan vänner från
andra delar av Sverige och
har börjat bygga på lagandan. Innan själva kappseg-
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lingarna drar igång är det
också tre dagar med inmätning, träning och fortsatt
teambuilding som gäller.
Allt under ledning av mästerskapscoach Joel Wall och
4 andra coacher. Hela mästerskapet är väldigt väl arrangerat från lägerupplägg
till instruktion från några av
Sveriges främsta coacher.

Nordiska Juniormästerskapen arrangeras för Optimist, E-jolle, Zoom 8, Laser
radial och 4.7, Feva och
29:er, och seglades i ett
sommarhett Båstad 1-4 augusti.
Efter teambuilding och träning i 3 dagar i 30-35 graders värme började första
tävlingsdagen med väntan

på att åskan skulle dra bort
och vinden vända till en
stabilare nordväst. När seglarna till slut fick lämna
hamnen på eftermiddagen
fick de till två race i hyfsat
jämn, svag vind och krabb
sjö.

som när den kom var något
starkare än gårdagens. Nu
var seglarna lite för taggade
och 19 seglare fick BFD i
första racet. Dock inte Julius
som blev 6:a i mål. Starten i
andra racet var mer disciplinerad och Julius kämpade gott i den svaga vinden
och blev 14:e båt. I sista
racet kom inte Julius loss i
starten och missade dessutom ett stort skift vilket
gjorde att han rundade första kryssmärket som båt 52.
Resten av seglingen klättrade han och blev 37:a i
mål. Totalt nr 14 efter två
dagar och man kan konstatera att Sverige står sig
starkt i norden med 13 på
topp 20 efter två dagar.

Julius gick ut starkt i första
och rundade som 6:a vid
kryssmärket men föll till
16:e plats i mål efter att ha
valt vänsterkanten med mer
krabb sjö. Andra starten såg
ut att bli perfekt och Julius
ledde efter halva racet och
blev 4:a över mållinjen men
det visade sig att han varit
för snabb över startlinjen
och fick en BFD*. Julius
hamnade på plats 54 efter
första dagen och ”fick kvitto” på att grejerna funkar!
Tredje dagen är alltid vigd
för lagsegling. De svenska
Andra dagen började åter- killarna inte fick till det,
igen med väntan på vind men de svenska tjejerna

stod till slut högst på pallen.
Lagseglingen gick nära land
och resten av laget som inte
seglade hejade på fint från
piren.
Finaldagen bjöd på lite starkare vindar vilket många
var nöjda med efter den
svaga vinden de första dagarna. Julius seglade på fint
och placerade sig på 9:e,
14:e och 7:e plats och slutade som totalt 6:a. Fjärde
svensk och bästa skåning!

JNoM går av stapeln mitt i
semestertider och de flesta
seglarna kommer med sina
familjer. Det gör evenemanget till en fin kombination av mästerskap och familjesemester och många
av seglarna brottas mellan
att träffa sina kamrater på
kvällarna och att krypa till
kojs tidigt för att förbereda
sig för morgondagens race.
Lars Balkfors

*För de oinvigda kan berättas att BFD betyder Black Flag Disqualification. Svart flagga vid starten innebär
att tjuvstartande blir diskvalificerade. (reds anm.)
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