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Stegeborgs båtklubb
Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Stegeborgs båtklubb avger här redovisning för verksamhetsåret
2015-01-01 – 2015-12-31.
Allmänt
Stegeborgs båtklubb har till ändamål enligt stadgar antagna vid årsmötet 1981,
att:
– Inom Stegeborgs egendoms hamnar och båtuppläggningsplatser verka för god
ordning och trivsel bland båtägarna
– bedriva lämplig upplysningsverksamhet genom att sprida kännedom om
allmänna bestämmelser om sjöfart, navigering, och båtskötsel, samt höja det
allmänna intresset för båtsport och i övrigt främja goda kontakter mellan
båtägarna.
Medlemsantal
Antalet medlemmar
hedersmedlemmar.

har

under

året

uppgått

till

120

st.

inkluderat

4st

Medlemsmöten, festarrangemang
Årsmöte
Båtklubbens årsmöte hölls söndagen den 22 mars 2015 i Rambobergets
föreningslokal Rambogatan 401. Även i år hade det samlas ett 30 tal
Stegeborgare för att vara med vid årsmötesförhandlingarna.
Årsmötet inleddes med att klubbens ordförande Lena J Falk hälsade alla
välkomna till mötet, vidare informerade hon även om att det behövdas
material/förslag till värt medlemsblad Bojen, så om någon har något att skriva
om, eller tips till styrelsen att skriva om, så hör av er till Lena eller Alexander.
Årsmötet behandlade de sedvanliga punkterna såsom ekonomi, medlemmar
samt val av styrelsefunktionärer mm. Vid val av nya styrelserepresentanter hade
valberedningen föreslagit omval av samtliga, vilket innebar att alla styrelsen
representanter är samma som för år 2014. Vidare beslutades att årsavgiften
skulle vara oförändrad för år 2016.
Efter årsmötet hade vice ordförande Lars-Göran Nyström som också̊ är anställd
vid Transporstyrelsen och sjösäkerhetsrådet ett föredrag om säkerhet till sjöss.
Lars-Göran informerade bl.a. annat om hur en säker hamn ska se ut. Vidare
informerade Lars-Göran om flytvästar och flythjälpmedel och hur olyckorna
sedan mätningen i början på 1970-talet stadigt har minskat.
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Vårrustning 2015
Som vanligt drog årets vårrustning i gång i mitten av mars månad. Även detta år
var det ingen kyla och snö som försenade vårrustningen eftersom
vintersäsongen varit snöfattig. Rutinmässigt putsas och fejas det för fullt under
denna tid, dock är det är inget undantag att Stegeborgare sitter vid fikaborden
och värmer sig i vårsolen. Man kan i alla fall konstatera att Stegeborgare lägger
mera tid på att sitta och prata och fika än att ägna sig åt själva putsningen.
Vårrustning utan incidenter brukar lysa med sin frånvaro, i år (2015) kan man
notera att en av de skepparna på Olson 22:an Sniff tror att han fortfarande är i
är i den yngre åldern, och därför och roar sig därför med att köra motorcykel
mitt under vårrustningen. Detta resulterar i att den andra skepparen själv fick
vårrusta båten eftersom körningen med motorcykeln naturligtvis slutade med
gipsat ben.
Dokumenterat från tidigare år……..:
• 2014: Skepparen Niklas Olsson har utvecklat en ny metod för utrullning av
rullfock där det måste ske på ett berg.
• 2012: Vice ordförande visar upp sina fisketalanger genom att köra in hela
båten i Mälarens enda fiskenät.
• 2010: Skepparinnan på Maxibåten Flisan tjänstgjorde som stolpe, dock
skedde ingen förtöjning, utan båtuppläggningens vakthund orsakade att
hennes skor och strumpor blev blöta
• 2010: Besättningen på Sniff saknar toa ombord!!!
• 2008: Skepparen på Maxi 68:an Linnea, Per-Anders Gustavsson visade
upp sina ädla konster i hur man snabbast kommer ner från en stege, fyra
stygn i handen blev resultatet.
• 2005: Tidigare ordföranden mastar på en VOLVO 850 i stället för sin Dixi
27:an
Nedsläckning av fyrar 2014
År 2014 försöket vi att marknadsföra oss för att synas mera i media, det visade
sig bli ett bra resultat gällande att Sjöfartsverket ville släcka fyrarna i farleden
som leder från Arkösund förbi Stegeborg och in till Mem och Göta Kanal. Fler
medlemmar i båtklubben var oroliga för att fyrarna släcks för gott vilket belystes
i en lokaltidning där Stegeborgs båtklubb omnämndes i reportaget. Under
sommaren 2014 försåg sjöfartsverket fyrarna med fluorerande skyltar med
bokstäver vilket skulle ersätta fyrbelysningen. Se bilden. Glädjande nog
monterades dessa bort under våren 2015 så nu får vi hoppas att Sjöfartsverket
ändrat sitt beslut.
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Björkskärs fyr 2014, på bilden kan man se skärmen som skulle ersätta fyrljuset, vilket avlägsnades
under sommaren 2015

Häradsskärs fyr, Vi får hoppas att vi får behålla våra fyrar tända i många år till.
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Klubbfest
Lördagen den 24 januari ordande festkommittén i Stegborgs båtklubb en
maskerad i MARINT tema i Trojans lokaler som ligger på Hagagatan 2 bakom
Överskottslagret. Till festen hade det samlats över 30 klubbmedlemmar. Det var
många som var utklädda i det Marima temat vilket var riktigt trevligt. Några
trevliga inslag till utstyrsel var bl.a. Bojen Kejsaren, Röda och gröna
farledsprickar samt fyren Långe Jan och hans Ruffhäxa var några av de man
mötte på klubbfesten. Riktigt trevligt att vi har en festledare, nämligen Fredrik
Landers som gjorde en show med egen Stegeborgslåt. Vinnare av maskeraden
blev familjen ”von Stegenburg” som var utklädda till fyren Långe Jan och Annas
egen Ruffhäxa. Alla som besökte festen vill ge ett stort tack till festkommittén
som tagit initiativet till denna mycket trevliga klubbfest.

Fredrik och Ammi Landers

Palle och Carro Hellrin

Sjösättningsöl
Den 16 maj samlades ca 20 personer vid Arkösunds krog för att fira
sjösättningen av alla båtar, SJÖSÄTTNINGSÖLEN kallad! För några av
medlemmarna så fortsatte sjösättningsölen i en medlemsbåt.
Pysselhelg
23 – 24 maj samlades flera av klubbens medlemmar för att starta säsongen med
att städa upp på klubbholmen Lindskär. Denna gång städades toaletten samt att
laddningen från solcellen reparerades. Genom att byta ut laddningsregulatorn
fungerar åter belysningen på toaletten. Då arbetet var klart så kunde de som
angjort Lindskär enbart koppla av på lördagskvällen.
Sommarträff
Till sommarträffen hade det samlats ca 10 båtar trots att vädret inte var så
lovande blev kvällen dock mycket lyckad. Många av klubbmedlemmarna hade
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samlats redan på fredagen. Denna gång uteblev regnet och vädret var gynnsamt
med värme och sol. På lördagskvällen samlades klubbmedlemmarna vid borden
vid grillplatsen, där man berättade en och annan sjörövarhistoria.

Uppdukat långbord vid kräftskivan den 22 augusti, närmast i bild kan man se
klubbholmens egna sjömärken.

Kräftskivan
Årets kräftskiva gick av stapeln helgen den 22-23 augusti då fullmåne
stämningsfullt råder. Till årets kräftskiva hade det samlats ett 15-tal båtar. Hela
helgen bjöd på ett fantastisk härligt sommarväder och många passade på att
bada och sola. På kvällen dukades upp vid våra bord och alla satt och sörplade i
sig kräftor sent in på småtimmarna.
Upptagning
Upptagningen 2015 påbörjades i mitten på september månad. Det var många
Stegeborgare som valde att ta upp båten under senare delen september och i
början på oktober. Även i år var det många som tog upp sina båtar med masten
på. Många av oss ägnade hösten med att underhålla båten i det varma
höstvädret.
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Klubbens toalettansvarige och arbetsledare ”von Stegenburg”

Hört på sjön……….
•

•

•

•

•

Toapolis nr 1: Båtklubben har fått en egen tolettansvarig tillika toapolis
”von Stegenburg” skepparen på Maxi 77:an Anna. Nu mera kan man se
honom sittande på trappan för att kontrollera antalet besökare med en
klädnypa sittande på näsan.
Toapolis nr 2: Skepparinnan på Maxibåten Allena har begärt en utredning
med anledning av nödiga kanotister, utredningen lede till en kanotuthyrare
i den S:t Anna skärgård. Nu rapporteras att alla sjökort är utbytta mot
telefonkatalogen hos kanotuthyraren.
Under våren fick skepparen på Tritonia bråttom med att montera på en
solcell på båten, varför solcellen sedan inte fungerade finns det ingen
förklaring på annat än att han som barn fick en låda ”den lilla elektrikern”.
I den lådan fanns ingen instruktion på montage av solcell vilket medförde
bristfällig inkoppling som gjorde att till och med solen gick ner i styrka.
Mera el-problem, och nu i Albin 25:an Albertina, det ryktas om att isen till
GT (Gin o Tonic) tidigare varit av sämre kvalité, men sedan våren 2015 är
detta problem löst genom att skepparen investerat i ett nytt kylskåp, ny
solcell samt ett nätaggregat med en styrka som ett helt kärnkraftverk.
Detta resulterade i att elen till de andra båtarna vid bryggan fick
reducerades. Bryggan i Stegeborg har nu fått ett nytt namn, ”lilla
Tjernobyl”.
Under sensommaren visade skepparen på segelbåten Vectis, upp den ädla
konsten på hur man ska ankra. Genom att köra in i grannens bojlina var
båten säkert förtöjd, för att vara på den säkra sidan surrades även linan in
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•

i roder och propeller. Säkra källor uppger nu att den båten nu har utrustas
med ett ankarspel.
Vad ska man med Jolle till? Skepparen på den nyinköpta ”new” Gambler
35:an uppger att jollen smiter utan han märker något, säkra källor uppger
att den naturligtvis fastnade i ett sjömärke, hushållskassan drogs in för
skepparinnan
när
pengarna
i
stället
fick
gå
direkt
till
Sjöräddningssällskapet som fick rädda jollen.

Sjöräddningssällskapet har just räddat jollen som smet, många båtägare som passerade
området undrade jus på vilken sida man skulle gå om ”sjömärket” och jollen.

Jollen har just avlägsnas från sjömärket
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Under 2015 har vår egen klubbholme Lindskär varit välbesökt.

Klubbholmen
Lindskär Stegeborgs båtklubbs egen klubbholmen sedan 23 år tillbaka. Ön är
belägen sydost om Lammskär eller närmare bestämt N 58,23´25 och E 16,58´40
för er som ännu inte besökt ön. På ön finns det brygga samt förtöjningsbojar. År
2011 förseddes även ön med en toalett.
Under våren 2015 har bryggan sedvanligt oljats in samt att en årlig städning har
skett på holmen. Under 2015 har även de gamla livbojarna byttes ut under våren
och ersattes av nya
Ett trevligt inslag på ön är de 2 sjömärken som kom dit 2014, ett babord- och
styrbordmärke som nu står uppställda vid grillplatsen.
Vid ett besök i december månad uppmärksammades att ett träd blåst ned som
troligtvis orsakats av stormen Helga den 4 december. Dock har ingen besökt
holmen ännu men observationen gjordes från en båt, vi tror inte att det har
orsakat några skador. Vid besöket den 28/12 kunde man konstatera att det var
ett mycket högt vattenstånd +0,65 m över medelvattenståndet, vattnet var ända
uppe vid förtöjningsknapen på bryggan, när detta skrivs (31/12) har vatten
nivån sjunkit till +0,20 vilket är ganska normalt vattenstånd.
Sammanfattningsvis har kubben varit välbesökt under sommaren, vilket man
kunde se i gästboken samt att man inte undgått och sett att många båtar legat
förtöjda vid holmen.
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Ungdomsverksamhet
Under år 2015 är det Paul Hellrin som ansvarat för ungdomsverksamheten.
Båtklubben har några optimistjollar för att kunna bedriva ungdomsverksamhet.
Under 2015 har det tillkommit en E-jolle som skänkts till båtklubben.
Segeljollarna har varit uppskattade för både stora och små medlemmar. Under
semestermånaden användes jollarna flitigt av ungdomar samtidigt som Palle
lärde ut knep att kunna segla med jollarna.
Medlemsbladet Bojen
Under 2015 har styrelsen gett ut tre nummer av medlemsbladet bojen, vilket
endast publiceras på vår hemsida. Medlemsbladet innehåller information om
klubbens verksamhet samt nyheter mm. Flitiga skribenter detta år har vart LarsGöran Nyström, Lena J Falk och Alexander Johansson.
Utgivningsdatumen för 2015 har varit följande:
2015-04-28
2015-08-06
2015-12-20
Utbildning
Under julhelgen 2015 genomfördes förarintygskurs för både ungdomar och
vuxna. Lärare för kursen var Alexander Johansson. Vid kursen deltog ca 20
personer som fick lära sig navigera efter sjökort och kompass. Kursen avslutades
med examinering den 16/1 2016. Examinatorn Göran Johansson var mycket nöjd
med resultatet varvid han kunde stämpla och klistra in ett sigill ”förarintyg” i alla
deltagarnas intygsböcker. Några av kursdeltagarna valde även att läsa vidare,
och examinerades senare för kustskepparintyg, närmare bestämt den 23/2 med
godkänt resultat.
Vimplar
Vimplar finns i lager. Priset är 125.-. Om Du vill köpa en vimpel kan Du höra av
dig till klubben kassör Mia Falk.
Brevutskick upphör 2016:
Från hösten 2016 kommer båtklubben att sluta med att skicka ut brev.
Information, kallelser mm kommer att ske via e-post. Vänligen meddela kassör
Mia Falk din e-postadress mia-falk@telia.com
Sammanfattning
Vi vill från styrelsen tacka de medlemmar som under det gångna året ställt upp
och arbetat för klubben på olika sätt. Samtidigt vill vi även hälsa nytillkomna
medlemmar välkomna. Vi hoppas få träffa er i samband med möten och andra
sammankomster under kommande verksamhetsår.
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Styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Lena J Falk
Lars-Göran Nyström
Malin Thyni
Maria Falk
Annette Backner
Claes Alvering
Paul Hellrin

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor
Gunnel Olsson
Göran Backner

ordinarie
ordinarie

Teknikombud
Göran Backner
Lars Törnqvist

Försäkringsombud
Jörgen Tinnerholm

Utbildningsansvarig
Alexander Johansson
Klubbholmeansvarig
Styrelsen

Miljöombud
Magnus Öhrn (ständigt vald)

Ungdomsansvarig
Paul Hellrin

Kappseglingskommitté
Claes Alvering
Stefan Berlin

Sjösäkerhet
Lars-Göran Nyström
Valberedning
Alexander Johansson
Anders Karlsson
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden.
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