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Utkiken hösten 2022 - ordföranden 
har ordet
Lars-Göran Forss  
text o foto

Foto Rickard WahrbyLars-Göran Forss

Hej KSS:are

Vilken sommar vi har haft och den tycks inte ta slut. 
I skrivandets stund, 10/10 strålar solen fortfarande 
över god som ond. Det var ju inte utan att man i våras 
funderade över hur denna sommar skulle bli. Så i 
förbyggande syfte för att stärka den inre moralen så 
beställde vi i familjen en veckas semester i den grekiska 
arkipelagen i början av augusti. Vi åkte till Korfu, ett 
seglarmål när vi seglade i grekiska vatten för 6 år sedan. Där var det varmt, soligt och lagom 
varmt i havet.

Så från ett varmt Grekland åkte vi hem till ett varmt Sverige och när vi kom hem så märkte 
vi ingen skillnad på temperaturen. Härligt.

Även om det var hyfsat varmt och soligt i juli så blåste det rejält i omgångar.

Det innebar att vår seglingssemester bara blev 2 veckor i stället för 3 veckor. Vi vågade inte 
segla till Listed och Christiansö, med risken att bli inblåsta över en vecka. Så vi kasade längs 
Blekinge kusten ner längs Skånekusten till Simrishamn och sakta åter till hemmabasen. 

Tillbaka till KSS. Efter sjösättning var det som vanligt dags för planstädning. Uppmaningen 
till medlemmarna var att samtliga med båt på KSS skall ställa upp. Det kom cirka 90 
medlemmar, WOW, så många har vi aldrig haft. Med styrning av medlemmarna till dom olika 
områdena på KSS, så fick vi mycket gjort på de avsatta 3 timmarna. Köksgänget med Anders 
L i spetsen hade beställt fika till cirka 75 personer, så det räckte inte till alla.

Under 2021/2022 har KSS genomfört ett energibesparingsprojekt. Med hjälp av 
energikonsulter från kommunen togs det fram en åtgärdslista, som nu under 2022 blivit 
genomförd. Allt från nya tätningslister till utbyte av lampor till LED och ny luftvärmepump 
till stora lokalen har genomförts. KSS sökte bidrag och fick 10 tkr från Seglarförbundet. 

Under våren strax före sjösättningen, så monterades 24 begagnade Y-bommar på B/C 
bryggan. En investering på ca 90 tkr som blev till glädje för många på B/C bryggan. Enklare 
att kasta loss/förtöja och inget strul med bojar längre.

Under våren/sommaren så har styrelsen åter med hjälp av en konsult skickat in en ny 
ansökan om utbyte av de yttersta pontonerna på B/C och D/E bryggorna. I skrivande 
stund så har vi fortfarande efter 3 månader inte fått oss tilldelade en handläggare på 
Länsstyrelsen. 

Ja se statliga myndigheter!!!

Som vanligt så har vårt klubbhus varit attraktivt för bröllop och fest. I stort sett alla 
helgerna under maj- mitten av september har varit bokade. Affärsverkens Axel har varit en 
kär bekant vid ångbåtsbryggan med festklädda gäster.
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Under sommarens seglarskola så har vi haft bra beläggning och våra unga instruktörer har 
som vanligt gjort ett mycket bra jobb med god stöttning från Tony med flera. Tack skall ni 
ha.

Gästhamnens hamnvärdar har som vanligt gjort ett bra jobb med att ta hand om årets ca 
540 gästbåtar. Nu har andelen utländska gästbåtar ökat till cirka 40%. Många tyska/danska 
båtägare återkommer år efter år, just för att man tycker KSS är en sådan fin gästhamn.

Första helgen i september så genomförde KSS en stor jolletävling med cirka 35 ekipage på 
startlinjen. 

Tävlingsgruppen med hjälp av ett antal frivilliga genomförde en perfekt tävlingshelg. 
Vi fick många positiva omdömen från deltagarnas föräldrar avseende organisation och 
genomförande.

Här är några bilder från evenemanget:



Ja, nu sänker sig åter mörkret sig sakta dag för dag över KSS och första upptagningen är 
genomförd. Den 15/10 är det definitivt höst på KSS, då lyfts sista båten upp på land.

Efter sista upptagningen kommer infarten till KSS att markberedas för att sedan asfalteras.

Min egen båt kördes ner till Nogersund och MMG varvet i mitten av sep för reparation 
av ett roderlager. Där blir den kvar till våren vilket innebär att vårutrustningen blir lite 
annorlunda.

Slutligen så hälsar jag alla medlemmar välkomna till KSS årsmöte torsdagen 10/11

KALLELSE
ALLMÄNT ÅRSMÖTE 

TORSDAG 10:E NOVEMBER KL 19.00
DRAGSÖ UTKIK 
KARLSKRONA

FÖREDRAGNINGSLISTA
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021/2022

BOKSLUT 2021/2022
ÖVERSIKTLIG VERKSMHETSPLAN 2023/2024 - 2025/2026

VERKSAMHETSPLAN 2022/2023
BUDGET 2022/2023

Underlag finns på hemsidan under KSS /För medlemmar (inloggning)
senast 10 dagar före mötet

www.knss.nu
samt  i begränsad upplaga i klubbhuset

Kaffe serveras

Välkomna!

Du som deltar fysiskt förutsätts vara fullvaccinerad etc. Ett digitalt 

alternativ kommer i likhet med föregående år föreligga
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Redaktörens rader

Marianne Sökjer- Petersen
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Årets seglingssäsong är nu slut. Den andra uppdragningen av båtarna har genomförts. Så 
det är dags att utvärdera årets säsong. 

Jannike, som gick seglarskolan för vuxna på KSS förra sommaren berättar att hon och sam-
bon nu blivit ägare till en segelbåt och har provat på semestersegling, vilket givit mersmak. 

Anki och Lasse Nordin seglade i fjor sin Freja längs ostkusten och norrlandskusten så långt 
norrut man kan komma i Sverige. Efter ett vinteruppehåll i Båtmanskär vände de söderut 
och togs sig hem igen längs finska västkusten, Åland och också en avstickare till Mälaren. 
Jörgen och Bitte Palme i Xanté lade i år rutten norrut, efter att också ha provat på att med 
motorbåt gå Göta kanal.

Mats Brännström klev i sin tur ombord på dotterns Puffin för en färd över Atlanten till den 
Karibiska övärlden. En resa som startade med en del trubbel. Mats berättar stolt om att dot-
tern Charlottes seglingskarriär började med seglarskolan på KSS.

Det är roligt att få bevis för att seglarskolan har stor betydelse för att fånga upp och utveckla 
seglingsintresset. Inte bara kappseglingsintresset utan också ett allmänt intresse för att 
segla. Glädjande att skolan också i år har varit populär.

Bland våra kappseglande juniorer tycks ett ”generationsskifte” vara på gång. Hoppas den 
nya generationen blir lika framgångsrik som föregående generation.  Från vårt kappseglan-
de kölbåtsgäng har vi fått härliga bilder och rapport om stigande intresse.

Vi är väl alla glada över att vår gästhamn är populär och välbesökt. Men hur är det då att 
vara gästhamnsvärd. Vi bad årets gästhamnsvärdar att skildra sina intryck – och det verkar 
ha varit en positiv upplevelse.
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En stor eloge till Staffan Österling, som under våren och sommaren lett arbetet med att 
förnya och modernisera vår hemsida. Vi var några stycken som kom med synpunkter och 
förslag, men Staffan gjorde det mesta arbetet med att ro projektet i hamn. Nu har vi en 
modern hemsida. Samtidigt så har det administrativa systemet, BAS, uppdaterats, vilket 
också legat på Staffan att hantera.

För vår del började säsongen i dur. Som Jörgen Palme berättar var vi några båtar och hus-
bilsägare, som träffades i Listed på Bornholm under Kristi Himmelsfärdshelgen. Hamn-
kaptenen, Ib, var lika glad som vi var över att vi återigen firade helgen i Listed. Vädret var ju 
så där, men vad gjorde det när vi blev väl omhändertagna och kunde umgås i den nyinrät-
tade Sejlerstuen. Efter några glada dagar skildes vi åt för att segla åt olika håll.

Vi fick sedan en trevlig junimånad med seglatser längs skånska sydkusten och i Öresund. 
Vi firade vårt barnbarn Felix födelsedag i Lomma hamn och spanade in H22 i Helsingborg 
tillsammans med vår son Sven. Här fick också möjlighet att gå ombord på Ostindiefararen 
Göteborg. För många år sedan var vi inbjudna att besöka henne under byggtiden och nu var 
det trevligt att se det färdiga resultatet.
 
 

Sedan blev vi depåfartyg i Rungsted under midsommarveckan när våra barnbarn Felix och 
Aron träningsseglade i 29:er klassen inför EM veckan därpå. 

Och så - tog allt tvärt slut – vi tog oss till Limhamn, där vi blev liggande resten sommaren, 
då segelbåtsdrevet var trasigt. Det visade sig att det är få företag som hade licens för att 
reparera och under sommaren så är det semestrar!!!!. Drevet plockades ur och vår Elinor låg 
på land. Drevet forslades fram och tillbaka mellan Limhamn och Västerås.
 
Vad göra i stället. Ja det blev målning och installation av nya vindskivor hemma i Karlskrona. 
Och ett par bilutflykter till Köpenhamn och Oslo. Men avsaknaden av båtlivet har varit stor. 
Så det är bara att hoppas på nästa års säsong.
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Från BAS v2 till v3

Staffan Österling

BAS står för Båtunionens Administrativa System. Systemet började utvecklas strax före 
sekelskiftet. Ursprungligen som ett rent adressregister för tidningen Båtliv. Successivt har 
dock systemet byggt på med olika funktioner för klubbar såsom brygg/uppläggningsplatser, 
ekonomi med mera. 2009 lämnade KSS en tillvaro i stort baserad på Excel och började an-
vända BAS. Den versionen med alla succesiva tillägg och förbättringar kallas v2.

Den allmänna tekniska utvecklingen samt tillkomsten av smartphones, paddor m.m. gjorde 
att det var dags att, åtminstone tekniskt, göra en uppgradering. Det arbetet har i princip 
pågått sedan årsskiftet 2019/20. Ett ”produktråd” bildades där jag ingick tills årsskiftet 
21/22. Ett första försök att införa BAS v3 sattes till februari 2022 men stoppades eftersom 
ansvariga i ett mycket sent skede konstaterade att systemet inte var ”moget”. Nästa försök 
planerades till slutet av augusti 2022.

De två sista veckorna i augusti stängdes BAS v2 av för att flytta all klubbinformation till BAS 
v3. Tidpunkten var ur klubbens synpunkt mindre lämplig eftersom vår årliga medlems-   
fakturering inträffar under den perioden. Mitt förtroende för BAS-lanseringen gjorde att jag 
valde att skicka ut aviseringen för verksamhetsåret 22/23 innan stängningen. Kanske det 
var någon som skulle hämta fakturan direkt?

När BAS v3 öppnades 28/8 fylldes ”supportverktyget” omedelbart med mängder av felan-
mälningar, högt som lågt. Delar av systemet var, avsiktligt, inte färdigutvecklat utan funk-
tioner som förelåg i v2 som t.ex. rapporter. Dvs göra utdrag till exempelvis PDF- eller Excel-
filer skulle ”komma efter hand”.

För den vanliga medlemmen bör övergången till BAS v3 i stort ha varit positiv. Systemet 
är bättre anpassat för mobilskärm med snyggare layout. Specifikt för KSS har naturligtvis 
störningarna med hämtning av medlemsfaktura kunnat påverka.

För administratören har det blivit ganska stora förändringar. I vissa avseende har flöden 
blivit mer logiska för den ovane. Ett exempel för detta är avisering av avgifter i en faktura. 
Nu tvingas man följa en process i fasta steg. Den som kunde det tidigare systemet visste vil-
ka ”spakar som skulle slås till” vilket kunde vara förvirrande för den ovane. 

Genom att systemet förändrats till stora delar såväl funktionellt som avseende design måste 
den tidigare vane administratören lära om en del. Kombinerat med att det är ett ofärdigt 
system som driftsatts har arbetsbördan för rutinuppgifter ökat flerfaldigt. I vissa fall går det 
helt enkelt inte att åstadkomma samma operationer som i den tidigare versionen.

Under hösten kommer driften och felrättningen att observeras noga. Om ingen tydlig  för-
bättring erhålles kan det vara aktuellt för KSS att lämna systemet och därmed indirekt också 
SBU.
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Vår nya hemsida
Staffan Österling

I vårnumret av Utkiken gav jag en liten orientering om det förestående arbetet med att 
lämna hemsidetjänsten hos Riksidrottsförbundet. På vägen fram tills att vi den 12 septem-
ber startade vår nya hemsida har vi gjort följande. Arbetsgruppen; bestående av Marianne 
Sökjer-Petersen, Lars Möller, Anders Landenstad, Gustav Lindström och undertecknad, tog 
under våren fram underlag avseende de krav som vi ville ställa på den nya hemsidan. Dels 
vad avser administrativa funktioner men framför allt vad avser layout och informationspre-
sentation. 

Gruppen utvärderade ett antal olika förslag på framtida leverantörer och möjligheter för en 
ny hemsida. Samtidigt gjorde Svenska Seglarförbundet en djupare inventering och via Ble-
kinge båtförbund förelåg också ett erbjudande.

Sammanvägt föreslog arbetsgruppen styrelsen att välja den leverantör som Svenska 
Seglarförbundet rekommenderat. Leverantören, KanslietOnline, kunde tillhandahålla pro-
dukten i två nivåer ”Komplett” och ”Web”. Vi valde initialt att gå mot ”Komplett”, vilket vi 
senare backade från, eftersom vi konstaterade att det inte förenklade administrationen. 
Kanske skiftar vi i ett senare skede till ”komplett”.

I juni fick KSS tillgång till ”Web” nivån och arbetet med uppbyggnad kunde börja. Vår gamla 
hemsida har några år på nacken och med tiden blir presentationen allt rörigare. Arbetsgrup-
pens inriktning för framtiden var därför en viktig ledstjärna när information paketerades 
om för den nya sidan. Några större förändringar är;

•	 Engelskspråkiga gäster/gästbåtar kan skifta till en engelsk sida med relevant infor-
mation.

•	 Det går att söka på hemsidan. Söker jag t.ex. efter ”Bryggplats” så får jag fyra olika 
träffar bland sidor som har något att säga om bryggplatser.

•	 För omvärlden har vi med, i huvudsak, hänvisning till en särskild kontaktsida styrt 
kommunikationen och samtidigt anonymiserat kontaktpersoner och funktionärer. 
Telefon och e-postadresser till funktionärer finns numera inte öppet på hemsidan 
utan bara tillgängligt som en lista för medlemmar efter inloggning.

•	 Utkikens presentation och då främst tillgång till äldre utgåvor har förbättrats. Nu går 
det att söka bland samtliga artiklar i utgåvor från 2012 och nyare. 

•	 KSS program för att komma åt ”dokument endast för medlemmar” samt ”ange borta-
varo från egen bryggplats” är tillgängligt via medlemssidan.

Kalenderfunktionen är vi inte nöjda med. För närvarande kan bara datum anges. Tid för till 
exempel ett möte skrivs i texten. Delvis är detta en följd av att vi nöjde oss med ”Web-nivån” 
men vi jobbar på det. Jollesektionen lever sitt eget liv på Facebook. Det är naturligtvis pos-
itivt att sociala media används men för närvarande sker detta helt ”utom KSS kontroll och 
ansvarstagande”.

Sist men inte minst har Mats kopplat om KSS-appen så att den numera hämtar nyheter och 
kalender från vår nya hemsida. (Den som tycker det är roligt kan även själv koppla upp sig 
direkt mot nyheter och kalender.)



KSS gästhamnsverksamhet

Tomas Abrahamsson, sektionschef
 
Gästhamnssektionen består i dagsläget av fem medlemmar varav en är sektionschef. Ett 
"gästhamnsår" brukar se ut som följer:

Januari: Platsannons går ut via hemsidan och Arbetsförmedlingen.

Mars: Några sökanden kallas till intervju med målsättning att anställa tre kompetenta   
hamnvärdar med ålder 18+.

April: Arbetstids schema iordningsställs för hamnvärdarna samt ett beredskapsschema för 
sektionens medlemmar. Totalt antal mantimmar under säsongen ligger runt 400. Beredskaps-
schemat ligger över samma tid som hamnvärdarnas anställningstid, alltså från runt 10/6 
till 22/8, med syfte att hamnvärden alltid ska kunna få stöd om något oförutsett inträffar. 
Det kan vara något som fattas, något som inte fungerar etcetera. Sektionens medlemmar ska 
också vara beredda att ta över hamnvärdens uppgifter om så erfordras.

Maj: Förberedelser fortsätter såsom fastställande av såväl arbetstidsschema som bered-
skapsschema. Även genomgång av material i hamnkontoret genomförs för att kontrollera att 
allt är i funktion. En del tidiga gästbåtar tas om hand av sektionen och KSS övriga medlem-
mar.

Juni: Utbildning av hamnvärdar genomförs av sektionen. Arbetstid under lågsäsong be-
gränsas till tre timmar per dag.

Juli: Arbetstiden under högsäsong utökas till åtta timmar per dag.

Augusti: Tillbakagång till lågsäsong.

September: Summering av säsongen genomförs såväl ur ett besöksperspektiv som behov av 
eventuella förändringar. Antalet gästnätter har under de senaste säsongerna legat på runt 
550 vilket ger en intäkt på ca 130 000 Kr. Det som sticker ut den senaste säsongen är att 
andelen utländska gästbåtar har ökat från normalt 30 till 40%. Vi har också varit tvungna 
att avvisa ett fåtal båtar pga storlek (max 12 X 3,6m).

Jag ser inget behov för närvarande att införa några större förändringar i gästhamnsdelen. 
Min uppfattning är att vi har hittat en optimal fördelning av antal hamnvärdar, budgeterad 
arbetstid, arbetstidens fördelning över sommaren och antal ingående medlemmar i sek-
tionen.
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Och så här tycker två av sommarens hamnvärdar om sitt sommarjobb

Theo

”Att jobba som hamnvärd har varit insikts-
fullt på många vis. För mig som inte är eta-
blerat ”båtmänniska” har jobbet givit mig 
en värdefull insyn i båtlivet. Exempelvis så 
har jag fått lära mig se olika båtstorlekar 
och hjälpa gäster att lägga till vid bryg-
gorna. Utöver det har det varje dag bjudits 
på uppgifter som många ungdomar kanske 
inte är vana vid, som att ringa när vajern 
till slipen är för hög eller helt enkelt att 
hissa svenska flaggan varje morgon. Job-
bet har sannerligen givit en fin insyn i vad 
båtlivet har att erbjuda”

Ellen

”Jag tycker KSS har varit en väldigt härlig ar-
betsplats, speciellt nu under sommaren, då 
jag har fått vara ute i solen och nära vattnet. 
Det har också varit kul och intressant att få 
träffa seglare runtom från hela Europa som 
har varit på besök här i vår hamn. Överlag 
har jag varit supernöjd med min sommar på 
KSS och alla härliga människor jag har fått 
träffa där!”
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Årets kölbåtsseglingar.

Magnus Larsson Hoffstein 

Sommaren 2022 blev en fin sommar och samtliga planerade kappseglingar kunde genom-
föras i fint väder och mestadels ganska lagom mycket vind.

Skärgårdsrundan gick av stapeln den 11/6 och gick på inomskärsbana med vändpunkter vid 
Möcklöbron och Kungsholmen. Skärgårdsrundan sker med jaktstart så att alla båtar får en 
individuell starttid, och första båt i mål vinner. I ett startfält på 7 båtar och topp 3 blev: 1:a 
Bo Bergstedt med Carrera; 2:a Jonas Lobell med Comfort 32 och 3:a Magnus Larsson Hoff-
stein med H-båt (alla i topp 3 från Karlskrona SS).

Den 21/8 körde vi bankappsegling på en kort intensiv bana inne på Danmarksfjärden. De 
blev 4 delseglingar på en kryss-länsbana, så det gavs bra tillfällen att praktisera starter och 
spinnacker-sättningar och nedtagningar. Magnus Nilsson, med 606 blev segrare, före 2:a 
Magnus Larsson Hoffstein, H-båt och 3:a Joel Larsson från Ronneby SS med Dehler 34 . Trots 
att det bara var 3 deltagande båtar i år, så tycker jag personligen att detta är årets roligaste 
segling, där det är full action varje sekund, så jag hoppas att fler seglare tar tillfället i akt till 
nästa sommar, det kan vara ett perfekt tillfälle att låna klubbens C55-or för att segla med. 
Extra roligt är det att jolleseglarna och kölbåtseglarna tävlar samma dag i var sin del av Dan-
marksfjärden, så att hela fjärden blev fullt med seglare.

Den 17/9 så gick årets sista kappsegling, Höstrusket. Seglingen gick i fint väder med vind på 
4–5 m/s så den gjorde inte riktigt skäl för namnet. Denna segling går på en inomskärsbana 
inom området Hasslö, Kungsholmen och Kuttaskär. 12 båtar deltog, och topp 3 blev: 
1: a Bo-Staffan Andersson från Karlshamn SS med Folkbåt, 2: a Fredrik Augustsson, Karls-
krona SS med X-99 och 3:a Bo Bergstedt Karlskrona SS med Carrera.

Vi har också kört 10 kvällskappseglingar på onsdagar, där totalt 15 båtar har deltagit med 
ett genomsnitt på 5 deltagande båtar per delsegling. Topp 3 efter sammanräkning av hela 
serien blev:1: a Bo Bergstedt med Carrera, 2: a Magnus Larsson Hoffstein med H-båt och 3:a 
Mårten Ahlberg med Albin 78.

Vi har också haft bra deltagande i grannklubbarnas seglingar. I Nättraby BK:s Godnattvalsen 
så kom 8 av 13 seglare (varav alla i topp 3) från Karlskrona SS, med Mårten Ahlberg med 
Albin 78 som segrare. Mårten gjorde också en bra segling i Bornholm Runt där han kom 2.a 
(med mindre än en minut från ettan efter mer än 15 timmar segling).

Efter några år med Covid-begränsningar, så kändes det mycket bra att vi i år kunde åter-
uppta den social samvaro med korv och eftersnack efter seglingarna.
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Bilder från årets kölbåtseglingar

Årets första kvällskappsegling

Foto Karl-Johan Östh
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Höstrusket
Startfält 1 och 2

Foto Sven Borén
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Från seglingskurs till båtägare
Text och foto:Jannike Brandt

Minns Ni förra årets rapport, där jag skildrade en 
veckas segelkurs och hur galet roligt det kunde vara?

Vad som hände sen har ni säkert funderat på under 
året som gått, eller hur? 

Vi började vår båtkarriär med att komma överens 
om att vi inte var överens om vilken båt vi skulle 
köpa.

Den ena av oss hade som mål att skaffa en segelbåt 
som var en bra nybörjarbåt, bekväm och framför allt 
kunde ge härliga sommarkvällar i sittbrunnen med trevligt sällskap och “knäcka en öl” som 
en del säger.

Den andra (jag) ville hoppa ut och utmana sig med en större kappseglingsbåt, visserligen 
med toalett och trevlig interiör, men ändå med det där lilla extra i seglingen. Vi hade ju trots 
allt spenderat förra sommaren med att hänga ut och känna vattnet, så varför inte fortsätta 
med det? Jag behöver kasta mig utför ett stup för att inte hinna oroa mig för småsaker och 
min sambo lär sig saker bäst i rätt ordning. En liten utmaning i vårt framtida båt ägande, det 
får vi ju erkänna.

Jag tror aldrig jag har hört Albin Vega och Maxi 77 nämnas så många gånger under ett år 
som då. Men jag gav mig inte, nog för att dessa båtar ofta är med i tävlingar, men det var inte 
tillräckligt.

Segelbåtsmarknaden är ju stor och den tar tid att 
ta sig igenom och vi höll på att ge upp där ett tag 
och spendera sommaren med att lära oss vindsurfa 
i stället, vi bor ju trots allt på västkusten där det 
blåser, ofta.

Hur som haver, så fick vi ett erbjudande vi inte 
kunde tacka nej till, en gammal vän med söner som 
jag lekt med som barn skulle sälja sin Skysail 28. Vi 
pratar alltså om en flytande husvagn med ståhöjd, 
toalett, kök, 5 kojer och alla andra bekvämligheter 
man kan tänka sig. En motor som vi tillsammans 
med fantastiska experter fick att fungera klockrent, 
en bred båt med lugna segelegenskaper som kan gå 
högt i vind och inte minst höj- och sänkbar köl. Det 
bästa man kan ha i svensk skärgård.

Den perfekt båten helt enkelt, för en av oss ! 
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Hur har det gått då? Jo, eftersom det blev en trygg och fin båt så har jag haft en puls som har 
fått fiskarna att simma över till Finland. Trots att jag är född på en segelbåt har mina nerv-
er gått fullständigt i spinn och jag är så otroligt dålig på att hantera båten med andra båtar 
inom 20 meters avstånd.

Min sambo däremot som är född landkrabba har 
blivit ett proffs på att manövrera båten i hamnar 
och andra tätbefolkade områden.

Men jag har känsla för att segla och ta vågorna, så 
det får jag leva för och drömmen om att köpa en 
båt som är gjord för kappsegling finns kvar, men 
ett steg i taget. Min landkrabba har blivit proffs 
på havet och vi har inte skrikit på varandra en 
enda gång, vilket är en bedrift i sig av vad man 
hör när andra lägger till. Däremot har skrattan-
fallen kommit på löpande band och vi har haft 
vår första fantastiska sommar på vår alldeles 
egna båt.

Vi gjorde vår första seglats och hälsade på i 
Karlskrona på Dragsö och vilken fantastisk ser-
vice. 

Jag ringde och varnade hamnvärden om att nu 
kommer nybörjare och vi behöver all hjälp vi kan 
få.

Det gick smärtfritt och vi längtar redan till nästa sommar när vi hälsar på i hamnen igen!

Den gången har vi nog med oss vindsurfingbrädor, för skam den som ger sig. Ska vi fortsätta 
mysa hem det med vår Skylsail, så kan vi ju tävla i vindsurfing när det blåser upp!

Ser ni vår fantastiska orangea Skysail, Evelina, lägga till på Dragsö, så kom gärna förbi och 
säg hej!



Från Karlskrona Segel-
sällskaps nybörjarkurs i 
optimistjolle-segling till 
jorden-runt seglats

Text och foto
Atlantbesättningsman
Mats Brännström 

Kan Karlskrona Segelsällskaps nybör-
jarkurs i optimistjollesegling bli en början 
till att utvecklas till en jorden-runt-seglare? 

Ja, det kan den verkligen och här nedan 
kommer en berättelse om en sådan resa 
för Charlotte Brännström - från en 8-årig 
tjej i optimisten på Danmarksfjärden 
utanför Dragsö, via ARC Atlantsegling 
på en tjejbåt som 19-åring, till pågående 
jorden-runt segling med pojkvännen som 
28-åring. 
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Två KSS-gubbar, pappa Mats och barndomskompisen Peter Björk, hade förmånen att un-
der januari 2022 vara besättning på Puffins seglats från Portimao, Portugal till Martinique 
i Västindien. Nu har Puffin korsat större delen av Indiska Oceanen med mål att fira nyår i 
Kapstaden och vara tillbaka till Sverige i maj 2023.

Skeppare på Puffin är gemensamt 
Charlotte, med rötter i Karlskrona, och 
Charlottes pojkvän Max Goodman. Max 
har även han tidigare seglat över Atlanten, 
varit skeppare i Kroatien, och är sedan 
flera år frivillig sjöräddare i Lomma. 
Charlotte har en lång familjetradition som 
långfärdsseglare med Tjurkö och Göteborg 
som baser. Charlottes farfar Ulf hade under 
många år sin långfärdsseglare, den egen-
konstruerade stålbåten Ingeborg, med 
Dragsö som hemmahamn. Charlotte och 
hennes fyra syskon har alla ”tvingats” in på 
KSS seglarskola när de väl kunnat simma 
sina 200 m och blivit stora nog att lära 
sig segling. Några har gått vidare till jolle-
kappsegling, nu med GKSS som hemmaklubb. Charlotte och hennes äldsta bror Filip blev i 
unga åldrar Atlantseglare. 

För Charlottes del blev det KSS nybörjarkurs två år i rad, pga. av kuling-vindar och en 
alltför, liten och späd flicka den första sommaren. Hon lyckades inte komma vidare till 
kappseglingskursen på KSS och vidare seglingserfarenhet skaffades istället som rorsman 
och besättning, med sin pappa och tre yngre syskon, under flera sommarseglatser på Väst-
kusten. Båten för dessa seglatser var Cheetah, en mörkblå Mustang som sedan 5 år har 
KSS som hemmahamn och brukar ligga längst in på brygga B, som ett smäckert och vackert 
blickfång för gubbarna och gästerna som nyttjar KSS-sjöbodarnas ljugarbänkar. Cheetah var 
under tiden på Västkusten inte utrustad med motor eller GPS, så Charlotte fick vara rorsman 
på dessa seglatser i Bohusläns trånga passager, när pappan ägnade sig åt att följa med på 
sjökortet och räkna sjömärken och kobbar. Det var dessa tuffa seglatser med Cheetah och 
några seglarveckor på SXK:s Gratia som gav nyttig erfarenhet och härdade Charlotte till en 
van sjöman. 

Charlotte och pojkvännen Max köpte sin jorden-runt-båt, en Beneteau Oceanis 40, i 
Stockholm en novemberdag 2019. Efter en kall seglats till hemmahamnen Lomma seglades 
Puffin i södra Östersjön under två somrar, samtidigt som den gjordes klar för långsegling 
genom uppgradering av navigationssystem, service av motor, byte av stående rigg, water-
maker, kabeldragning, större solceller, kompletterande segel, nödroder, livflotte, satellit-
telefon, AIS, stor sjukvårds/medicin väska, mm. Max, ingenjör till yrket, involverade juristen 
Charlotte i arbetet – tanken var att båda måste kunna alla system lika bra; en viktig säker-
hetsfaktor på havet med ibland veckor till närmaste hamn.

 Under sommaren 2021 seglades en välutrustad Puffin ner till Vigo, i Spaniens nordvästra 
hörn. Max och Charlotte sade upp sig från jobben och flög i december 2021 till Vigo för fort-
satt seglats med planerad rutt till Västindien via Kanarieöarna, Panamakanalen, Stilla Havet, 
Korallhavet, Indiska Oceanen och Atlanten (via St. Helena eller Västindien) och sen hem. 
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I Vigo började de typiska långfärdseglaräventyren (en ständig ström av oväntade hinder) 
på riktigt. På väg ut från Vigo, där båten hade legat förtöjd i fyra månader, gick Puffin klart 
långsammare än normalt för motorgång. Det blev tillbakagång till hamnen med lyft av båten 
för att konstatera att hela botten, inkluderat propellern, hade tät beväxning. Detta fixades 
snabbt med högtryckstvätt och Puffin kom snart ut på havet.

Gubbarna Brännström och Björk, med KSS anknytning, skulle sen ansluta på Kanarieöarna 
för några bekväma veckor i de varma passadvindarna i bågen ner över Atlanten, eller som 
man brukar säga ”segla söderut och när smöret börjar smälta så tar du till höger och sen 
dyker Västindien upp om några veckor”. Under seglatsen från Vigo och med kurs på Kanarie-
öarna skörade delar av storen, då mastliket fastnat vid revning, och det blev motorgång till 
Lagos, vid Portugals sydvästra hörn. KSS:gubbarna väntade tålmodigt på Kanarieöarna då 
storen kunde fixas snabbt. Vid Puffins planerad återstart mot Kanarieöarna fastnade seglet 
igen under hissning och Charlotte fick skickas upp i båtmanstolen för att med kniv åtgärda 
problemet. Seglet kom ner och även en blå- och skräckslagen Charlotte, som pendlat fram 
och tillbaks i de stora vågorna. Lärdom är att vid mastarbetet under sjögång – hjälm på 
huvudet och säkring runt mast eller fall för att alltid hålla sig nära masten och inte svaja. Ny 
hamn i Portugal blev Portimao, dit KSS:gubbarna tog sig med flyg. 
 
Hjälm för framtida mastäventyr inköptes och ny segelsömmare anlitades. Nu hittades felet, 
som var att flera skruvar i skenan för mastliket börjat röra sig utåt. Någon dags jobb i båt-
manstolen, med skruvmejsel och Lock-Tite, fixade mastskenan, samtidigt som storseglet 
åter lagades. 

Nu var vi redan försenade två veckor - båten 
var fixad, julafton firad med lite svensk julmat 
och det väntades förliga vindar till Kanarie-
öarna. Så det blev snabb avfärd i vinden som 
inte riktigt lagt sig – halvvind 12–14 m/s och 
5 m höga vågor gjorde att sjösjukan drabbade 
även de som brukar klara sig. Vid nattlig pas-
sage över trafiksepareringszonerna utanför 
Gibraltar fick vi med hjälp av AIS parera för 
att undvika alla stora lastfartyg. Trots detta 
blev vi anropade på VHF på bruten ryska om 
att vi omedelbart skulle lägga om kursen för 
att undvika kollision. Vi gjorde detta och 100 
m babord såg vi sen ett stort ubåtstorn bland 
vågorna. Vi har sen förstått att militära fartyg 
ofta inte identifierar sig med AIS, speciellt inte 
när man vill kontrollera innanhavens in- och 
utfart. Vi lyckades dessbättre undvika späck-
huggare i detta område, där dessa tandvalar 
”markerar revir” genom att slå sönder segel-
båtars roder. 

Balanssinnet vande sig efter några dygns sjösjuka och vi kunde sen leva normalt på båten, 
ibland i sällskap av stim av delfiner under en veckas segling till Las Palmas. Kanarieöarna. 
Allt var frid och fröjd de första dagarna tills skepparna på båten, väl invanda med båtens 
normala ljud, började höra knakljud då Puffin pendlade med vågorna. Ljudet kom från det 
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övre fästet till roderhjärtstocken, som rörde sig 3 cm i sidled vid varje våg. Efter några dygn 
på helspänn så nådde vi Las Palmas, utan roderhaveri. I hamn blev det snabbt Googling och 
kontakt med diverse sajter med Beneteauseglare. Roderproblemet var väl beskrivet och 
tillverkarna hade förstärkt med stålplatta på senare modeller. Leverans av stålplattan skulle 
ta flera veckor, så det blev förstärkning med plywood och glasfiber. Max tillbringade stora 
delar av 2-dygns reparationen i förvaringsutrymmet styrbord-akter och vi andra servade 
med material, kaffe och glada tillrop. Parallellt fixades matinköp, med leverans till båten, 
och Covid PCR testning för att få tillåtelse att angöra planerad destination i Västindien. Alla 
fyra testades; tre var negativa och en (Mats) positiv. Detta kunde inte vara sant – om en var 
positiv så borde någon annan i det trånga boendet ombord också testa positivt. Ingen hade 
förkylningssymptom. Peter började packa väskan hem men Mats, som är läkare, visste att 
PCR är en mycket känslig metod, där ett prov kan ”förorenas” från ett grannprov. Han sa 
”jag testar om på ett annat sjukhus i morgon; jag tycket att de var lite slarviga vid provtag-
ning, så Peter håll ut ett dygn”. Nytt PCR test togs av Mats och det utföll negativt, så då blev 
det snabb avfärd, samtidigt som det fanns ett fint väderfönster. Atlantseglingen bjöd först 
på flera dagar av små vindar och vi fick passera söder om Kap Verde för att äntligen få fina 
passadvindar. Därefter var det slör till läns i några veckor utan sikte eller AIS-kontakt med 
någon båt. Fyra timmars vakter, med två besättningsmän vakna åt gången, gjorde seglatsen 
säker och njutbar. De stjärnklara nätterna var underbara och vi kände oss små på det stora 
havet.

Ja – vad händer på Atlanten? Det finns 
mycket tid för samtal, bokläsning, mat-
lagning, småreparationer, stjärnskådning 
och fiske. Peter var storfiskaren ombord 
och bjöd bland annat på härliga fiskgrytor 
tillagad av guldmakrill (gratis på Atlanten 
men 800kr/kg på Östermalmshallen). 

I början hade vi sällskap av delfiner och 
fåglar men ju längre ut vi var på Atlanten 
var flygfisken, som ofta hamnade på däck 
och luktade illa, och några valar, våra 
närmaste tecken på liv omkring oss. Ett 
bestående minne var även de stora bälten 
av tång som vi seglade genom under minst 
en vecka, mitt ute på Atlanten. Max och 
Charlotte, hade noga övat in rutiner om-
bord, för att hålla en minutiös ordning om-
bord på Puffin. Gubbarna Peter och Mats 
försökte att opponera sig och ”veta bättre” 
i början av seglatsen, men accep-
terade sen att följa kaptenernas rutiner 
och föreskrifter. ”Vi gör som de säger, det 
blir säkert bäst så” var en återkommande kommentar under samtalen under våra gemen-
samma nattvakter. Max hade bra koll på väderläget och justerade kursen dagligen, baserat 
på information från tre väderappar, med ny information som laddades ned dagligen via 
satellittelefonen. Vindstyrkorna på Atlanten varierade mellan 2 och 20 m/s, där det hår-
daste vindarna kom i regn-åskbyar (squalls) när vi närmade oss Västindien. Under nätterna 
använde vi radar för att undvika regnmolnen, som kunde bjuda på dessa squalls.
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Nästan fyra veckor efter att vi lämnade Kanarieöarna anlände vi till Martinique. Det blev en 
snabb avmönstring för Peter och Mats som skulle hem till Sverige efter förlängda semestrar. 
Charlotte och Max fick ägna sig åt segellagning, batteribyte, proviantering, mm.

 

Puffin fortsatte med seglats under några veckor i Västindien och därefter en veckas segling 
över Karibiska Havet till Colon i Panama, med Charlottes farbror Jan som besättning. Efter 
en veckas väntan blev det klartecken för passage genom Panamakanalen. Denna 2-dagars 
passage måste göras med inhemsk lots, som kan alla rutiner i slussarna. Charlottes kusin 
Fredrik, boende i Panama City sedan några år, såg sin chans att befara Panamakanalen, och 
hoppade på som extra gast och översättare av lotsens spanska kommandon.

Puffin har sedan, med endast Charlotte och Max ombord, fortsatt över Stilla Havet, med 
första stopp i Marquesöarna efter 35 dagars segling. Därefter har hamnar varit bl.a Bora-
Bora, Fiji, Cairns, Darwin, Christmas Island, Cocos Kieling.  När denna text publiceras har 
Puffin korsat största delen av Indiska Oceanen och anlänt till Reunion, den franska ön väster 
om Madagaskar.
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  PS
Klicka sailingpuffin.se och följ seglatsen i nästan realtid (positioner via sat-
ellit var 4:e timme) på denna länk . 

Här finns även längre berättelser om båten, besättningen och seglatsen. ‘‘
Uppdateringar och foton finns även på Instagram ”sailingpuffin”.

https://sailingpuffin.se/


Det syns när våra 
kunder är nöjda

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

010-490 49 00
dygnet runt

Beräkna din premie idag, och välkommen 
att kontakta oss om du har några frågor 
kring din båtförsäkring.

Svenska Sjö är specialister på båtförsäkringar och har som 
ambition att erbjuda våra försäkringstagare kunnig, snabb 
och smidig skadehantering till låga premier. Dessutom ger 
vi våra försäkringstagare direkt återbäring på överskottet. 

Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt 
med att utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygg
hets lösningarna för dig och din båtklubb.

Som medlem i SBU försäkrar du din båt 
 extra förmånligt, utöver andra rabatter 
såsom nautisk kompetens.

Sedan 1967 har vi tryggat båtägare och båtklubbs
medlemmar i hela landet, så nästa gång nån vinkar,  
är det kanske en i gänget. 

Välkommen att försäkra din båt hos oss
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Rundresa längs Sveriges och Finlands kuster med Freja.

Text och foto
Anki Nordin

2021
Vi började vår 2-stegs segling strax efter 
midsommar 2021 med att segla längs svenska 
ostkusten som för oss är kända vatten. Hit-
tade en för oss ny hamn i Bråvikens SS uthamn 
Snedskär, trevligt!

När vi ligger i Nynäshamn tar vi pendeltåget 
in till Stockholm för att besöka Liljevalchs där 
sonens sambo Ida har fått ett verk utställt!

Det är så fint väder och lämplig vind att vi skip-
par Väddö kanal och går på utsidan och in norr 
om Grisslehamn. I Öregrund är det jättevarmt 
så vi seglar norrut och lägger oss vid SXK boj 
vid Björns fyr och äter lunch.

Vi har båda två kusiner i Gävle så vi hälsar 
först på Sture som är fiskare i Bönan.

Ann-Kari som bor i 
Ockelbo bjuder på 
färsk abborre. Hennes 
man Anders har byggt 
en stavkyrka på deras 
gård, mycket impo-
nerande! 

 



Vi fortsätter till Storjungfrun där det händer 
en incident när vi ska lägga till. Vajern till 
backslaget går av så vi ränner in i betongka-
jen med god fart. Som tur är ligger inga andra 
båtar där och stävankaret tar det mesta av 
smällen. Det blir några dagar i Söderhamn 
för reparation. 

Resan går vidare till Kramfors där hälsar vi 
på Lars kompis Hasse och sen mönstrar Mar-
tin – vår son - på för några dagar vid Höga 
Kusten. När också Ida anslutit i Ö-vik går vi 
till Norrbyskär som vi varmt kan rekommendera

I Holmsund stiger ungdomarna iland och vi fortsätter till Sikeå där en jättefin gästhamn 
gömmer sig bakom en udde. Bjuröklubb och Pite - Rönnskär blir nästa resmål.

När vi kommer upp i Piteå och Luleå skärgård börjar det bli riktigt ödsligt. Vi hittar dock en 
trevlig ö, Kluntarna, med Kluntgubben utanför Luleå. I Luleå är också isbrytarna samlade.

Pite-Rönnskär
 Heidenstamsfyr
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 I Töre ligger Sveriges nordligaste boj som 
vi rundar. Nu för tiden får man köpa ett 
certifikat på Campingen.

Vårt slutmål för år 2021 är Båtskärsnäs där vi lämnar båten för vinterförvaring.

Hemresan blir bökig då det saknas kommunala förbindelser och en bilhyra skulle kosta 
14 000.  Det slutar med att Martin hämtar oss och kör oss och packningen till Umeå, vi tar 
tåget hem och kör sedan upp och hämtar en billast. Puh!
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2022

Vi kör upp till Kalix där vi har några hotellnätter innan båten är i sjön, och färdig för avfärd. 
Vi har goda vänner som lovat köra hem bilen åt oss så vi möter dem i Luleå.

Några dagar före midsommar bär 
det i väg och första finska hamn 
är Kemi, som fått utmärkelsen 
årets hamn flera gånger. Solen 
skiner dygnet runt men det går 
bra att sova ändå. Efter Uleåborg 
som har fin hamn men usel ser-
vice seglar vi till Marjaniemi på 
Hailuo (Karlö). Det är ett udda 
ställe med sanddyner som påmin-
ner om Jylland.

I Mustakari kommer vi rakt in i en hamnfest med riktigt bra artister, festen avbryts av ett 
mycket kraftigt åskväder. Det finns många städer i Finland med välbevarad gammal träbe-
byggelse, Jakobstad, Kristinestad, Raumo. 

I Jakobstad ligger vi bredvid en båt där ägaren varit museichef och han berättar mycket av 
stadens historia för oss, bland annat de kända varven Swan och Baltic Yachts. Från Jakob-
stad till Vasa talar åtminstone en del svenska men norr och söder därom är det bara finska 
som gäller.

Typiskt trähus i 
Raumo



28

I Raumo blir vi liggande några dagar på grund av dåligt väder. En tysk båt som ligger bred-
vid berättar att de gick nonstop från Kiel till Mariehamn 500 distans på 4 dygn. Hustrun 
ville inte göra om det.

I Nystad möter vi den fösta svenska båten, det har varit mycket glest med båtar på sjön hela 
tiden, i hamnarna fanns det dock många båtar. När vi kommer ner i Åbolands och Ålands 
skärgård ser vi lika många båtar på 3 timmar som på 3 veckor innan. Det är trångt i ham-
narna på Seglinge och Lappo.

I Mariehamn gör vi ett besök på Pommern och där träffar vi Bitte och Jörgen Palme. 
Från Åland går vi till Gräddö där vi träffar seglarkompisar från Stockholm. Vi gör en tur till 
Norrtälje där det är en våldsam byggrusch i hamnen, ser inte så inbjudande ut.

Vi passerar Stockholm och går in på Mälaren där vi sammanstrålar med dottern, Frida, och 
hennes familj i Mariefred. Ett besök på Birka blir det också. 

Varvsägarens egenhändigt 
byggda båt 



Sen går färden söderut igen genom Södertälje kanal och ostkusten ner. Vi, åtminstone Anki 
börjar bli lite mätt på segling så sista biten går ganska fort. Dragsö angör vi 13/8, 2 dagar 
före planerad tid. Vi blir hämtade får middag och en nytvättad bil av våra kompisar. Vilken 
Service!

Vi kan verkligen rekommendera Finland, det kändes väldigt mycket som hemma förutom 
att vi inte förstod vad de sa.

Broken efter regn 2021

Att spänna på sig säkerhetsbältet när man sätter sig bakom ratten är för nästan alla 
en självklarhet. Att ta på sig flytvästen när man går på sjön, borde vara precis lika 
naturligt. Tyvärr är för många fortfarande så inte fallet. Vi vädjar därför till dig: 
Ta alltid på dig flytvästen när du går ut på sjön! 

Havets säkerhetsbälte. 
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En något annorlunda sommar.

Text och foto
Jörgen och Bitte Palme

Efter sedvanlig sjösättning och rustning av båten gick 
första färden äntligen till Christiansö och Bornholm 
igen för traditionellt Kristi himmelsfärds firande.

Pandemin 2020 och 2021 kom vi inte dit men annars 
har vi firat denna helg på Bornholm varje år sen vi 
köpte båten 2001. Och det ser vi alltid fram emot.

Tyvärr blir vi sakta färre segelbåtar som kommer av 
olika orsaker. I år var vi 5 båtar i Listed och sedan 
anslöt 4 husbilar så på Torsdagsmorgonen när firandet 
går av stapeln var vi i alla fall 20 personer runt bordet på kajen inkl. våra 2 döttrar som kom 
med färjan.

Båtarna var Xanté, Santana och Elinor från KSS samt Orion från Ekenäs och Janita af 
Gö från Angelskog, som gjorde sin sista seglats med Janne och Anita som ägare. Båten var 

såld och det var naturligtvis bitvis 
vemodigt, både för dem och för oss, 
men ändå fint att de avslutade med 
lite fest med gänget i Listed.

Listeds fantastiska hamnkapten 
Ib bidrog som vanligt med att höja 
stämningen.  Vi kan varmt rekom-
mendera denna hamn.

Vill passa på att lobba för denna 
tradition på våren så att fler seglare 
från KSS vill vara med. Vi behöver 
sänka medelåldern lite samt öka 
antalet båtar igen. Vi har varit upp 
mot 15 båtar för inte så länge sedan.

Efter 2 veckor på Bornholm inklu-
sive Christiansö, 2 dagar i Vang samt 
av-slut i Allinge gick vi hemåt via 
Åhus och Hanö.
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Efter kajstuds på KSS gick vi ut till den fina bojen vid Flakskär och firade nationaldagen där 
med bubbel och annat gott tillsammans med Peter och Christina i Lady Blue, som råkade 
komma förbi.

Sen kommer det lite annorlunda med vår båtsommar.
Vi har en båtkompis som köpte en Storebro 430 på Bohus Malmön och som ville gå Göta 
kanal hem med den.

Vi hade från början tänkt gå västkusten norrut och hem via Göta kanal så vi erbjöd oss att 
gasta på deras båt, dels för att hjälpa dem hem, dels för att få en annorlunda kanalresa,
eftersom vi gått kanalen fyra gånger med vår båt.

Båten vägde närmare 14 ton och var hög, så det är inte så lätt att ta den genom kanalen på 
bara två personer, när man inte kört med denna båt innan. Besättningen bestod nu av fyra 
vuxna och tre små hundar. Spännande minst sagt. 

Båten har nästan 1000 Hk i motor-
styrka. Så det gick att stå på bitvis. 
Färden gick från Bohus Malmön i 
rätt blåsigt väder mestadels in-
omskärs, men också ibland ut i 
sjölådan, via Nordre Älv och Göta 
Älv till första anhalt Lilla Edet. 
Trollhätteslussarna gick bra, och 
vi övernattade i Vänersborg. Efter 
en liten glassrunda i Spiken i östra 
Vänern blev det övernattning i Ma-
riestad och firande av värdparets 
bröllopsdag.

Vi gick in i kanalen enligt plan på 
öppningsdagen 14/6 och hade 
sedan en relativt problemfri resa 
genom Sveriges blå band. Några 
tekniska problem får man ju alltid 
med okänd båt av den storleken 
med mycket utrustning men in-
get som inte gick att lösa relativt 
smidigt. Även hundarna vande sig 
sakta vid båtlivet och kopplade mer 
och mer av.

Övernattning på Idö och dagen efter var det högsommarvarmt och bleke så vi tuffade på i 
25–27 knop till Kalmar - knappt 3 timmar. Mäktigt att sitta på flybridge förbi Blå jungfrun 
och ner i Kalmarsund i den farten och vädret.

Hemma igen 21/6. Resan tog alltså 11 dagar.

Nämnas kan att vi förmodligen innehar rekordet för nerslussning i Bergs slussar. Vi var 
själva i slussarna så med en sluss kvar sa slussvärden att vi nog kunde slå rekordet som var 
35 min. Vi slussade ut efter 32 min så det blir nog svårslaget.
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Firade för en gångs skull midsommar på KSS med dans på kvällen på campingen, trevligt.

Kastade loss igen midsommardagen för segling med Xanté igen.
Norrut via Kristianopel, några Ölandshamnar, några SXK bojar och upp mot Arkösund där 
vi tog beslut att slussa upp till Söderköping som vi missade på vägen hem med motorbåten. 
Köpte en minibiljett på nätet som innebär 3 slussar och 3 övernattningar i Söderköping för 
850 kronor. 3 fina dagar där.

Via Karlslunds marina, där vi träffade Inge 1, som hjälpte oss att fixa en ny färskvattenpump 
i stället för vår trasiga samt Askfatshamnen i Dalarö gick vi sedan in till Stockholm på fredag 
förmiddag för att förtöja i Wasahamnen. Men där fick fi tji för det fanns inte en plats ledig. 
Vi förstod senare att det var konsert med Ulf Lundell på lördagen på Skansen så det var nog 
anledningen. 

Navis hade ingen gästhamnsverksamhet längre så 
där gick det inte heller. Började bli lite tjurigt att hitta 
plats för natten.  Chansade och gick in till den pri-
vata hamnen Biskoppsudden strax öster om Navis. 
En tysk hjälpte oss in och förklarade att han frågat i 
receptionen och fått lov att ligga 2 nätter. En trevlig 
tjej ringde upp ägaren till den plats där vi låg och han 
skulle inte vara tillbaka förrän på söndag. Vi fick ligga 
kvar för 750 kronor/natten med el och vatten men 
inte tillgång till duschar eller toa. Där låg nästan bara 
gigantiska motorbåtar, den största rakt bakom oss, 
en 90 fots Sunseeker. Vi hade egen nyckel till just vår 
brygga och har nog aldrig legat så välbevakad.

Dåligt att Stockholm har så lite båtplatser med det 
trycket av båtar.

Fick plats i Wasahamnen på söndagen trots 
allt och hade några fina och varma dagar i 
vår vackra huvudstad. Besök på flera museer 
bland annat Wasamuseet - som man kan 
besöka hur många gånger som helst - samt 
slottet och Hovstallet till Bittes stora förtjus-
ning.

Via boj i Furusund gick vi sedan till Marie-
hamns västra hamn och hade några fina da-
gar med bland annat en tur med Eckerölinjen 
t.o.r. Grisslehamn. KSS:arna Anki och Lasse 
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Nordin i Freja, som var på väg söderut efter sin norrlandssejour stötte vi på här. Det blev en 
öl tillsammans så klart. 

Här blev också åskådare till en bilkortege med svenska och åländska bilar. 

 

Söderut igen via en liten trevlig klubbholme 
norr Finnhamn som heter Furholmen som 
ståtade med en fin bastu, som dem kallades 
Värmeriet för övrigt. 



Vidare via SXK Norrviken med sina bojar och fina Lacka norr Nynäs som har en av skärgård-
arnas finaste bastu men som nu tyvärr endast fick användas av medlemmar i NSS.

Sedan boj vid Hasselö norr Oxelösund och ner till Håskö, även där boj som är privat. Finns 
tyvärr inga SXK bojar kvar på Håskö då ägarna vill att man använder deras bojar. Träffade 
senare Kjell och Lena från Delfina, som ank-rat i viken och det festades på färsk abborrfilé 
och lite annat gott. Mums.

Söderut via Fyrudden, Händelöp och boj vid Upplångö, där vi konstaterade på morgonen 
när vi skulle lätta att det bara var 8 grader i vattnet! Inte läge för morgondopp. Stannade i 
fina Figeholm och hamnade på en trevlig hamnfest som klubben ordnat. Kanonställe verk-
ligen.

Lade till i Sandhamn och tog beslut att 
via Utklippan dagen därpå åter sätta 
kurs mot Bornholm och Listed i fin-
vädret.

Magisk kväll i Sandhamn

Motorgång nästan hela vägen och 
det blev varmare och varmare 
och utanför Christiansö hade vi 
22 grader i vattnet.

Ertholm på väg till Christansö
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4 fantastiskt fina dagar i Listed med bland annat bad vid deras fina badställe ute på piren.

Hos Ib i Listed

Hade sedan en fin dag i Allinge med öl 
på rökeriet och deras sandstrand på 
baksidan mot havet och sedan vidare via 
Simrishamn till Hanö.
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Via båtmässan i Vägga, boj vid Arpö samt en natt i Hallahamnen, Lökanabben och en 
minikräftskiva med Stefan och Yvonne i Aminda på Säljö udde förtöjde vi på KSS igen den 
27/8.

Faktiskt skönt att komma hem igen efter en sådan fin sommar.

Sista turen för året gjorde vi till Torhamn i blåst men soligt och lä i hamnen samt fin segling 
hem dagen efter i ännu mera blåst, men i ryggen denna gång. Det gick undan för bara liten 
kryssfock.

Hemma igen efter dryga 1260 distans så var vi jättenöjda med vår något annorlunda som-
mar.

 Där hamnade vi ovetandes på 
deras årliga kräftskiva, anordnad 
av Hanös fina hamnkapten Lotta, 
med flera än 90 personer på kajen 
med sång, musik och dans.

 Vi har haft lite tur med att hamna 
på diverse fester i år.
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Boktips
Jörgen Sökjer-Petersen
Nu när uppdragning och vintertäckning är avklarad, så är det 
dags att hitta trevliga läsäventyr. Jag rekommenderar Jens Henrik 
Jensens serie om med Esbjergpolisen Nina Portland i huvudrol-
len. Spännande och oväntade upplösningar. Samtliga böcker finns 
också som ljud- och e-böcker. Så här presentera Bokus dem: 

Nina Portland är kriminalassistent vid Esbjergspolisen och ensamstående 
med en tioårig son. Under en poliskurs i Estland väcks hennes intresse 
för en rysk sjöman som var huvudpersonen i ett mystiskt fall från hennes 
första år vid polisen. Sjömannen anklagades för att ha mördat besätt-
ningen ombord på ett skepp som hittades omkringdrivande på Nordsjön, 
men han friades i brist på bevis.

Men Nina Portland har svårt för att släppa det gamla fallet och bestämmer 
sig för att själv lösa det.

En blixt slår ner i kolhögarna vid kraftverket i Esbjerg och lägger i dagen 
liket av knivmördad man. För kriminalassistent Nina Portland har ett nytt 
dramatiskt fall tagit sin början, och fyndet av ännu en kropp leder bara till 
än fler spekulationer om motivet bakom de gåtfulla morden. Övervakad 
av en mystisk skugga som följer varje steg hon tar börjar Nina undersöka 
ett eget spår, när hon misstänker att det finns ett samband mellan de två 
morden och en gammal kvinnas till synes naturliga död i en lägenhet i 
Esbjerg. Någon eller något har skrämt slag på kvinnans autistiske son 
och han är med ens försvunnen, och innan Nina vet ordet av har hon själv 
blivit villebrådet. Detta till trots fortsätter hon sitt livsfarliga sökande 
efter gåtans lösning och hamnar först i Berlin och därefter i Istanbul, in-
nan hon är tillbaka i hemstaden Esbjerg. Sakta men säkert går det upp för 
henne att hon har satt sig upp mot hemliga krafter som är långt mäktigare än hon själv

En omsorgsfullt planerad avrättning av två ledare i Esbjergs undre värld sätter i gång ett 
blodigt gängkrig. Trots detta plockas den mycket respekterade kriminalassistenten Nina Port-
land till allas förvåning bort från utredningen och skickas iväg på ett till synes högst banalt 
uppdrag. Ett privatplan har störtat vid Danmarks västkust och en passagerare har avlidit av 
sina skador.

Ett rutinärende för Nina, som egentligen bara har att avskriva det som 
en olyckshändelse. Men ett antal omständigheter kring olyckan får henne 
att misstänka att allt kanske inte står rätt till. Under tiden som gäng-
kriget kulminerar i en regelrätt familjetragedi infinner sig högt uppsatta 
personer inom underrättelsetjänsten i staden och plötsligt tar fallet med 
flygolyckan en ny och mycket dramatisk vändning. Med ombord på planet 
fanns nämligen dessutom en topphemlig passagerare, som nu är spårlöst 
förvunnen.
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Janne Spjuth - bilder från första uppdragningen

Starten var försenad cirka 1–2 timmar på grund av kranen. Vi var klara cirka 20. 

En räv var med en stund i början.

Det blev mörkt och regn på slutet. Men allt gick bra.
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Nya Medlemmar 

Mark Mazurek m familj Holmsjö

Charlie Långström med familj Rödeby 

Mats Petterson Sturkö

Lars Brunström Karlskrona

Välkomna! 



Karlskrona Segelsällskap
Seglarevägen 8, 371 37 Karlskrona     

E-post: kss@knss.nu        Hemsida:  www. knss.nu


