
BRUNNAREN
Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken    nr 2 2016

Sylvain Chatelet och Philip Werner seglar i medvind
vid onsdagscupen 7 september

Upptagning 1 och 2 oktober. Se särskild kallelse.
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50 år
Peter Lilliehöök, 4 januari
Bengt Nyberg, 22 januari
Sverker Carnemark, 27 jan
Agneta Gulding, 1 februari
Leif Göransson, 17 februari
Erika Essen-Möller Hillborg,
  25 februari
Sara Sjöling, 11 mars
Kenneth Magnusson, 20 mars
Richard Törnqvist, 26 mars
Staffan Östlund, 9 april
Jesper Karlsson, 27 april
Tomas Balbo, 1 maj

90 år
Carl Lindgren, 9 mars

80 år
Bo Johansson, 27 mars
Bo Flink, 4 maj
Lars Danielsson, 18 juni
Olof Nordberg, 29 juni

75 år
Disa Stenqvist, 10 april
Leif Selberg, 6 juni
Siw Edin, 13 juni
Rune Lagerqvist, 21 juni

70 år
Lars Nordin, 15 januari
Bertil Arnius, 15 februari
Tomas Brazda, 10 april
Tomas Lorge, 16 april
Lennart Johansson, 6
maj
Richard Runstig, 16 maj
Mait Knuts, 31 maj

65 år
Thomas Lindefors, 15
januari
Richard Cohen, 26 jan
Vladimir Belevitch, 19
februari
Ulf Fredriksson, 11 april

60 år
Maria Norin, 8 februari
Peter Eriksson, 10 feb
Kaj Österholm, 19 feb
Claes Israelsson, 6 mars
Ulf Pettersson, 4 april
Monica Sparrman, 7 maj
Magnus Johansson, 14
juni

Vi har nöjet att gratulera ovanligt många födelsedagsbarn
denna gång!

Det händer i klubben
Oktober
1-2 Upptagning. Särskild kallelse.
OBS Vinteravgiften måste vara betald!
16  Sista dag då båten får vara otäckt
– därefter avgift!
23  Städdag i  hamn- och varvsområdet.
Allt omärkt material städas bort. 
November
6  Ljusfest i Brunnsviken. Se särskild
artikel! 

December
7   Medlemsmöte i klubbhuset kl 19.00 
Februari 2017
5  Sista dag för skriftlig ansökan om
sommar- och vinterplats 
Mars 2017
15  Årssammanträde i klubbhuset kl
19.00 
April 2017
22-23 Sjösättning
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Ordföranden har ordet
Nu efter en fantastisk fin sommar känns det i luften att hösten har kommit. Jag
hoppas att alla har haft möjlighet att njuta av båtlivet.
   Inte heller denna sommar har vi blivit förskonade av inbrott. En båt har blivit
stulen och detta kanske innebär att vi måste se till säkerheten ytterligare. I Brunn
har det ändå blivit ljusare, Peter Frisk har på uppdrag av klubben bytt all ytterbelysning
till LED som lyser bättre och de gamla trästolparna har bytts mot metallstolpar med
hjälp av Ingvar Ewertsson. Se redogörelsen på sista sidan.   Hela tiden finns det
saker som vi söker folk för att utföra, som förstärka staketet, byta plåt på mastskjulet,
måla hallen i klubbhuset etc.   Påminner om att vi är en ideell klubb och behöver all
hjälp av våra medlemmar.                                         . 
     I Ekhagen har elnätet setts över. Friggeboden där har av någon vänlig själ anmälts
för att sakna bygglov. Alla handlingar finns sedan en tid hos byggnadsnämnden. 
   På Getfoten har under ledning av Anders Pernås, Anders Löfgren och Martin
Imre flera stora projekt genomförts, se artikel och foton längre fram.Vid höstmötet
kommer vi att visa en plan för nästa års investeringar och underhåll.                          .
   Vårt nya BAS (administra system) är igång. Kommer att fungera utmärkt nästa
år - efter en del inkörningsproblem. Och ordningsstadgarna kommer att ses över.
  Önskar alla en fin höst

...i styrelsen eller i någon av SSB kommittéer? Hör i så fall av dig till valberedningens
ordförande Bruno Bergkvist.

mail bruno.bergkvist@tele2.se. Eller ring: 070 6258790.
Valberedningens förslag ska behandlas på vårt medlemsmöte den 7 december så
det är hög tid att leta fram nya krafter. Det är ungefär 50 individer på olika uppdrag
i klubben!
     Och du som vill lämna ditt uppdrag: meddela detta till valberedningen senast
den 1 oktober!

Vet du någon som vill vara med ...

Peter Schwinn

Styrelsen arbetar på att hitta någon som kan förestå kiosken upptagningshelgen.
I våras skötte Juraj och hans gäng kiosken men upptagningen krockar ju med
bartömningen på Geten så det är ytterst osäkert i skrivande stund om Juraj kan
fixa det.

Kiosken, kiosken!

PS:    Skatterättsnämnden har beslutat att hamn- och varvsområden, till vilka
klubbar som SSB hör, ska betala moms. Saltsjö-Mälarens båtförbund arbetar för att
bestrida beslutet och kommer att hålla oss informerade.
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Fyra stora projekt i hamn på Geten
Arbetshelgen  18 - 19 juni  krympte ihop till bara söndagen pga blåst och
regn. Men några tappra var ändå ute och jobbade.

Vår klubbmästare tog ett
nappatag  med grönsakerna

Det största och mest krävande arbetet denna
sommar vara att bygga ny gångbro mellan stora
och lilla holmen. Hela 47 meter virke och underrede
har bytts ut.  Arbetet var en del av arbetshelgen
men både före och efter jobbade Löfgren, Pernås
och många fler hårt med att ta bort det gamla virket,
gjuta ny plintar och lägga nytt tryckimpregnerat
virke En imponerande insats för vår klubb!

Det gamla fiskarbordet framför
annexet har fått ett däck, byggt på plats
och även en reling. Mot fjärden ska en
plexiglasskiva skydda mot vind utan att
utsikten förstörs.  En  jättefin plats för
oss att grilla, njuta av mat och dryck
och av trevlig samvaro på ljugarbänken.

 Ingången till dansbanan har fått ett tak och
skyddande väggar på initiativ av Martin
Imre. Nu regnar det inte in längre.Inre
taket, som Anders Löfgren och Kurt
Rydgren byggde för några år sedan känns
nu ännu mera som i en katedral.

 Det gamla och slitna duschrummet i
huvudbyggnaden har byggts om. Det blev
jättefint. Tack Bjarne Gröndahl!

Ansvarig utgivare Peter Schwinn.
I redaktionen: Inga-Lena Wallin, Lars Blomster, Astrid Borg, Henrik Olsson
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Safir

Cumulus

Wasa 410
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Hanse 430E

Arcona 380

Maxi Fenix

Cumulus

Diva 39

Dominant 95

Linjett 30 Hr

Skeppare
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Martin Kraft

Philip Werner

Henrik Olsson
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Erik Torstensson
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Bjarne Gröndal
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Sylvain Chatelet

Andreas Lindmark

Massismliano Colaretti
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Getfotsregattan
Regattan hade för året en ny och kortare bana som lagts så vitt möjligt bortom den
starkt trafikerade  Askrikefjärden.  Den  flyttades österut, med rundning av Stinas
grund, ner mot Kummelnäs och  västerut mot Granholmen. Därefter rakt in i mål
utanför bryggnockarna på Getfoten. Frånsett 30 minuters stiltje i mitten av allt så
fanns där vind att tillgå på hela banan.
    Skepparmötet ägde rum tidigare än vanligt men alla verkade pigga ändå.

Getfotsregattan börjar bli en
konkurrenskraftig tävling och för
att vinna får man inte göra många
misstag. Årets vinnare blev Rolf
Andersson med sin RJ 85:a på
4:20:41.

Ett stort tack till våra funktionärer
på plats; Bruno, Eva och
Lennart. Även Erlandssons
Brygga ska ha ett tack som
ställde upp med några av våra
finare priser.

Startskott

Många dueller utkämpades. Längst
fram gick Arcona 38, Wasa 410 och
Hanse 43E om varandra i olika
omgångar beroende på om man
lyckats fånga en extra pust. Även
Cumulus-båtarna med Philip
Werner och Lars Andersson ihop
med Roffe Andersson med sin RJ
85 hade mycket närkontakt.

Eftersnack

Banan blev upp-
skattad och för-
kortningen på ca 6
NM mot före-
gående år kändes
rimlig med tanke

 Erik Torstensseon
seglar in i mål

på våra yngsta gastar. Därmed
blev det också lite tid för allt
eftersnack och alla nödvändiga
bortförklaringar som hör till en bra
kappsegling.

Foto Janne
Sparrman



I år är det 10 år sedan första Ljusfesten  i Brunnsviken. Initiativtagare är Haga-
Brunnsvikens Vänner (HBV). Under årens lopp har festen spridit sig till att omfatta
hela Brunnsviken, där nu många klubbar och organisationer deltar. Vi i SSB har
legat lågt, men i år vill vi försöka delta åtminstone med marschaller för att vara med
och lysa upp i höstmörkret.
   Målsättningen för Ljusfesten är att förmedla glädjeoch värme och  påminna oss
om de rika natur- och kulturmiljöerna runt Brunnsviken i nationalstadsparken. 
Det blir en del stora arrangemang: fackeltåg, båtparad, Stockholms stad ska enligt
uppgift står för ett ljusspel i Bellevueparken.Några exakta tider har inte redaktionen
fått men ett initierat tips är att aktiviteterna pågår mellan kl 16 och kl 19.

Onsdagscupen
Sedan 4:e maj har vi i SSB  inbjudit våra  grann-
klubbar att delta i Onsdagscupen, en SRS-
tävling med start utanför bryggorna i Ekhagen.
Banan går med- eller motsols runt Tranholmen.
Cupen har fått ett starkt fäste runt oss och
attraherar nu allt fler båtar. Bl a deltar tre båtar
från Stocksunds BK, en från Tranholmen och
så förstås båtar från Solna och SS Vega.
   Totalt har 21 olika båtar kommit till start vilket är rekord och vi får väl hänga
någon slags medalj runt halsen på Philip och Sylvain som håller ihop tävlingen med
allt vad det innebär.
   Bidragande till att Onsdagscupen växer är tre klara faktorer:
-Enkelhet: information om bana kommer per mail.  Philips startmaskin sköter tid-
tagningen, de flesta båtarna har bara ett par minuter till startlinjen.  Inga seanser
efter seglingen som tar tid. Det handlar mer om att segla  än att bryggsnacka.
- Ordning och reda: Sylvain sköter minutiöst sammanställningar och poäng-
beräkningar. Även  startmaskinen är en viktig del eftersom det är en äkta start-
procedur.Informationen om tider och resultat  är exakt och i god tid.
- Trevligt:I SSB har vi en bra stil mot varandra och mot andra. Inte minst på
Getfotsregattan hör vi att många känner sig väldigt välkomna i vårt sällskap.
   Ihop med Getfotsregattan har SSB etablerat en stark seglarkultur och gemenskap
som slår de flesta klubbarna. Dessutom kan vi se att det gynnar näringslivet inom
segling eftersom allt fler vassa segel hissas i jakten på att få sitt namn inristat i
pokalen.
   Cupens vinnare är i år Philip Werner med sin Cumulus Queen Elisabeth. Philip
har startat 14 gånger av 15 möjliga och ofta med gott resultat. Grattis och välförtjänt.
Inte långt från segern var Lars-Olof Nilsson med sin snabba Omega 42, 11 starter
och endast 3 poäng efter i tabellen.  Resultatlistan presenteras på www.ssb.nu

Ljusfest i Brunnsviken
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Ungefär 90 personer kom till Getfoten och
medverkade till att kräftskivan blev ett
härligt kalas på dansbanan.  80 kg kräftor
med tillbehör dukades upp. Både kräftor
och gäster var av absolut högsta kvalitet.

Det gällde även musikerna under ledning
av Alex. Lotteriet och femkampen blev
som vanligt en mycket uppskattad super-
aktivitet.

Vår klubbmästare Kent inspekterar här
80 kilo superkräftor! Inte ens hungrigt
båtfolk kunde få i sig alla dessa djur.
Resten donerades till Jurai i restaurangen
som trollade fram en fullkomligt fantastisk
kräftsoppa!

Kräftor …
-  ingen påväxt!

Janne och Monica Sparrman i Landan

Bottenfärg är inget kul. Så vi köpte en
flytande presenning att köra upp båten
på. En presenning som omsluter botten
och inte tillåter påväxt. Vi sjösatte den,
två linor mot brygga, en lina till vardera
bom.
   Resultat är ingen påväxt under båten.
Dessutom blir det en barnlek att köra in
mellan bommarna, oavsett vind. Sikta i
mitten, ha lite fart och båten glider upp i
mitten.
  Vi har inte bottenmålat på flera år. I
Brunnsviken har vi inte bommar. Två
ankare får ersätta akterförtöjningen i
bommarna. Det fungerar sisådär. Vi får
dra till presenningen efter förtöjning. Vi
har ställt oss i kö för bommar.

Tack Mona och Christer för vår historia

Christer Johansson och Mona Halldeby i SSB har sammanställt klubbens tidiga
historia i ord och bild på hemsidan.  Nu har fler bilder och spännande texter lagts ut.
Där kan vi läsa hur SSB på 30-talet tog hem det mesta vid Sandhamsseglingarna i
kanotsegling. 1933 tog SSB hem skärgårdskryssarpokalen.

Och vad säger ni om följande väjningsregel som vi hittar i historiken: Båt som
seglar till krog ska väja för båt som seglar från krog.

Stort tack Christer och Mona! Vi inser vilket jättejobb ni gjort för att vi alla ska få
del av vår historia.

Flytande presenning



El och belysning på klubben
Under sin tid som intendent i Brunn gick Roger Hinders tillsammans
med Peter Frisk igenom våra behov av utomhusbelysning och el på
klubben.  De fann att ett flertal förbättringar behövde göras. Flera av de
föreslagna förändringarna beslutades av styrelsen och har nu kommit
till stånd. Andra väntar ännu på att genomföras.

Under våren har utomhusbelysningen i
Brunnsviken uppgraderats. Det innebär
att 27 armaturer bytts och att
belysningen numera utgörs  av LED-
lampor. SSB hade tidigare sk
kvicksilverlampor. Dessa  tillverkas inte
längre och elanläggningen behövde
underhållas. Övergång till LED innebär
bättre ljus och ca 75%  billigare drift.

Arbetet har också inneburit att vi tagit
bort icke godkända, lågt monterade
strömuttag. Uttag skall sitta 1,7 meter
över marken eller vara låsbara. De
lägsta är nu utbytta eller borttagna.
Planen över elanläggningen  syns bäst i
klubbhus-tamburens proppcentraler.
Där har olika förbrukare inkopplats
allteftersom så de har blivt ganska
röriga. Översyn och uppgradering står
på tur.

Under båtsäsongen ska inkoppling ske
ifrån stolputtagen.  Utefter Bellevue-
kajen finns idag 2 portabla  strömuttag,
sk byggcentraler. Pontonbryggan har
också en byggcentral som sitter längst
ut.  Dessa inkopplingar är temporära
och ska på  sikt kopplas bort. Nya
strömuttag ska installeras för 16 A dvs
blåa 3-poliga eller uttag med inbyggd
jordfelsbrytare.

 Båtägarnas egna anslutningskablar
måste vara i gott skick och inte upp-
skjutna som tågvirke vilket leder till att
spolar bildas som i sin tur förhindrar
variationer av tillgänglig elkraft. Kablar
ska i stället läggas i stora bukter.

Under vinterhalvåret kommer som
vanligt fler byggcentraler att ställas upp.
Då är det viktigt att byggcentralerna är
anslutna dvs det får inte finnas några
oanslutna öppna trefaskontakter.
(Dessa är fempoliga Runda Röda,  32A
eller 16A).

Pontonbryggan har fått 3 st nya 16 A
uttag med inbyggda jordfelsbrytare. De
slår ifrån ifall någon ansluten kabel har
jordfel. Därmed berörs endast aktuellt
uttag. Uttagen på belysningsstolparna
är säkrade i  klubbhuset så man
behöver inte försöka öppna luckan på
stolpen om elen försvinner. Däremot är
belysningen är säkrad i stolparna.

Jordfelsbrytare finns i klubbhusets
tambur resp sjögaveln dvs nordväst-
hörnet. Avsikten är att stegvis byta till
uttag med inbyggd jordfelsbrytare.

Återstår att arbeta igenom grupp-
centralerna i klubbhustamburen samt att
öka stolputtagen från dagens 10 A till
16.

8
Peter Frisk
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