BRUNNAREN

Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken

nr 2 2015

H-båten Tuesday Child med skeppare Jost Assman i duell med
Lady x, Express, skeppare Sylvain Chatelet, vid
onsdagsseglingen 19 augusti.

Det händer i klubben
SEPTEMBER
Torsdag 17 Träff med nya medlemmar i klubbhuset kl 18.

OKTOBER
Fredag 2 Mjukstart på upptagningen enligt särskild kallelse
Lördag 3 och söndag 4 Upptagning enligt särskilt kallelse
Kaféet i klubbhuset öppet under upptagningshelgen
Söndag 18 Sista dagen då båten får vara otäckt. Därefter avgift
Söndag 25 Städdag i hamnområdet. Allt omärkt material städas bort.

DECEMBER
Onsdag 9

Medlemsmöte i klubbhuset kl 19.00

Under hösten: Ev ordnar klubbkommittén en pubkväll i klubbhuset.
Du hittar mer och ständigt aktuell information på hemsidan
www.ssb.nu

Båtupptagningen
Inför båtupptagningen (2)-3-4oktober påminner vår
hamnkapten om att det är ett absolut krav att alla
kommer till klubben i god tid enligt kallelsen. Vidare
måste alla i förväg ha kontrollerat sin pallningsutrustning så att den är i gott skick, ha dragit fram
den ur förråden och placerat den nära den plats där
båten sedan ska ställas upp. Arbetslagen hjälper till
med pallningen men man måste själv anvisa
placeringen på bockarna och kontrollera att alla
skruvar blir ordentligt åtdragna.
Taket på nybyggnadsskjulet
har i ett antal år hotat rasa in. I
somras tog Roger och Ingvar tag
i problemet och såg till att med lite
hjälp få ett nytt tak på plats. Som
synes var det stökigt ett tag under
byggperioden, men det blev fint.
Och äntligen säkert.
Foto Anders Pernås
2Fotografer detta nr: Anders Pärnås, Eva Benckert, Paolo Rodriguez

Ordföranden har ordet
Under sommaren har klubben fått en hel del viktiga
arbeten utförda. Vi har bland annat fått ett nytt tak på
nybyggnadsskjulet, en värmestuga för seglarna och
nytt virke på Getfotens bortre brygga. På allas våra
vägnar vill jag framföra klubbens tack till de
medlemmar som lagt ned tid och kraft på detta. En
del nya har varit med och jobbat och det är verkligen
glädjande.
Men ändå är det huvudsakligen samma gäng som
ställer upp och jobbar när klubben kallar. Det borde
inte behöva vara så och styrelsen kommer därför
att se över rutinerna för att följa upp hur alla ska
komma med och fullgöra sin arbetsplikt. Styrelsen kommer också att se
över vilka nödvändiga reparationer som skall prioriteras framöver.
Tyvärr har vi drabbats av flera inbrott. I Ekhagen stals den båt som vi
köpte till seglarna och ungdomsverksamheten. Nu har vi kunnat hämta
båten med polisens hjälp – dock utan utombordaren.
Även i Brunnsviken har vi haft påhälsning. En tjuv tog sig in i hamnen mitt
i natten och ombord på en båt.
Vad tjuven inte visste var att en
medlem sov i sin båt den
natten. Han vaknade av
underliga ljud och larmade
112.
Flera polisbilar kom
snabbt och en polishund
nosade upp tjuven som
försökte gömma sig i
Bellevueparken. Det är
verkligen inte så dumt att ha
medlemmar på plats alla tider
på dygnet!
Vår stulna båt bogserades hem från
Trots regn och rusk hoppas
polisenav Lars Blomster
jag att många haft en hygglig
båtsommar. Själv har jag haft en fantastisk sommar med långresa till Finland
bortom regnet. Än finns det lite tid till en och annan sjötur, till exempel en
tripp ut till Getfoten. Vår bastu är som bäst på hösten och Juraj håller öppet
till och med första helgen i oktober!
Peter Schwinn,
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Ordförande

Arbete, gemenskap -Trots 15 sekundmeter i byarna tog
sig ett 20-tal medlemmar till Getfoten
på arbetsdagen den 23 maj.
Huvuduppgiften var att byta virke på
brygga 4 men vi klarade också av
en del annat.

Jonas Löfgren och Pontus
Finnström sågar upp det ruttna
virket från brygga 4. Det ska
forslas till grillplatsen och eldas
upp. - Jo, Bodell har kollat att virket
var OK att bränna.

Första skruven drogs i av Anders
Löfgren ...... ......andra av vår ordförande

Barbro Fredriksson sköter
skruvdragaren.

Det fattades några plankor på slutet...
Anders Bodell tog med Paolo
Rodriguez och Anders Pernås till
brädgården i Vaxholm och lastade in
10 st plankor om 5,4 m i salongen på
Stuvaren
Resultatet blir lysande och redan
samma kväll ligger en segelbåt
vid den restaurerade bryggan.

Redaktion: Inga-Lena Wallin, Astrid Borg, Henrik Olsson,Lars Blomster
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-- och sill
Dan Marmbrant och Linnea Sundvall var två av fem medlemmar som
röjde sly på helikopterplattan. En del nya växter har krupit upp och
smultron och violer trivs i det nya ljuset.
En som återkommit till
Getfoten är näktergalen. I
några år har han sjungit
för oss från närmsta ön.
Men nu finns han på lilla
holmen igen!

Bastun fick sig en rejäl
omgång med såpa och
rotborste. Päivi Tompuri
och Inga-Lena Wallin
skrubbade och sköljde
och var möra men nöjda
efteråt.
På grund av blåsten
satte vi oss inomhus
för att avnjuta Jurajs
hemlagade sill. Anders
Bodell summerade
dagen och berömde
allas arbetsinsatser.
Klubbmästaren Kent
Tibbling ledde sillätarna
i allsång. Några
vishäften behövdes
inte, texterna satt som en smäck. Dagen avslutades på whiskyverandan
i solnedgången med mer sång och många historier in på småtimmarna.
Där rådde dock fotoförbud!
Ansvarig utgivare Peter Schwinn 5

Getfotsregattan -15...Norlinbåtarna i topp
I år gick 16 båtar till start i Getfotsregattan.
Efter bataljerna på SSB’s onsdagsseglingar stod det klart att tävlingen skulle
bli tät och prestigefylld speciellt som
väletablerade seglare som Rolf Siverot,
Christer Back och Jan Komorowski
anslutit sig till startfältet. Det rådde ingen
tvekan om att det skulle krävas en snudd
på felfri insats för att ta hem pokalen.
Skepparmötet var utsatt till 09.30 och drygt en timme efter gick
startpistolen varm för att få iväg båtarna fördelade på två
klasser.
Till rundningsmärket
vid Lommaren blev det
kryss och bortanför
Norra Lagnö blev vinden
alltmer växlande i både
Anders Löfgrens
barnbarn fick
riktning och styrka. Först
på sig hörselrunt Lommaren var
skydd när
Fröken Fröjd men inte
starskotten ljöd
långt bakom låg ett
ganska samlat fält.
Vinden höll i sig och i plattläns i den ostliga undanvinden krävdes
koncentration för att hålla fart på båtarna. Några skar och valde en längre
väg men med högre fart.
Efter rundningen väster om Ådalengrundet blev det åter kryss som bitvis
var svag men vi fick till slut stöd av brisen.
Några tävlande jobbade länge och tävlingen
kunde stängas efter att Radu Cernea ensam
seglat i 6 timmar och 42 minuter. Väl kämpat.
Efter omräkning blev Rolf Siverot med sin
Albin 78 segrare. Syster-båten Cumulus
med Philip Werner blev 2a och Fröken Fröjd
med Henrik Olsson och Lars Carlsson som
skeppare 3a.
Prisutdelningen var en höjdpunkt då pokalerna var lite extra påkostade men
framförallt så hade Erlandssons brygga i Solna sponsrat med ett omfattande
prisbord. Det var en fantastisk uppslutning bland våra motorbåtsägare som
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Forts
applåderade pristagarna vilket gladde ensamma. Kanske är en snittid på
oss.
ca 3 timmar något att eftersträva så
Värt att nämna: Ny båt i att vi också hinner basta lite.
Getfotsregattan är Vitamin, S30, som
hör till VBK. Varmt välkomna även
nästa år. Kul att ni kom tillbaka hälsar
vi Rolf Siverot och Jan Komorowski,
DJUBS resp NSS.
Aston med
Efter tävlingen förde vi diskussioner
pokalen
om en något kortare och mer publikvänlig Getfotsregatta. Många barn är
med ombord och en del seglar

Onsdagsseglingarna - återigen en succé
Det är egentligen obeskrivligt bra –
att komma ner till bryggan mitt i
veckan och det är full syssel-sättning
vid båtarna. Alla kan varandras namn
och det ges tips och pikas lite. Barn,
vuxna, farfar, arbetskamrater och
kompisar.
SSB har verkligen lyckats
kombinera tävlingsmoment och
samvaro och på ett väldigt enkelt
sätt. Alla hjälper till även om några gör det lite extra mycket och dessa är
Philip Werner och Sylvain Chatelet.
Philips startmaskin ihop med Sylvains Tant Grön forsar fram utanför
administrativa perfektion har skapat en Lidingö
professionalitet kring det hela som
uppskattas av oss, och då menar jag även
båtar från andra klubbar som hänger på
oss.
Hur det gick? - Det blev 12 starter och
18 olika båtar har kommit till start. Flest
starter genomförde Philip Werner som
dessutom slutligen blev vinnare. Väl kämpat säger vi andra och vi ska
omgående gravera in vandringspokalen med Queen Elisabeth.
H-båten Tuesday Child i duell
med Queen Elisabeth
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Den nya kortbetalningen på Getfoten ...
... fungerar bra tycker vår kassör. Kortsystemet infördes för hamnavgifter,
bastu, dusch och el eftersom många besökare inte har kontanter.
Försäljningen kan följas i stort sett dag för dag så klubben behöver inte
vänta på någon slutredovisning från Juraj. Och Juraj behöver inte hantera
någon större mängd kontanter. Det kostar oss ca 2,5 % på omsättningen
men den kostnaden kan minska när omsättningen ökar. Lars Blomster
Kassör

Valberedningen tar emot förslag på personer som är lämpade för
och villiga att ta på sig uppdrag i klubben.
Hör av er till Bruno Bergkvist, bruno.bergkvist@tele2.se
Ju förr desto bättre!

ÅRETS KRÄFTSKIVA
Hallå där, klubbmästare Kent! Var
kräftskivan den succé som alla
verkar tycka?
Ja, för sjutton. MEN om jag får
gnälla lite så undrar jag hur det kan
komma sig att jag bara hade fått 32
anmälningar. Å andra sidan var det
en liten förbättring jämfört med förra
året då det var ännu färre som
anmälde sig. Sedan hör det till
saken att jag inte riktigt trodde att vi
bara skulle bli 32 personer så jag
tog höjd för ca 100.
Om jag får gnälla lite mer så
undrar jag hur en del vuxna tänker.
Eller inte. Vi hade fixat korv till
barnen. Så jag blev lindrigt talat
förvånad när jag såg vuxna på
kräftskiva som lägger tre av barnens
kokta korvar i en bagett som de
slukar.
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Nog med gnäll nu. Jättekul att det var
så många barn. De är verkligen
välkomna i vår klubb.
6-kampen var en succé. Aldrig
tidigare har vi haft så många lag som
gått på styltor, slagit i spik i stubbe,
kastat pil mm. Det blev kö till vissa
grenar. Systemet med att muta
domarna med livets nödtorft som
Maries ostbricka och Päivis plunta
verkar ha uppskattats.
Och så en jättekram till de
medlemmar som hängde belysning
i träden, skurade borden, bar stolar,
dukade, fixade sopsorteringen, sålde
lotter och var med och städade. Inför
nästa år får vi nog klura lite hur vi ska
få ett bättre planeringsunderlag. Eller
kanske jag ska helt enkelt säga så
här: Någon dj-la ordning får det väl
ändå vara i en båtklubb!
Kent Tibbling intervjuades
av Inga-Lena Wallin

