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“Sibell” på kryss i Getfotsregattan
Skepp ohoj, klubbkompis! Det behövs många goda krafter till olika
uppdrag i klubben. Visst har du någon kamrat som är en sådan kraft!
Berätta för Bruno Bergkvist som tar emot nomineringar.

Det händer i klubben
(5) - 6 – 7 oktober: Upptagning
10 november: Sista dag för täckning
11 november: Städdag i Brunn
12 december 19:00: Medlemsmöte

Du hittar mer och ständigt
aktuell information på
hemsidan www.ssb.nu

Årets båtupptagning
Jaha, då har man fått kallelse till båtupptagning. Redan. Eller snarare äntligen.
Äntligen kan man sluta hoppas på visans “Svag till måttlig växlande vind, vackert
väder, varmt”. Och sluta oroa sig för förtöjningarna när kulingen tutar i som
värst. Och för dom läckande ruffluckorna när regnet öser ner, timme efter timme.
Äntligen slipper man se båtens retsamma fysionomi när regn och rusk gäckat
badutflykten. För snart ska hamnkapten Biverman och hans gäng av instruktörer,
kran och arbetslag med stadiga händer placera den på dess bockar… kanske
hög tid att kolla var dom finns och var dom ska stå .... Och hur dags ska man
vara på plats? Är man anförtrodd någon hedersam arbetsuppgift tro?

Jag ser verkligen fram emot upptagningen, det ska bli en jätteskönt att få
upp båten! Jag tänker verkligen göra mitt bästa för att det i glada vänners lag
ska gå snabbt och effektivt.
Den ekonomiska ställningen vid säsongstarten
Per den 30 april finns inga orosmoln
för Sällskapet Brunnsvikens ekonomi.
Vi uppvisar ett positivt resultat och har
större intäktssiffror än både budget
och föregående år. När det gäller
kostnaderna så har vi lägre kostnader
än budget och ungefär lika som
föregående år. Så för perioden visar
resultatet bättre siffror än budget och
ungefär lika med föregående år. Den
stora budgeterade kostnaden för 2012
är målningen av klubbhuset och
nybyggnadsskjulet i Brunnsviken.
Under våren har det dock dykt upp ej
budgeterade saker som styrelsen
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ansett vara av så viktig art att vi har
prioriterat dessa vilket medfört att vi
kommer att dra på oss högre kostnader än
väntat. Vi har då sagt att målningen av
klubbhuset inte är en akut åtgärd så den
skulle kunna vänta tills nästa år. Men inget
beslut är ännu fattat angående det utan vi
följer den ekonomiska utvecklingen för att
se om vi har utrymme för målningen under
innevarande år. När våren och sommaren
infaller dyker det alltid upp saker som måste
eller bör göras och som inte blivit
budgeterade. Det som göms i snö, dyker
upp i tö, är ju ett gammalt ordspråk. Men
för närvarande så är ekonomin god.
Lars Blomster

Ordföranden har ordet
Måndag morgon i Gustavsbergs hamn:
Ja då har höstmånaden gjort sitt intåg
och alla vackra färger börjar komma
och båtsäsongen är snart över.
Kräftskivan blev mycket lyckad med
långt över 100 deltagare och dansen höll
på till midnatt. Det får vi tacka
klubbmästare Thomas för, med sitt
band. På morgonen målade Bjarne
grunden på restaurangen.
Getfotsregattan med hela elva
deltagande båtar gick av stapeln i bästa
seglarväder. Jag fick följa med som

gast, en fin upplevelse för en motorbåtsfantast. Visst det tar lite extra tid med
all kryss och ojämn vind. Lutar gör det
också så att det bara skramlar till och
alla lösa saker i ruffen ramlar huller om
buller.
Det känns bra med allt som blivit gjort
på klubben med frivilliga insatser. När jag
kom tillbaka till Brunnsviken höll Roger
på att rensa buskar efter staketet.
Jag vill gärna ha synpunkter på fler saker
som vi bör ta oss an - vi är ju inte en

marina!

Peter Schwinn

Ögonblicksbild från vår
ordförandes
första
erfarenhet som gast. Han
ser ut att ha funnit sig väl
tillrätta, se bara så
avspänt han vinkar med
vänster hand. - Men snart
ska storen upp...
Foto:Paolo Rodriguez

GETFOTEN
Du som lägger till vid någon av Du som vill äta på restaurangen
bryggorna
Kom ihåg att berätta att du är medlem i SSB!
Kom ihåg att ha klubbvimpeln Krögaren Juraj hälsar att hans restaurang
uppe! Annars ligger du bra till för är öppen september ut. Så det blir
att åka på samma bryggavgift som bartömning den 29:e. Välkommen!
klubben kräver av alla dem som PS: Nu är defibrillatorn- hjärtstartaren 3
på plats på Getfoten
inte är medlemmar

Getfotsregattan
Lördagen den 18 augusti gick
Getfotsregattan av stapeln efter ett avbrott.
Tävlingen seglades som distanskappsegling
om ca 18 nm med SRS mätregler (tidigare
LYS). Startfältet bestod av 11 deltagare
varav 8 från SSB. Vädret kunde inte bli
bättre med solsken och 3-6 ms. Västlig
vindriktning innebar länsstart och de som
valt att gå med fullt undanvindsställ hade
nog en fördel denna dag eftersom sträckan
blev som en väldigt lång kryss/läns-bana.

Förberedelser

Strax efter start

En start

“Lolita” och “Hannah”
“Flykten”
och
“Gösen” i
närkamp
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Publiken på Getfoten kunde få en bra
mellantidsrapportering från bastun när
båtarna vänt från Torsviksfjärden och
kryssade för att runda bojen strax
väster om Ådalensgrundet på Askriket.

18 augusti 2012

Segrande
“Fröken Fröjd”
på väg mot mål.

“Flykten” mot mål

Glada och belåtna besättningar

Målgången skedde alldeles vid stora
bryggan på Getfoten där Bruno med
stadig hand avlossade startpistolen vid
respektive båts målgång.

“Hannah” vid mål

Glidningar, spekulationer, protester som
är en del av kappsegling förekom även
på Getfotsregattan men framför allt en
glad och positiv stämning.

Eftersnack

Ett stort tack till alla som varit med och planerat och deltagit som funktionärer.
Nästa år blir vi nog fler som seglar!
Foton Eva Benckert
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På Getfoten har man...

Många ville delta

På arbets- och städdagen den 9 juni
var nästan 30 medlemmar igång.
Målsättningen var att gallra för en
helikopterlandningsplats. Det målet
uppnådde vi. Vi klarade också att röja
undan träd och stor grenar som vinden
tagit ner åt oss.

Det sågades och det kånkades

Vi hittade också ytterligare en orkidéart
- nattviol. Eller är det så att någon av er
har sett nattviol på Getfoten tidigare år?
Hör av dig till redaktionen i så fall!

Även elden fick sitt

Klubbhusets/restaurangens grund har
fått en välbehövlig ansiktslyftning. Det
är Bjarne i Getfotskommittéen som två
helger i rad har jobbat med grunden.
På själva regattadagen den 18 augusti
var det äntligen dags för de sista
penseldragen.
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Foton:Paolo Rodriguez

... en lagom blandning av arbete och nöje !
På midsommarafton var det fullt av
aktiviteter på Geten. Ett 50tal
medlemmar åt sill och lax och annan
sommarmat vid gemensamt långbord
utanför dansbanan. Bland midsommarfirarna fanns flera nyblivna medlemmar,
bl a Maria med sonen Jack, 8 veckor.
De fick båtplats för sin Sundancer i maj

och det var första besöket på Geten.
Marias första intryck av Geten var
positivit och hon betonade hur
barnvänligt Geten kändes. Vid
grillplatsen fanns ett gäng från olika
båtar som bl a hade dragkamp på
spången mellan stora och lilla holmen.

Kräftskivan 2012
På regattadegens kväll avhölls den
årliga kräftskrivan. 120 personer hade
anmält sig men ytterligare ett antal
festsugna dök upp och fick förstås
komma in i gemenskapen.
Dansbanan räckte inte till utan några
fick sätta sig utanför. Det var nog inte
så tokigt för de hade nära till kräftorna
och tillbehören som var uppdukade
utanför.

Klubbmästaren Thomas Ideström
basade förstås för kalaset, men inte nog
med det. Han stod också för den
medryckande musiken till dansen.
Extra festligt var det också att Erik
Torstensson i tävlingskommittén
förrättade prisutdelningen från regattan.

Vilken härlig spelglädje!
Foton:Paolo Rodriguez 7

Våra grannar i Brunnsviken
Båtklubbarna i Brunnen - Albano,
Haga, Stallmästaregårdens båtsällskap och SSB - har goda kontakter.
Och de blir allt bättre och tajtare. Så
här kommer några rader om våra kära
grannar:
Haga båtklubb firade sitt 90årsjubileum den 2 juni. Vi från SSB
gratulerar så här i efterskott! Klubben
har ca 70 båtplatser. Nyblivna
medlemmar är hyresvärdens dotter
och hennes man, Victoria och Daniel.
De deltog i jubileumsfesten där
Victoria bidrog med att dela ut
hedersutmärkelser. Läs mer på
hemsidan
www.hagabatklubb.se
Stallmästaregårdens båtsällskap,
som grundades 1936, har 126
båtplatser och 200 individuella medlemmar. De har plats för 75 upptagningsplatser. Även de utan båt
vistas gärna nere i hamnen, fikar på
Sussis kafé och solar på solverandan.
Inträdesavgiften är 4 000 kronor och
årsavgiften 600 kronor. Efter 25 år
som medlem har man “ständigt
medlemsskap” och blir därmed
avgiftsbefriad.
En gång per år går medlemmarna
nattvakt i hamnen. Trots det har en båt

stulits i år och det skedde på dagtid, efter
det att nattvakten lämnat hamnen.
I många år har försvaret upplåtit
Örsholmen som klubbholme åt Stallis.
Tyvärr är Örsholmen en av de fastigheter
som nu sålts och därmed förlorar de sin
klubbholme. Läs mer på hemsidan
stallmastaregardensbatsallskap.com
Albano-medlemmen Peter Åkerström
leder kurser för kustskepparexamen och
förarintyg. Kurslokal är vårt klubbhus i
innerhamnen. Kursdeltagarna kommer
huvudsakligen från de fyra klubbarna i
Brunnen. Det är mycket roliga kurser
med energiska kursdeltagare, säger Peter.
I våras hade kursskepparintyget 8
deltagare och förarintygskursen 10
deltagare, en hel del par.
Kustskepparintyget innehåller mörkernavigering efter fyrar. Då startar man från
Nacka Strand och går ut mot Vaxholm.
Examensprovet sköts av en examensförrättare utsedd av NFB, Nämnden för
båtutbildning. Hittills har alla klarat
förarintyget!
I höst blir det varken förarintygskurs
eller skepparkurs eftersom det kommit
in för få anmälningar. Men det blir en ny
chans till våren, kontakta Peter på
0707 859910
Hemsida: www.albano.se
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