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hösten 2019

Regimski)e i SBK
Efter nio år som Skanörs Båtklubbs ordförande
lämnade Marianne Palmkvist Berg på årsmötet
den 29 november över rorkulten, läs ordförandeklubban, till Lars Balkfors.
Marianne har under sina år vid rodret fått ungdomsverksamheten i klubben att glänsa och SBK
har blivit en klubb att räkna med på kappseglingsbanorna.

Marianne lämnar över klubban 0ll Lars

Marianne har ordet
Dags a/ summera . . .
Tiden går fort när man har roligt, ja det kan jag
verkligen skriva under på. Efter tio år är det nu
hög tid att sätta punkt.

timistjollar och 2 ribbåtar. Vi har fått en C55:a
donerad till klubben. Seglarskolan har nu ca 70
elever per sommar och det är barn och ungdomar från alla världens hörn som upplever de
fina seglingsförhållanden och hygge som Skanör har. Dessutom är alla instruktörerna fostrade i SBK, de äldsta med rötter i Segla Meraprojektet som var starten på ungdomsverksamheten.

Att rabbla upp alla roliga saker som hänt i
Skanörs Båtklubb under dessa år tror jag inte ni
skulle orka med, men ett litet axplock kan jag
väl få bjuda på.
Först och främst den stadigt växande ungdomsverksamheten. Nu har våra ungdomar tagit SBK till seglingens finrum, Allsvenskan,
och vi är ett av de 18 främsta lagen i Sverige!

Stora såväl som små tävlingsarrangemang är
inget som SBK har tvekat inför. Det har varit
Finnjolle, Starbåt, C55, ett antal kölbåtar i
Vi har hunnit med att bli certifierade för seglarLight Vessel och inte minst många, många Opskola enligt Svenska Seglarförbundets kurstimister och andra jollar med nästan lika många
plan, fått 50% finansiering av 2 C55:or, 6 opribbar med coacher och föräldrar.
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Hygge av olika slag har varit stadigt förekommande, det är gott att komma samman. Antingen det är oktoberfest med bumpa-bumpa, nobelfest för damer, julafton på kyrkogården och
sen kaffe i klubbhuset, torsdagsärtor eller spontanhäng runt grillen en varm sommarkväll har
det alltid varit trevligt.

Det må vara att ta hand om alla klubbens prylar
och båtar, fixa mat till hungriga seglare, ordna
hygge eller få fram sponsorer till all verksamhet. Alla era insatser har varit och är ovärderliga för Skanörs Båtklubb. Stort TACK till er
alla!
Fortsätt sätta Skanörs Båtklubb på seglingsoch hyggekartan!

Hur har SBK lyckats med allt detta roliga? Jo,
det är naturligtvis alla ni positiva medlemmar
som är beredda att upp på tårna när det gäller.

Marianne

——————————————————————————————-

Lars Balkfors har ordet
Nyss hemkommen från vårt årsmöte i ett fullsatt klubbhus är jag fylld av värme. Alla
skratt, all värme och genomgången av alla aktiviteter och seglingsframgångar som vi hade
2019 är fina exempel på värdet av vår klubb.
Och tänk att vi fyller klubbhuset med alla generationer.

spännande år där vi arbetar vidare för att
bygga till och öka både funktion och tillgänglighet för klubbhuset. Satsningen på Allsvenskan tar ett steg mot nya ambitioner och
dessutom har vi fått förtroendet av Svenska
Seglarförbundet att arrangera en delsegling i
Skanör. Ett väldigt fint förtroende som vi ska
göra till en folkfest.

Vi har ett år bakom oss med fina prestationer
på seglingsarenorna. Allsvenskan där vi håller
oss kvar med god marginal och som du kan
läsa vidare om några sidor längre fram. Vår
jolleverksamhet som växer sig starkare och
bredare för varje år, både i seglarskolan och
på kappseglingsarenor på nationell och internationell nivå. Sist men inte minst har Light
Vessel Race genomförts för femtionde gången, imponerande.

Jag är full av ödmjukhet över att ha fått förtroendet att leda styrelsens arbete i världens
finaste förening. Nu kör vi igång planering
för alla aktiviteter 2020. Passa på att besöka
vårt vintercafé på söndagar 11-15 som kommer igång efter årsskiftet.
Hygge och flyt
Lars Balkfors

Sedan ska vi lägga till alla sociala aktiviteter
som Sailing Ladies, middagar och caféer i
olika format som är ovärderliga. Alla dessa
aktiviteter är i grund och botten tecken på att
Skanörs båtklubb är en välmående klubb. En
klubb där många trivs och har sitt hjärta. Och
motorn för alla insatser som görs i klubben är
att vi trivs och har kul tillsammans och det
ska vi bygga vidare på.Vi ser fram emot ett
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Årets SBK:are 2019
Björn Boklund
Årets SBK:are är en medlem som varit med från
klubbens barndom. Den här personen tar varje
tillfälle som ges att informera sin omgivning om
att Skanörs Båtklubb är världens bästa klubb.
Han har under de senaste åren haft en framträdande roll i samtliga SM som SBK har arrangerat
liksom i många andra av klubbens tävlingar och
deltar med stort engagemang i klubbens styrelsearbete.
Björns intresse för ungdomarnas seglande och
tävlande har verkligen varit omfattande. Han
hjälper till med träningen både i C55:or och övriga jollar.
2019 etablerade sig Skanörs Båtklubb i Allsvenskan. Som både projektledare och tränare
har Björn lett denna fina satsning till ett fantastiskt resultat.
Björn Boklund är en sann SBK:are i både själ
och hjärta!

___________________________________________________________________

Klubbhuset
Skanörs båtklubbs ungdomsverksamhet har vuxit med jolleträning, seglarskola och många stora
kappseglingar. Den ökande aktiviteten gör att klubbhuset ibland inte räcker till, och vi planerar därför en mindre tillbyggnad. Detaljplanen medger en utvidgning på klubbhusets södra sida, mot Badhytten, tyvärr dock inte vid den östra flygeln, där en ledningsgata är förlagd helt nära huset.
Den planerade om- och tillbyggnaden innebär att den västra flygeln förlängs och det tillkommande
utrymmet utnyttjas för administration. Placeringen ger bättre tillgänglighet, inte minst för seglingssekretariatet vid kappseglingar. Det gamla omklädningsrummet reserveras för damerna, och styrelserummet blir omklädning för herrar. En handikappanpassad toalett inrättas i en del av diskrummet.
Uterummet isoleras och får ett riktigt tak.
Larserik Hansson har ritat och bygglovsansökan är inlämnad i december.
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Vad är Allsvenskan i segling?
Vi vanliga har stått lite konfunderade över våra kappseglares tal om Allsvenskan. De flesta av
oss, långseglare, semesterseglare och bryggseglare har hittills förknippat Allsvenskan med fotboll.
För oss som inte vet kan berättas att Allsvenskan Segling startade 2015 och är kappsegling i ligaformat, där 18 klubbar deltar på fyra deltävlingar per år för att avgöra vilken klubb som är Sveriges bästa kappseglingsklubb. Klubbarna turas om att tävla i sex stycken J/70 på korta banor nära
land. Resultat och tracking finns tillgängligt live via SAP Sailing Analytics. De fem främsta
klubbarna efter den sista deltävlingen får chansen att möta andra klubbar från Europa och övriga
världen i Sailing Champions League nästkommande år. Vinnaren av Allsvenskan får även delta i
Nord Stream Race, en havskappsegling i Östersjön.
Deltagande klubbs lag ska bestå av minst 12 tävlande. Samtliga tävlande i klubbens lag ska delta
på minst en deltävling, men ingen tävlande får delta på samtliga deltävlingar. Besättningen i varje
kappsegling ska bestå av fyra eller fem tävlande och det ska ingå minst en person av varje kön.
Till respektive deltävling får anmälas upp till sex tävlande. Besättningen kan ändras bland de anmälda tävlande inför varje kappsegling. Besättningen på varje deltävling ska bestå av minst en
ungdom (13 – 25 år), av valfritt kön, som ska delta i minst fem kappseglingar.
Nedan ses en del av Skanörs Båtklubbs lag i Allsvenskan.
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Från vänster: Angelica Grönvall, Max Waldhauer, Hugo Johansson, Oscar Johansson

Skanörs Båtklubb och Allsvenskan
Skanörs Båtklubbs styrelses beslut blev
att om Allsvenskan inte skulle belasta
den övriga verksamheten så kunde vi gå
vidare. Vid nästa styrelsemöte visste vi
inte hur mycket pengar vi skulle få in
men vi hade då fått signaler om att en
betydande del var säkrade även om inga
siffror var klara. Detta var vad vi visste i
januari när anmälan skulle vara inne.

Division 1
År 2018 vann Skanörs Båtklubbs lag Division 1 region syd, en av fyra regioner.
Laget bestod av fem juniora jolleseglare,
som normalt seglar individuellt och deras
tränare Hugo. Placeringen ledde till att
Skanörs Båtklubb erbjöds en plats av arton i Allsvenskans lagsegling. Men
egentligen började det hela ett år tidigare
med att Arvid, August och Elliot efterfrågade träning i en av klubbens C55 båtar,
en kölbåt som seglas av 2-3 personer.
Deras mål var att segla Junior Cup och
SM i C55 vilket de gjorde framgångsrikt.

Samtliga deltagare i laget skulle vara
medlemmar i SBK vid ingången av 2019
vilket var en förutsättning då det är en
SBK- satsning som skall genomföras.
Ytterligare två månader senare hade vi
koll på beloppen som ställdes till förfogande från de olika bidragsgivarna och
därmed kunde vi koncentrera oss på att
skapa laget som skulle segla de fyra delseglingarna.

Förberedelser
När det stod klart att SBK kvalificerat sig
till en plats i Allsvenskan, gällde det att
ta ställning till om vi skulle klara det
både ”personellt” och finansiellt. Det
skulle kännas mycket svårt att meddela
ungdomarna att deras ansträngningar varit förgäves. Därför bildades en grupp
under Björn Boklunds ledning att utvärdera mål och möjligheter att genomföra
en sådan satsning. Vi runt Björn hade
upplysts om att vi inte skulle vara kloka
om vi skulle ge oss in på detta äventyr.

Laget måste bestå av minst tolv personer
och ingen får segla mer än tre delseglingar. Varje besättning måste bestå av en
junior och en person av det underrepresenterade könet. Juniorer har vi gott om
och också tjejer visade det sig.
Uttagningen av laget gjordes så att samtliga SBK:s medlemmar fick anmäla intresse för att vara med i laget eller vid
sidan av. Det blev femton seglare och
fyra vid sidan av, Björn (Bokis), Gunnel,
Leif och Stefan.
Björn blev projektledare, coach och tränare, Gunnel höll i administrationen,
Björn, Leif och Stefan hanterade sponsorerna.

Flera klubbar hade avstått från att delta
på grund att det hade ansetts för krävande
på alla plan. Detta sporrade oss ännu mer
och vi analyserade vilka seglare som
fanns att tillgå och gjorde en budget som
nästan fick oss att storkna. Både vad gäller seglare och medel saknade vi erfarenhet sedan tidigare då det var första gången i klubbens historia ett sådant projekt
skulle sjösättas.

Så långt var förutsättningarna uppfyllda
för ett deltagande förutom att vi saknade
en båt för träning.
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Båt och träning

att vi hade skrapat ihop en hel massa
pengar så förhandlingarna kom att kretsa
kring denna fråga och en hel del praktiska saker som tex transport av tävlingsbåtarna till tävlingsarenorna. Man trodde då
inte att vi skulle behöva dra en båt till
Örnsköldsvik, vilket senare visade sig
vara fallet. Och trots allt; vi fick till de
bästa träningsmöjligheter som man kan
begära i denna region.

Leif hade under hösten hört sig för om att
köpa en båt men vi tröttnade ganska omgående med att gå vidare med ett förvärv
av olika orsaker. Björn började sondera
hos sina tidigare kappseglande kamrater i
MSS, Malmö Segelsällskap, om hur vi
skulle kunna komma in under deras
vingars beskydd. Oscar och Hugo hade
seglat lite med deras J-70 som tävlingsbåten heter och kunde mycket om hur det
fungerar där.

Eftersom träningen inte kom igång med
en gång på grund av ett mastbrott genomfördes regelutbildning med hela laget i
klubbhuset. I mitten av april började träningen på vattnet två gånger i veckan under hela våren och inför delseglingarna
några extraträningar på lördagar och söndagar. Björn var närvarande i stort sett
vid varje tillfälle.

Efter en inledande kontakt erbjöds vi ett
möte med MSS:s kappseglingsansvarige.
Det visade sig att de var intresserade av
att samträna med oss, men gentemot sina
medlemmar måste de få till en ”deal”
som höll för dem. Ryktet hade nått MSS
Lagets seglare
Herrar
Oscar Johansson
Lars Bjulemar Balkfors
Max Waldhauer
Johan Granqvist
Björn Flygare

Damer
Johanna Granqvist
Ylva Selander
Malin Steffensen
Angelica Grönvall

Juniorer
Arvid Bjelkedahl
August Vigild-Nilsson
Elliot Steffensen
Philip Edberg
Julius Balkfors
Jakob Skoglösa
Hugo Johansson
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Hugo och Oscar Johansson, Ylva Selander och Malin Steffensen vann sista racet i
Strängnäs

Delsegling 1 i Strängnäs

Efter seglingarna kunde vi konstatera att
laget uppfyllt målet med råge och blev
7:a av 18 lag.

Resan upp till Strängnäs genomfördes i
två inlånade bra transportfordon och med
en båt på släp. Detta visade sig vara lite
besvärligare än vi trott vid förhandlingarna med MSS. Det fordrades utökat
körkort för båttransporten och till en början var det endast Hugo som hade sådant.

Delsegling 2 i Limhamn
Avståndet från Skanörs Hamn till Limhamn var bekvämt och övernattningarna
löstes hemma.

Samtliga deltagare inkvarterades på ett
litet hotell tvärs över gatan från tävlingsarenan. Seglingarna genomfördes
under helgen i vackert väder och måttliga
vindar.

Här var det juniorerna som representerade Skanörs Båtklubb och laget bestod av
Arvid, August, Elliot, Philip, Jakob och
Ylva

Laget i Strängnäs bestod av Malin, Ylva,
Angelica, Oscar och Hugo.

Sommaren hade kommit och vindarna
saknades delvis, vilket verkligen strömmarna inte gjorde som ställde till mycken
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förtret för det unga laget som inte riktigt
fick visa sin kapacitet.

Västerås bjöd på den första riktiga höststormen så seglarna fick verkligen bekänna färg liksom funktionärer och
publik. Förnuftigt var att avkorta serien
på söndagen då flera ekipage låg utströdda över banan med masterna i vattenytan.
Slutligen blev vårt resultat en 12:e placering och totalt 13:plats i Allsvenskan. Det
betyder att vi har kvalificerat oss till deltagande år 2020 och därmed är våra mål
uppfyllda med
råge, dvs att stanna kvar i serien och att
komma före MSS, att segla väl och att
hålla budgeten.

Det som gladde oss alla var att de flesta
sponsorerna visade sitt intresse genom att
komma och titta, både på vårt unga lag
och på Allsvenskan som tävlingsformat,
vilket säkert ökar förståelsen för vår
sport.
Delsegling 3 i Örnsköldsvik
I motsats till seglingarna i Limhamn var
det flygavstånd för hela laget tillsammans med Gunnel och Leif. Björn Bokis
Boklund och K-G Almström drog båten
med KG:s husbil hela vägen men kunde
släppa båten i Stockholm på hemvägen.

Jag vill med dessa rader tacka alla som
på något sätt stött Skanörs Båtklubbs
medverkan i Allsvenskan lagsegling och
framförallt styrelsen som litade på att vi
skulle klara det inom ramen för budgeten. Dessutom ett särskilt tack till alla 15
anmälda, som var och en gjort allt de
kunnat för att laget skulle nå målet att
stanna kvar i Allsvenskan.

Vi huserade på Hotell Elite som ligger på
kajen intill tävlingsarenan. Regnade det
kunde vi följa seglingarna från rummet i
helikopterperspektiv.
Laget placerade sig på en fin 10:e plats,
vilket gav oss hopp om att vi nog skulle
klara målet.
Laget i Örnsköldsvik bestod av Oscar,
Hugo, Lars, Julius och Malin.
Delsegling 4, tillika final i Västerås
Precis som till Strängnäs åkte laget i två
inlånade bilar med en båt på släp.
Vi bodde på Comfort hotell intill järnvägsstationen med fem minuters gångavstånd till hamnen med tävlingsarenan
precis utanför hamnen.
Laget var som planerat det lag som hade
bästa placeringen i de tre första deltävlingarna, men med ett byte för att komma
upp i totalt 12 seglare.

Max Waldhauer, Oscar Johansson, Hugo Johansson och Angelica Grönvall på väg till start.

Finallaget bestod av Oscar, Hugo, Max
och Angelica.
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De juniorer som från början initierade
träningen i lagsegling fick förutom en
genomförd delsegling inbjudan att segla
samma format och båt en helg i Norge
och en i Kiel vilket de har gjort och där
de haft Hugo med sig som chaufför och
coach.

dessutom säkert lärt oss ett och annat inför framtiden och hoppas kunna dela med
oss av detta.
De mål vi satte upp har samtliga uppfyllts, att segla väl, att hålla oss kvar i
Allsvenskan, vara bättre än MSS och att
inte belasta klubben ekonomiskt.

Jag , Gunnel, Stefan och Björn har bjudits på en resa av sällan skådat slag med
upplevelser utöver det vanliga. Vi har

Leif Wessel

_____________________________________

Sydväst/en
Sydvästen är inte bara en tidning. Sydväst är också ett väderstreck. En regnhatt med ett kort brätte
framtill och ett långt brätte baktill kallas också sydväst. Historiskt tillverkades sydvästen av impregnerat tyg, men numera är plastmaterial vanligast. Plagget användes ursprungligen av fiskare i
Nordatlanten.
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Min Allsvenska Resa 2019
Rapport från landteamet

AH resa med s0l!
Fån vänster: Leif, Lars. Julius, Malin,Gunnel och Hugo
Inför första seglingen hämtades vi upp med en
ny Mercedesbuss som Stefan Persson, vår
sponsoransva-rige, hade fått företaget att ställa
till vårt förfogande. För resten av teamet fanns
en BMW van som Leif Wessel utverkat och
som kördes av Hugo Johansson som hade rätt
körkortstyp för att dra en J/70 efter bilen.

de lagade allt från grunden och först efter beställning och vi var inte de enda gästerna. När
maten äntligen serverades var den väldigt god
men vi var väldigt fördröjda. Hugo och hans
besättning höll sig till hamburgare på vägkrog
och var framme i tid för sjösättning vilket var
klart då vi anlände. Eftersom resdagen var
Björns födelsedag firade vi den med äkta
champagne, som han själv hade köpt, på bryggan utanför hotellet . Gemensam middag på
restaurant av hygglig kvalitet, utvald av Leif.
Björn fick en tårtliknande dessert med ljus i.
Stilfull inledning på äventyret.

Färden till Strängnäs gick med Björn som
chaufför och Leif som bisittare som skötte roadmap, telefon och kaffetermos. Lång färd
fodrar mat i magen och vi valde ut ett ställe
som vi tyckte låg bra till, men flera kilometer
från motorvägen. Krogägaren måste ha mutat
vägverket för att få gäster till krogen som ligger vackert vid Göta Kanal (inspelningsplats
för filmen Göta Kanal).

Hotellet vi bodde på låg endast tio kliv från
bryggan där allting hände, vilket var bra när
man d.v.s. jag behövde vila benen en stund.
Från andra våningens frukostrum med fönster
utåt bryggan och seglingsområdet satte sig Leif
och redigerade bilder och lade ut dom på hem-

Dagens lunchmeny var raggmunk vilket passade oss bra, men vad dom inte berättade var att
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sida och sociala medier. Endast en hängpil förstörde en del av panoramat .

sponsorer och intresserade klubbmedlemmar
och föräldrar. Våra gamla bänkar från Skanör
lyckades vi glömma kvar på kajen. Någon
vandrare på piren kan säkert ha glädje av dem.

På bryggan fanns några trappsteg och ett räcke
där vi mutade in oss och hade vår depå med
SBK flagga, dricka, godis, kikare, seglingsföreskrifter och lagets ombyteskläder. Lunchen ,
som serverades från en vagn på bryggan, bestod av spagetti med någon kycklingbit i om
man hade tur. Rätten serverades på en tunn
papptallrik som seglade iväg då det kom en
vindby och då fick grannen halva måltiden på
sin flytväst! Vänskap uppstår ju då.

Nästa segling ägde rum i Örnsköldsvik 120 mil
bort. En båt skulle släpas dit och tillbaka igen.
Björns bäste kompis K-G Almström erbjöd sig
att köra alla dessa mil med sin husbil. Så blev
det och han och Björn körde iväg redan på
onsdagsmorgonen. Laget och Leif och jag flög
på torsdag morgon. Vi hämtades flott som vanligt i Mercedesbussen med Stefan som chaufför
för färd till Sturup. Flygresan innebar några
timmars stopp på Arlanda som fördrevs på olika sätt. Valberedningen Leif, Malin o Lars hade
möte, Oscar planerade en seglingskurs, Julius o
Hugo spelade på telefonerna och mitt uppdrag
var att för Leifs räkning kolla om någon sålde
snygga Loafers, vilket jag gick bet på. Samling
för gemensam lunch före avfärd mot Ö-vik.

Jag förde noggrant protokoll på seglingsresultaten och vi jämförde oss hela tiden med MSS.
Eftersom vi hade fem i laget varav tre tjejer,
gjordes ett bytesschema så att alla fick segla
lika mycket. Allt löpte på i god anda och vi
deltog i after sail och regattamiddag . Nöjda
med helgens resultat for vi hem i våra fina bilar.

Det fungerade fint med förbeställd taxi från
den lilla flygplatsen till hotellet. Chauffören
berättade målande om bygden och dess invånare under färden. Elite Plaza Hotel, som Leif
via kontakter beställt, visade sig vara fantastiskt välplacerat vid kajen där
evenemanget ägde rum. Alla
bodde på sjunde våningen
med utsikt över seglingsområdet. Då vårt lag inte seglade passade vi på att följa seglingarna ur helikopterperspektiv. Inga träd i vägen här.

I Malmö blev resultatet inte lika lyckat då förhållandena och erfarenheten inte var riktigt desamma som beskrivits ovan. Även här gjorde
vi en egen depå på kajen med flagga, fika för

Depån i Malmö, Soﬁa Skoglösa och Stefan Persson
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I vår depå på kajen fanns som
vanligt kaffe, Ahlgrens bilar
och vår klubbflagga. Resultaten skiftade, så också humöret på lag och coach. Bra fredag, kass lördag, bra söndag.
T.o.m. speakern noterade
söndagens goda prestationer
och undrade om laget hade
fått dunderhonung till frukostgröten. Sammanlagda
resultatet blev fullt godkänt
med ett par förstaplatser.

med god utsikt. Rygg-säcken
innehöll som alltid saker man
inte kan vara utan: kaffetermos, muggar, Ahlgrens bilar,
seglingslistor, pennor, plåster,
kikare och ibland kamera och
stativ till denna. Vid full last
bars den av Leif, annars var
det min uppgift.
Seglingsområdet var något underligt placerat då det tangerade inseglingen till Västerås
hamn. Dagarna blev tuffa då
vinden tidvis var hård och
märkena fick flyttas väldigt
ofta. Leif och jag hittade en bänk med bra
överblick över banan och surrade fast flaggan
så laget kunde känna vårt stöd. Björn, som allvarligt syftande coach, var mer rörlig och fångade upp information om bästa startposition och
rundningsteknik som han överförde till laget,
med skiftande resultat. Man har ju alltid bättre
överblick från land.

Elite Plaza Hotel Örnsköldsvik
Örnsköldsvik var en positiv upplevelse med
allt från arrangörer, segling, regatta-middag
och inte minst hotell. Då taxin kom och hämtade oss saknades vår tonå-ring Julius. Han hade
stannat kvar på hotellrummet i det längsta, så
hans far fick pinna iväg och väcka honom. Så
var vi fulltaliga igen. Husbilen och dess besättning med båt på släp gav sig iväg samtidigt,
men hade två dagsetapper framför sig.

På söndagen ökade vinden till 17 m/sek och
båtarna broachade och visade kölarna lite väl
mycket. Inför vårt lags segling pausade seglingsledningen till-fälligt tävlingen. Då de vill
segla klart den sista fleeten, så att alla lag hade
seglat lika mycket, startade sista omgån-gen
utan gennaker vilket var ett klokt beslut i den
tuffa vinden. Lunch-lasagnen åkte samma väg
som den första Allsven-ska måltiden. Då hälften var uppäten åkte resten iväg med vindens
hastighet till nästa bord , egentligen inget att
sörja över. Därmed var seglingarna avslutade
och det vinnande laget prisades. Målet nått: vi
är kvar i allsvenskan, har haft kul och placerat
oss före MSS!

Sista seglingen i serien gick i Västerås. Den
blev en lite svalare och blåsigare historia. Då
Leif, Björn och jag anlände med J/70:an på
släp efter den fina BMW:n hänvisades vi till en
jolleklubb. Där mötte två damer upp och släppte in oss. De var glada och vänliga och berättade att de skulle stå för sjukvården under seglingarna, men var totalt okun-niga om sjösättning av båtar och använ-dande av den lilla kranen som fanns på bryggan. Till all lycka fanns
Emil från MSS på jolleklubben med MSS-båten och vi kunde gemensamt lösa uppgiften
trots blåst och ringa vattenstånd.

Laget drog hem båten till Limhamn med Mercedesbussen och landteamet kunde köra direkt
hem i den tillhandahållna BMW:n

Vidare till hotellet som denna gång inte låg vid
bryggan men bara 5 minuters promenad till
eventområdet och seglingsviken. På fredagen
tränade laget på förmiddagen och klockan
14.00 var det dags för sista omgången seglingar. Laget hade som mål att slå MSS och det
lyckades med en placering. Landteamet axlade
ryggsäck och klubbflagga och gick ut på en pir

Tack lag och landteam för en jätterolig sommar, där vi stöttat och peppat varandra till en
stark gemenskap.
Gunnel Nilsson
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Det finns ett liv efter Optimistjollen
Det känns extra kul att få belysa
våra ungdomar som vuxit ur optimisten och börjat ta plats i andra
klasser och på nya arenor. Det är ett
gött gäng, mycket hygge och fina
prestationer. De båtar våra lite äldre
ungdomar har seglat under året är
främst E-jolle, Laser, C55 och J70.
Än är inte året slut men det har varit en fantastisk seglingssäsong!
Segling är kul!
Seglarna i E-jolle och Laser har
tränat tisdagar och söndagar så
länge ljuset tillät kvällssegling för
att sedan gå över till endast söndagar så länge kylan håller sig i
schack. Gänget tränas av Hugo Johansson men under hösten har även
Oscar Johansson och Björn
Boklund hoppat in som tränare.
Säsongen rivstartades med ”Skanör
Spring Challenge”, ett sprintläger i
C55 vi arrangerar för andra året i
rad och som lockade 36 ungdomar
från hela Sverige. Lägret avslutades
med 12 race i ett vackert vårväder
Fr. vänster: August, Arvid, Julius Jakob och Philip
med fina vindar. Bättre förhållande
blir det inte i mars. Vann gjorde
GKSS tätt följt av KSSS. På tredje plats kom ett av Skanörslagen med Julius, Jacob och
Philip och på en 5:e plats och bara ett poäng bakom kom vårt andra Skanörslag med Arvid, August och Elliot. Gänget seglade vidare och det erbjöds seglingar och tävlingar på
flera orter inom Sverige i klasserna E-jolle och Laser:
Liros Cup på flera orter i Skåne
Elitserien på flera orter i Sverige
JSM i Björlanda Kile
JNoM i Björlanda Kile
Speciellt roligt är det fortsatta intresset för C55. I C55 SM deltog två besättningar som
placerade sig på 4:e och 7:e plats.
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I Junior Cup knep SBK silvret efter en spännande, direktsänd finalsegling på Marstrand. Vi var
även kvalificerade till Ungdoms-SM i matchracing men fick avstå vår plats i år pga långsegling.
Inte bara svenska vatten utan vi tog steget och provade på internationellt vatten
Vårt deltagande i Allsvenskan gav ringar på vattnet med deltagande i kval till Youth Champinons
League i Norge där vi kvalificerade oss vidare till huvudtävlingen Youth Champions League som
gick av stapeln i Kiel (Kieler Woche, Tyskland).
Fantastiskt lärorikt och kul! Här fanns Europas ungdomselit på plats. Det gav mersmak…
Nu blickar vi framåt!
Härligt att blicka bakåt men ännu roligare att blicka framåt och planeringen för kommande säsong är i full gång. Vi ser redan nu fram mot att kicka igång året i mars med ”Skanör Spring

Challenge” 2020.
Gott Nytt År!
Jolle-kommittén genom Sofia Skoglösa

Från vänster: Arvid, August, Philip, Julius och Jakob
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Ankarliv
“Släpp fören, Mathilda”, ropar jag till
min 14-åriga dotter som står på fördäck.
Hon slänger in förtöjningarna på bryggan, och jag backar ut Anna Lisa från vår
plats i hamnen.
Mathilda huttrar till på fördäcket där
hon står, när vi seglar ut genom hamninloppet. Oktobersolen har precis gått ner
och det märks med en gång på temperaturen. Solen envisas dock att från sin nya
plats, under horisonten, färga de tunna
molnslöjorna i lila och rosa toner. Jag tar
ett djupt andetag, det är som om den kalla, lite saltblandade luften renar mig på
insidan. När jag andas ut igen försvinner
all dagens arbetsstress.
“Det blir väl bra här?” ropar Mathilda
till mig från fördäck. Vi har bara kommit
ett par hundra meter utanför hamnen,
men det är tillräckligt. Vi är redan framme i en helt ny värld. Styrbord om oss
ligger ett par kilometers sandstrand på
Haken och åtta sjömil längre norr ut ligger Öresundsbron som är upplyst, som
om det redan vore jul. Bortsett från motorljudet är det helt stilla här. Havet är
spegelblankt.
“Perfekt”, ropar jag tillbaka, och
Mathilda gör loss ankaret ute på peket.
Efter att vi backat fast ankaret sätter vi
oss på var sin sida i sittbrunnen under
sprayhooden. Det är nästan helt mörkt

över Öresund nu, bara Själland lyser
svagt rosa i ett par minuter till. Mathilda
har tagit ett täcke med sig upp och koppar med ångande te värmer våra fingrar.
Vi behöver inte säga något. Utsikten från
där vi sitter låter vi sjunka in, den förmedlar känslan av ro och frihet. Ute i
farleden mellan Sverige och Danmark
går ett stort fraktskepp nordpå genom
Flintrännan. Skeppets många lanternor
lyser upp natthimlen innan de smälter
ihop med alla ljus från Öresundsbron.
Jag ler mot Mathilda och hon ler tillbaka. “Ska vi gå och lägga oss?”
Mathilda nickar. Vi kryper ner i kojerna, där dieselvärmaren håller höstens
kyla borta, och vi tar fram var sin bok.
Här ska vi sova i natt. Tidigt i morgon
bitti, klockan 06.00 ringer väckarklockan. Då har vi gott om tid på oss att äta
frukost och segla in i hamnen igen, innan
vi ska vara i skolan och på jobb.
Ibland är det så lite som ska till för att
en upplevelse ska bli oförglömlig. Vi
kunde också sovit i båten inne i hamnen.
Men när vi ankrar upplevs det i stället
som ett litet äventyr. Ett mikroäventyr
som förgyller vardagen. Även de dagarna vi inte riktigt har tid att använda båten.
Thomas Veber S/Y Anna-Lisa

Ankring vid Haken en solig dag i
maj
Så kan det också se ut!
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Veteran-VM i Finnjolle 2019 från åskådarplats
En vacker vårdag kom Björn Boklund, en av våra Old Boys från Båtklubben, och bad om
körning till Skovshoved norr om Köpenhamn. En av hans kompisar, Gösta Eriksson, som varit medlem i SBK sedan unga dagar, skulle segla VM. Efter en timmes fin körning kom vi
fram till seglingsområdet fyllt av Finnjollar,
270 stycken. Det som förvånade mig var antalet båtar och framförallt att de kom från alla
jordens hörn.
Veteran VM betyder att deltagarnas lägsta ålder
är 45 år. De över 65 får särskilda platser i hamnen liksom hjälp med båtarna i och ur vattnet.
Seglingarna genomfördes med gemensam start,
lång linje, sedan seglade halva gänget en bana
och den andra hälften en annan bana. Vi visste
vilken färg vi skulle hålla koll på så att vi skulle kunna följa Gösta på den banan han seglade.
Inledningsvis hade vi svårt att hitta honom
bland de 135 jollarna på hans bana. Men väl
identifierad en gång, blev det lättare.
Mellan två av racen kunde vi dessutom köra
upp till honom och få information om vad som
var på gång och hur det hela gick till. Allt försiggick i strålande försommarväder och de få
åskådarbåtar som var där var av det mer exklusiva slaget. En äldre dam åkte ribb i kjol. Det
verkar vara en entusiastisk skara som följer
seglingarna från vattnet.
Tyvärr hann vi inte med att ta del av landaktiviteterna vilka jag antar är väl så givande för deltagare och publik.
Gösta har tidigare berättat om ett liknande
event på Barbados där han deltog tillsammans
med 8 svenska seglare. Björn fixade transporten och en av seglarna byggde inredning i containern så att deras 9 jollar kunde segla tryggt
över Atlanten.

Stilstudie

Leif Wessel
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FINN WORLD MASTERS 2019
eller kan man bli för gammal för a/ kappsegla i jolle?

I början av juni i år deltog jag i Finn
World Masters i Skovshoved. Det är VM i
Finnjolle för alla som fyllt 40 år. Man
seglar både för en total resultatlista och i
en åldersklass, dvs Master 40-49 år,
Grand Master 50-59 år, Great Grand Master 60-69 år, Legends 70-79 år och faktiskt även Super Legends 80+. I den sistnämnda gruppen deltog fyra seglare!
Totalt var vi 246 deltagare från mängder
av länder i alla världsdelar. Man blandar
grupperna och seglar alla race i två stora
startgrupper. Det är en fantastisk möjlighet att få träffa och segla mot såväl gamla
legendarer som mot några som alldeles
nyligen var aktiva på världsnivå i finnjolleklassen.

bilder av seglingarna och vi fick en fin pratstund mellan seglingarna. Tack Leif och Björn!

Exempelvis seglade svenske Magnus Olin, nu
70 år, i Legends-gruppen. Magnus blev
världsmästare i finnjolle 1975 i Limhamn och
gjorde come back tidigare i år, 40 år efter att
han slutade i klassen. Takterna sitter dock fortfarande i. Magnus knep bronsmedaljen i Legends-gruppen efter segraren Henry Sprague
från USA, som blev världsmästare 1973.
Danske silvermedaljören i London OS 2012,
Jonas Högh-Christensen, var på plats i Skovshoved och sade sig se fram mot Master VM
om ett par år när han fyller 40.

Hur i all världen hamnar man då, 65 år gammal, i dessa sammanhang? Ja, mitt eget seglande började 1967 i Skanör. Då seglade jag
OK-jolle med Uno Hylén, Stefan Hedengård,
Bosse Pressner, Mats Ljungbeck och Lars
”Plutten” Lindgren. OK-seglandet följdes under 70-talet av finnjolleseglande med Björn
Boklund och med Kent Carlsson i Limhamn.
1985 sålde jag finnjollen och köpte Unos berömda ”Chilena” som jag seglade i sju år. Då
var jolleseglandet över. Trodde jag.
30 år senare blev jag övertalad att återuppta
finnjolleseglandet med lockbetet Finn World
Masters 2017 på – Barbados! Sagt och gjort.
Men vi i svenska laget hade nog aldrig lyckats
komma dit med våra nio jollar utan hjälp och
råd från transportproffset Björn Boklund. Tack,
igen, Björn!

Sista tävlingsdagen i Skovs fick jag en rolig
överraskning när jag närmade mig första
kryssmärket. Där låg en båt med Skanörs Båtklubbs vimpel! Det visade sig vara Leif Wessel
och Björn Boklund som efter en snabb överfart
från Skanör i Leifs fina Coronet kommit för att
titta på seglingarna! Fantastiskt roligt! De följde mig på nära håll under dagens två race så
jag var tvungen att anstränga mig och hänga
ordentligt. Leif tog flera alldeles fantastiska

Slutligen, frågan i rubriken – kan man bli för
gammal för att kappsegla i jolle? Efter att ha
sett den otroliga entusiasmen och glädjen hos
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många mogna män – och kvinnor – i både
finnjolle- och starbåtsklassen (som i princip är
en ”stor jolle”) skulle jag svara nej. Man har
väldigt roligt, träffar likasinnade från hela
världen och får en mycket konkret anledning
att fortsätta röra på sig och hålla igång för att
orka ha roligt. Man kan kappsegla utan problemet med att hitta gastar (finn) eller bara hitta en (stare). Är det dyrt? Nej, inte jämfört
med kölbåtskappsegling. Startbiljetten i finnjolle är ca 40.000 – 80.000 kr för en modern
komplett jolle. I starbåt kommer man igång
med en investering på 50.000 – 100.000 kr.
Som nybliven pensionär kommer jag att tillbringa mycket mer tid på Sveriges bästa seglingsvatten i Skanör framöver. Vill någon, ung
eller gammal, prova på Finn eller Stare så hör
bara av er.
Gösta Eriksson (47:a av 73 i Great Grand
Master gruppen i Skovshoved och 183:a
av 246 totalt)
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Från texVlare Vll grytgubbe
En gång för länge sedan, gissningsvis i maj
1961, satte jag första gången foten i en segelbåt. Det var ett steg som genom åren kommit
att stå mig dyrt. Det blev bara en liten sväng,
men jag fascinerades av tekniken att med vindens hjälp ta sig fram med bara ett stilla frasande från bogsvallet. Upplevelsen ledde till
flitiga litteraturstudier, några timmars privat
seglarskola i folkbåt och 1969 en gammal
skärgårdskryssare. Den såg ganska fin ut när
jag köpte den, men när det efter första vintern
blev dags för vårrustning och jag stod och funderade över var jag skulle börja kom en äldre
herre förbi och frågade hur mycket jag hade
betalat för båten. När jag avslöjade min ekonomiska vårdslöshet skakade han på huvudet
och sade: Jaja, det är lärpengar.
Genom åren har det blivit många segelbåtar
i familjen, allt ifrån surfbräda och optimistjolle
till Shamal, en Grand Soleil 50 som vi seglade
hem från Italien.
Efter femtio år under segel har vi kommit
till en punkt då det är dags att inse att man inte
längre har varken ungdom eller spänst kvar för

att hantera en stor segelbåt, och i början av
sommaren gick Shamal vidare till ny ägare i
Danmark.

Shamal
Vad skall man då göra? Ett liv utan båt
känns inte lockande. En liten segelbåt är naturligtvis det första man tänker på, men vad skall
man ha en sådan till? Långsegling i liten båt är
knappast aktuellt när man är van vid en snabbseglande sommarstuga, och dagsegling begränsar resmålen till Dragör med omnejd. Flera
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goda vänner hade dock under de senaste åren
bytt till motorbåt och verkade nöjda med det,
så tankarna på kulturrevolution började så sakta att gro. Några talade sig varma för Coronet,
båtar från Danmark med sin storhetstid på 60och 70-talen, och tipsade om Coronetklubben,
som har en omfattande hemsida med massor av
bilder. (Se själv: https://www.coronet.nu). Där
kunde man se att det finns mycket att välja på
från små daycruisers till mera slagskeppsliknande pjäser, att ägarna verkade vara mycket
entusiastiska över sina båtar, och, inte minst,
att det gick att köpa en användbar båt till ett
rimligt pris. Det framgick också att många av
dessa entusiaster ägnade sig åt att renovera sina
gamla båtar. För en pensionär med behov av ett
projekt framstod detta som en intressant möjlighet, och säljsidorna på nätet fick allt oftare
besök.

uppsagd och skulle flytta veckan därpå, och
behövde bli av med båten. Till all lycka visade
det sig att Jörgen skulle köra upp en båt från
Skanör till Stockholm några dagar senare, så
han tog båten som returfrakt.

Nyförvärvet på hemväg
Redan tidigt var det klart att nästa båt skulle
heta Dolce, söt, ljuv eller dessert, som avslutning på båtlivet, med tillägget far niente, eller
”den sköna konsten att göra ingenting”, något
man kan ägna sig åt under vackra sommardagar.
Det var inte utan en viss oro som nyförvärvet, en Coronet 24 Midi från 1972, besiktigades vid ankomsten, men det mesta såg ut som
på bilderna, och bara några få åtgärder verkade
vara omedelbart påkallade. Bensin i båt manar
till försiktighet, så de första förbättringarna
blev att ersätta brandsläckaren (servad 1991)
och att stänga alla bränslekranar och byta
slangarna, som var så gamla och torra att de
sprack när man böjde dem. Efter lite städning,
tvättning och bottenmålning var det dags att
provstarta motorn, en sexcylindrig BMW B220
från 1986 på 190 hästkrafter. Säljaren hade lovat att den gick bra, men trots flera startförsök
gav den inte ifrån sig minsta lilla puttrande.
Efter en stunds funderande slog det mig att det
kanske vore bra att öppna bensinkranarna, och
si, genast startade motorn med ett imponerande
rytande. Den har gått som en klocka resten av
sommaren. Med tanke på priset betraktar jag
allt som fungerar som en positiv överraskning.

Coronet 24 Midi (reklambild)
I början av maj dök det upp en båt som verkade lämplig men tyvärr i Stockholm, så den
fick passera. Någon vecka senare dök samma
båt upp, men nu till ett väsentligt lägre pris. En
hastig undersökning av resemarknaden gjorde
klart att flyg till Stockholm är billigt, men inte
om man vill flyga imorgon, och tåg tur och retur samma dag var inte att tänka på, eftersom
järnvägen tydligen hade brunnit upp i Hässleholmstrakten. Det hela slutade med att säljaren
mailade några bilder, varefter affären efter ytterligare lite prutande gjordes upp per telefon.
Det var inte första gången jag köpte båt med
hjärtat utan att koppla in hjärnan, men hittills
har det blivit bra. Det visade sig att säljaren
hyrde en prästgård utanför Stockholm, men var
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Hustrun har synnerligen bestämda åsikter
om motorbåtar: De dånar, stinker och skumpar.
Det är sant, det kan man inte förneka, och jag
har naturligtvis viss förståelse för hennes bristande entusiasm. Lyckligtvis finns det andra,
yngre damer, som bättre uppskattar motorbåtandets fröjder. Själv har jag inte så ont av
ljudnivån, jag är ju härdad sedan mopedåldern.
Lukten är inget problem om man kör tillräckligt fort, och skumpandet är inte så farligt om
man anpassar farten. Dessutom kan man göra
saker i en motorbåt som är betydligt svårare i
en segelbåt. Om det är någorlunda platt vatten
kan man tuffa på ganska bekvämt i tjugo knop,
och i sommar har jag upptäckt att man på en
dagstur kan:

Renovering påbörjad
Nu är det vinter, båten står på land i hamnen
och renoveringen är i full gång. I skrivande
stund blåser det sydvästlig storm, och jag påminns om fördelarna med vinterförvaring inomhus. I morgon skall jag köpa ny presenning,
lite kraftigare än den som blåste sönder idag.
Efter hand har jag insett att det som inledningsvis betraktades som en utvidgad vårrustning nog snarare är ett projekt som kan ge meningsfull sysselsättning åt en händig pensionär
under flera år framåt.

• Köra till Dragör på Coronet-träff tillsam•
•
•
•
•

mans med andra entusiaster (det finns åtta
Coroneter i Skanör)
Köra till Mosede med några vänner och äta
en god lunch
Köra till Dragör, köpa en glass och ta en
promenad
Köra till Västra Haken och bada på barnvänligt djup
Köra ut och fotografera kappseglande båtar i
Light Vessel Race
Köra en sväng bara för att det är vackert väder

Mikael Ström

Entusiastiska yngre damer
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En epok är över

Shamal i Kerteminde

18 juni kl. 21:21
Vackra Shamal har varit vårt hem under seglingar i Medelhavet, på Atlanten, Nordsjön och i
hemmavattnen under åtta år. Nu går hon vidare till nya ägare i Danmark.
Så skrev Mikael på Facebook i början på sommaren.
Vår älskade båt är såld, vårt andra hem. Eller kanske skulle jag säga det första, ja inte numerärt förstås, utan det främsta. Varför har vi sålt då? Tilltagande ålder och bristande kroppskrafter är svaret.
Man vet exakt hur man skall röra sig och var man skall sätta fötterna ombord för att inte slå ihjäl
sig. Alla som har eller har haft en älskad båt vet vad jag talar om. Men när knäna och ryggen protesterar och det blir allt jobbigare att klamra sig fast i hårt väder, är det bara att bita i det sura äpplet.
Egentligen är det egendomligt att man kan fästa sig så vid ett dött ting. Framför allt när det gäller ett
ting som har orsakat så mycket bekymmer. Vi glömmer aldrig när vi fick en gummislang med en
diameter på nästan 10 cm mellan rodret och skrovet utanför Otranto. Styra, glöm det! Eller när motorn lade av i 16 sekundmeter när vi skulle i hamn efter att ha hade rundat Cabo di Gata!
Jag har försökt lära mig att nästa fas i livet inte med nödvändighet måste bli sämre än den nuvarande, utan bara annorlunda. Mikael har köpt sig en motorbåt. Jag funderar på att skaffa hund.
Eva Tildborn-Ström

23

