BRUNNAREN

Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr

2-2017

SJÖSÄTTNING

– All hands on board!
I detta nummer: Se hur vårens sjösättning
gick till • Kaffestugan i Ekhagen • Läs om
Gurra Kranz oceanäventyr • Årets Brunnare
• Vår egen klubbholme – älskade Getfoten

Vad händer i SSB framöver?
JUNI 8 Nya medlemmar torsdag 18.00–19.00. Informationsträff i klubbhuset
för nya medlemmar.
8 Medlemsmöte torsdag 19.00 i klubbhuset.
14 Onsdagssegling i Ekhagen. Startskott 18.30. Onsdagsseglingarna fortsätter 21 och 28 juni med sista seglingen före sommaruppehållet 5 juli.
23 Midsommarafton på fredag. Fira äktsvensk midsommar med vänner
och bekanta på Getfoten.
AUG 9 Onsdagssegling 18.30 i Ekhagen. Onsdagsseglingarna fortsätter 16,
23, och 30 augusti och 6 och 13 september, sista seglingen för året.
19 Getfotsregattan lördag 10.00–15.00. Kappsegling på Askrikefjärden
för kölbåtar. Information och anmälan på hemsidan: www.ssb.nu
19 Kräftskiva på Getfoten på lördag med samling på dansbanan 19.00.
Alla är välkomna. Dans till levande musik. Tävlingar. Kräftor med
tilltugg ingår utan avgift för medlemmarna. Dryck bör du ta med själv.
SEPT 10 Värtan Race söndag 09.00. Höstkappsegling i hemmavatten.
11 Nya medlemmar måndag 18.00–19.00. Informationsträff i klubbhuset
för nya medlemmar.
OKT 7-8 Upptagning lördag och söndag. Särskild kallelse sänds ut.

Det är vi som är den nya redaktionskommittén:

Päivi Tompuri
Sylvain Chatelet
Redaktör
Redaktör
idningen Brunnaren är inte till för
redaktionen – den är till för Dig,
som medlem i SSB. Har du något roligt,
intressant eller viktigt som rör sällskapet, låt oss få veta det: Ring eller mejla!

T

Dag Sundelius
Henrik Olsson
Redaktör
Layout
Våra e-postadresser:
Päivi: paivi.tompuri@telia.com
Sylvain: chatelet@kth.se
Henrik: henrik.olsson@pedab.se
Dag: dag.sundelius@bredband.net

Har du något av intresse för Brunnaren – kontakta någon av oss!
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Ordförande harordet

E

fter en mycket omväxlande väderlek tycks
vädret sakta gå mot en fin båtsommar.
Jag vill passa på och tacka en fantastisk styrelse, som bland mycket annat jobb fått ordning på vårt nya administrativa system. Sjösättningen gick
som vanligt utmärkt. En speciell hälsning till några av våra
medlemmar som drabbats av sjukdom.
Stockholms stad bygger en offentlig toalett vid fotbollsplanen i Brunnsviken och drar både vatten och avloppsledning
ner till klubbhuset. Staden kommer att ta över hela vår anläggning, vilket innebär att SSB i framtiden inte kommer att
ha något ansvar för varken vattenledning eller toalettledningar. Samtidigt kommer stan att göra en sidokoppling om vi
önskar att komplettera med en tömningstation för båtar.
Stockholms stad ser också över alla båtklubbar och det
kan bli så att vi tillförs en extra brygga, ca 50 platser. Förhandling pågår. Från idrottsförvaltningen har tillsvidare momsfrågan bordlagts. Vi vet ej vad det kan innebära.
På Getfoten kommer vi att renovera den del av huvudbyggnadens tak som idag är täckt av tegel och ligger på trasig papp och läcker.
Vi tittar även på att förnya vår miljöstation i Brunnsviken
samt upprustning av sjösättningsrampen.
Vi blir sponsrade av Enitor till självkostnadspris för nytt
golv i kök och förrum i klubbhuset. Intendenten söker hjälp
till att måla dessa utrymmen.
I Ekhagen planerar vi att färdigställa den nya kaffestugan
med plåttak.
Jag vill sluta med att tacka alla frivilliga krafter som är
den bärande delen i en ideell klubb, inte för att fylla kravet
på arbetsplikt utan för att hindra att klubben blir en marina
med mycket ökade kostnader.
Varma båtshälsningar,
Peter Schwinn
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SSB

‰

Så var det äntligen dags för

SJ ÖSÄTTN I N G
– Yes! Sista båten i sjön var – Åt barbord! Bosse LandeMartin Imres ”Sjöfararen”.
gren pekar och dirigerar.

Hamnkapten i Brunnsviken Bosse Landegren (längst t h) hade under vintern noga planerat
sjösättningen tillsammans med tidigare hamnkaptenen Björn Biverman (4:e f v). Och det
märkets under dagarna. ”Allting har gått fantastiskt bra trots bitande kyla", berättar
Bosse. ”Vi har haft 4 arbetslag, som arbetat väldigt flitigt”, tillägger Björn.

Årets sjösättning blev mycket lyckad. Trots att det var kyligt stod oss vädret äntligen bi – varken regn eller snö. Och verksamheten gick så smidigt att man oftast
låg före tidsplanen. Ett tack till sjösättningslagen!
Text och foto: Päivi Tompuri.
Omslagsbilden: – Båten ska glänsa, tycker Elias och Elliot Biverman och Ludvig Tollqvist i mitten.

– Goda, tycker Joakim Leche om Anders Jane och Christer Tollqvist pausar och tanCarbrings korvar från kiosken.
kar ny energi i solvärmen på akterdäck.
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Nedan polerar
Max Lorenz
sin ”Mulle”.
– Geten nästa!

Emilia Biverman vill åka till Hällskär, där
hon kan lyssna till pappa Joakims historier.

Dorothea och Martin Knust lackar masten till sin 60-åriga Jullenkryssare Graubutt
och drömmer om seglatsen till Söderarms skärgård. Och så äntligen är hon i sjön.
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‰
Ingen Zeppelinare!

Medvind för
hamnen i Ekhagen
– Ta emot! Försiktigt! Håll i!

Vår andra hamn ligger strax utanför Ålkistan, mitt i Stadsekoparkens fantastiskt vackra grönska. Hamnen har fått
ett nytt klubbhus, ”Kaffestugan”, som
invigdes våren 2016.

SJÖSÄTTN I NG
Efter Arnes
50 år i SSB
har vi sålt
vår båt. Vi
kommer att
sakna våra
båtgrannar.

V

Text: Sylvain Chatelet. Foto: Päivi Tompuri.

D

år koster OE32 Corora har seglat vidare med nya ägare mot
nya äventyr och ny hemmahamn.
Efter att Corora har varit i vår
ägo i 30 år har vi nu sålt henne. Att
göra sig av med en kär ägodel efter
så många år är en process i sig. Vi
har haft många fina seglingar med
henne. Seglingen som jag mest kommer ihåg, är vår resa till mina hemtrakter som ligger innanför Lofoten.
Allt har sin tid i livet. Mitt barndomshem i Norge och vår stuga i

Stockholms skärgård får vi lite mer
tid för nu.
I april var det 50 år sen Arne
blev medlem i SSB. Han ”byggde
sig in” i klubben genom att bygga
sin Pop 16 på Bellevuekajen och
har nu efter 2 större båtar återvänt
till POP 16:s efterföljare Stortriss
för skärgårdsegling.
Jag har haft många trevliga år i
SSB och kommer att sakna trevliga
pratstunder med våra båtgrannar.
SSB
Anna Plog
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et blev början på en ny tradition:
invigningen av säsongen firas nu
varje år, helgen efter sjösättning. Många
mastar på den helgen och man kan
passa på att träffas och umgås.
I år hade de flesta redan mastat på
helgen före, men trots det kom ca 15
klubbmedlemmar förbi och satt i värmen och åt korv och våfflor, medan
barnen sprang upp på klippan som
om de utforskade en nyupptäckt ö.

Stugan byggdes av frivilliga
Huset byggdes i samband med renoveringen av kajen efter jordskredet
som raserade vårt gamla förråd. Det
var tänkt som ett skydd för bryggsnacket under regniga dagar. Det byggdes av frivilliga medlemmar, men det
finns dock en del jobb kvar och nya
frivilliga behövs. Takplåt ska läggas
och trappan färdigställas.
”Lite till gemensamt arbete behövs”, säger hamnfogden sedan 1986,

– ”Kaffestugan” är ett verkligt lyft för
Ekhagen säger hamnfogden Hans Jelf.

Hans Jelf. Han tycker, att stugan verkligen givit båtlivet i Ekhagen ett lyft.
”Här kan vi ha trevliga stunder med
fika och huset är viktig också för Onsdagseglingarna. Här inne sitter Philip
Werner med sin egenkonstruerade
startmaskin och fotografer start och
målgång och tar tider”, berättar Hans.
”Vi seglar runt Tranholmen, det är fina
seglingsvatten här”, fortsätter han.
Som hamnfogde tar Hans hand om
båtplatserna. Han önskar, att man kunde få en egen intendent, med ansvar
för det praktiska arbetet i hamnen.
Framtiden ser ljus ut för Ekhagen,
tycker Hans Jelf. ”Det har kommit in
flera medlemmar, som vill jobba med
klubben. Och det finns sex lediga
SSB
platser för nya entusiaster!”
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Volvo Ocean Race.

en eminent medlem som ödmjukt inte
ville ge sitt namn till evenemanget, men
så blev det ändå.
Det går numera helgen närmast 6:e
juni och liknar mer en eskadersegling
där gemenskap är minst lika viktigt
som kappsegling.
Nyckeln erhåller den som kommer
sist och får då sitt namn graverat på
den – samt får organisera nästa kommande års race. Förra året tyckte man
att Massimiliano hade skött det så
bra att han fick behålla nyckeln.

Under rubriken Inspirationskväll samlades ett 30-tal medlemmar 26 april för
att höra Sylvain Chatelet berätta om
SSBs seglingskalender och lyssna på
kvällens gäst, Gurra Krantz.
Text: Sylvain Chatelet. Foto: Päivi Tompuri.

Sylvain Chatelet
redogör för
SSBs kappseglingar.

EN INSPIRATIONSKVÄLL
OM SEGLING
D

et började med kaffe och fika
medan medlemmarna dök upp i
klubbhuset med polertrasa i ena handen och skiftnyckel i det andra. Jo,
denna kväll var just sista onsdagen
före sjösättning och vädret hade i år

varit så ogynnsamt att många hade
mycket kvar att göra.
Fyra seglingshörnstenar
Så småningom satte sig folk för att
höra Sylvain berätta om SSBs fyra seg-

Alice Källenius
har hittills suttit
i sittbrunnen i
familjens segelbåt, men nu
ville hon få inspiration för
att börja segla
själv – och få
sitt namn på
Ridderforsnyckeln nån gång!
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lingshörnstenar: Getfotsregattan 19:e
augusti, Onsdagssegling varje onsdag
kväll, Värtan Race 10:e september och
Ridderfors Race.
Ridderfors Race, som Bruno Bergkvist berättade om, är uppkallat efter

Från fjärdar till oceaner
Gurra Krantz tog kvällen vidare till en
annan dimension inom segling. Han är
en eftertraktad föreläsare och han lyckas lyfta många aspekter av de extrema förhållande som regerar vid havskappsegling på världselitnivå.
Vi fick höra hur obekvämt, slitsamt, plågsamt och frustrerande det
var att leva ombord på dessa extrema
båtar. Det är trångt, bullrigt, blött

Gurra Kranz
berättar för
intresserade
åhörare.
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‰

‰ och iskallt på ishavet eller kokhett un-

der tropikerna.
För att spara vikt har man ransonerat allt ifrån mat till toapapper. Efter det räcktes händer upp i publiken:
man ville segla med!

Recept för framgång
Gurra redovisade också hur noggranna förberedelse som krävdes för att
kunna nå segern. Han berättade om
rollen som skeppare ombord på dessa
osannolika farkoster och gav sina recept för att kombinera och bilda en
framgångsrik besättning.
Det visade sig att max ålder för att
gasta på dessa båtar var 32. Det är
oklart hur många i publiken som
uppfyllde detta krav, men alla gick
hem den kvällen och drömde om att
kappsegla på öppet hav – eller på LilSSB
la Värtan.
Alice blev glad över Gurras presentation. Hans tips fungerar både på havet
och i vanliga livet, tyckte hon.

Optimistsegling för barn
8 –12 år på Getfoten

Björn Naeslund

SSB vill undersöka intresset för att ordna
ett helgläger med Optimistsegling 5–6
september i höst.
Text: Henrik Olsson

ÅRETS BRUNNARE

Text och
foto: Päivi
Tompuri.

S

egling blir med instruktörer och
startar lördag förmiddag och avslutas på söndag eftermiddag. Hämtning och lämning vid Karlsudd ordnas i den mån det behövs.
Övernattning sker i klubbens hus
på Getfoten eller i medföljande båtar – allt lite beroende på hur många
deltagare som anmäler sig. Luncher
och middagar på restaurangen.
Är du intresserad så skicka ett mejl
till henrik.olsson@pedab.se eller ring
076-620 14 81. Lämna gärna din intresseanmälan före midsommar så kan
SSB
vi ge besked före semestern.

Navigationskurser i SSB
Under våren har en intensiv navigationskursverksamhet pågått i klubbhuset under några veckor. Text: Sylvain Chatelet.
urserna har varit öppna för medlemmar från SSB och våra grannklubbar: Stallmästargården, Albano,
Haga och SS Vega. Claes Pallin, fartygsinspektör och medlem i Stallis,
anpassade undervisningsschemat efter kursdeltagarnas önskemål.
Det blev en del sena kvällar och intensiva helger i klubbhuset. På så sätt
lyckades fler kombinera tidbristen i det
intensiva moderna livet med den studiero som krävs vid navigationsutbildning.
Resultat blev 12 nyutexaminerade
med förarintyg, 3 kustskeppare och 3
SSB
VHF certifikat.

K
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Han har varit medlem i SSB i 59 år, ordförande
i valkommittén i 25 år, sekreterare i klubbens
styrelse i 10 år och sekreterare i veteranklubben
i 25 år. Man blev inte förvånad över att Björn
Naeslund utnämndes till ÅRETS BRUNNARE 2017!

M

ed den stora vandringspokalen i
famnen och den lilla – som han
får behålla – i handen log han glatt på
klubbens årsmöte.
”Det känns bra och jag uppskattar
priset”, säger Björn efteråt, när han
gör sin Tiedemannkryssare Ursula i
ordning för sjösättningen.
Ursula är byggd på ön St Anna
1957. Björn köpte henne från sin far
1972. Hon är 9.70m lång och 2.60 m
bred. ”Lagom stor för mina seglatser”, tycker Björn.
Dina bästa färdmål?
Många seglatser har det hunnit bli under 45 år. Farvattnen i Stockholms
skärgård är mycket bekanta och han
har lagt till i många finska hamnar.
Han har varit på Bornholm, gått Göta
kanal till Västkusten och sedan tillbaka längs kusten.
Bästa målen? ”Kökar, det är obeskrivligt fint och fridfullt där, på utkanten av den åländska skärgården – och
Harstena i Valdemarviks kommun”.

”Hur har båtlivet i SSB ändrats under årtionden?”, undrar jag. ”Förr umgicks medlemmarna mycket på Getfoten och andra ställen i skärgården. Vi
hade mycket kappseglingar men också
motorbåtstävlingar från Getfoten.
Gemensamma aktiviteter roligt.
Senare har hamnarna blivit mera parkeringsplatser. Men nu märker jag, att
medlemmarna börjar uppskatta gemensamma aktiviteter som klubbkvällar i klubbhuset och tävlingar börjar få mer deltagare. Det är roligt”.
Björn slutade som sekreterare i veteranklubben förra året. Men han fortsätter att delta i veteranernas aktiviteter. ”I Veteranklubben samlas gamla
medlemmar och den är en länk till båtlivet, också för dem som inte längre
har båt”, förklarar Björn.
Vi gratulerar Björn och önskar att
han kan fylla den lilla pokalen med
bubblor och skåla någonstans i skärgården för seglarminnen – och nya
SSB
äventyr!
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Ljugarbänken, den
populära samlingsplatsen, fick en rejäl
ansiktslyftning i höstas. Nedan färdigställer Anders Pernås
det nya hörnbordet.

”Öns bastu är
en av de bästa
i skärgården.”

Kasta loss mot Getfoten!
Vi gör ett kort tillägg vid vår klubbholme
Klubbholmen har mycket att erbjuda våra medlemmar. Kom och träffa båtfolk
från när och fjärran, ha kul med klubbkompisar vid Ljugarbänken eller på Whiskyverandan eller var med och utveckla vår fina ö!
Text och foto: Päivi Tompuri

N

ågra har redan börjat att förbättra. Den nya intendenten Anders
Pernås byggde under vintern ett hörnbord med kompassros till den ombyggda Ljugarbänken framför Annexet.

I augusti förra året fick nämligen
den populära samlingsplatsen ett rejält
ansiktslyft: ett trädäck med räcke byggdes och buskar röjdes bort för utsikten
mot fjärden.

– Jättekul, tycker Tiina och Lasse Andersson om den nya Ljugarbänken. – Det blir
en trevlig träffpunkt, säger Erik Torstensson t h med barnen Elin, Max och Alex.
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holmen för att fira Max 13-årsdag
och nu tankade barnen upp sig med
glass inför hemresan.
Annat på Getfoten
Öns bastu hör till skärgårdens bästa
med riktigt behaglig värme, vacker inredning och rogivande utsikt mot fjärden. Bastun är mycket populär – att
boka tid i förväg är ett bra tips.
Utöver de fina bryggorna är Getfotens restaurang i klubbhuset öns medelpunkt. Där kan man njuta av god mat
och olika drycker. Här samlas man
även till ”Klockan-fem-öl” – en mer
eller mindre marin pratstund! Medlemmar har ”eget öl” till specialpris.

Tidigare hade Anders Pernås gjort
ett grillbord med betongskiva. Ena
halvan av Gunn-Britt och Kurre Rydens roddbåt hade blivit en hylla för
fasta och flytande picknicktillbehör
samt plats för skeppsklockan, som
ringer till ”klockan-fem-öl” på krogen. I sommar ska plexiglas installeras bakom bordet och ovanpå ska ett
segel spännas.
Första medlemmarna
hann till Getfoten redan 6
maj. Tiina och Lasse Andersson har varit 20 år i
klubben. De är flitiga seglare och tävlar bl a i Gullviverallyt och Getfotsregattan. Nu fick de tillfälle att
inspektera det nya bordet.
Efter dem kom Erik
Torstensson med barnen
Elin, Max och Alex, inbitna seglare allihopa. De – Klockan 5 rings det in till ”Klockan-fem-öl”, en
hade kommit till klubb- uppskattad tradition sedan många år på Getfoten.
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‰

‰

Whiskyverandan på öns västliga
udde är en utmärkt plats att beundra
solnedgången från. Här samlas medlemmarna ofta på kvällarna för att
umgås och avsluta dagen med något
smått och gott.
Kanske den enda ännu fungerande
dansbanan i hela skärgården finns på
Getfoten. Den byggdes av medlemmarna 1926–27. För några år sedan renoverades taket av Anders Löfgren med
hjälp av Kurt Rydgren och några till.
Ett enormt arbete – men idag känns
det som om man dansade i en katedral!
På Getfoten finns också det lilla
huset Annexet, som man kan hyra.

Huset har två sovrum med tre sängar
vardera samt ett allrum med spis och
kylskåp.
I övre våningen på klubbhuset finns
också två rum att hyra. Bokningar
kan göras i klubbhuset på ön eller per
telefon 08-541 392 03.
Ny intendent är Anders Pernås
Anders är en skärgårdskille, uppvuxen
på Svartö. Numera bor han i Örebro,
men har sommarplats för sin ”Capella” i Brunnsviken.
Getfoten har Anders haft som natthamn på väg till skärgården i ett 20tal år. Men de senaste sex åren har
Många förknippar den
gamla dansbanan med
Getfoten. Under dess
tak har man dansat, ätit
kräftor, gått på seglarkurs och mycket annat.
Nedan t v: Juraj Kastel,
Ben Thaisungoen och
Sose Sucharee på restaurangen önskar, att
flera medlemmar skulle
upptäcka sin jättefina
klubbholme.
Nedan, det lilla annexet
som du kan hyra.
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Solnedgång vid Whiskyverandan.

han varit på ön i längre perioder. Utöver egna insatser, bl a grillbordet
och hörnbordet till Ljugarbänken,
har han varit en klippa i många byggprojekt, som när den nya spången
mellan öarna byggdes och vid ombyggnaden av Ljugarbänken.
Vad tänker Anders om nya jobbet?
”Att överta omvårdnaden av våra gemensamma inventarier och egendomar
från generationerna före oss är som ett
stafettlopp utan slutmål, men med
många etappmål”, säger Anders.
”Vi behöver flera medlemmar som
besöker vår fina ö och som vill vara
med och hjälpa till med att vårda ön.
Och självklart tillgodoräknas vars och
ens arbetsinsats”, fortsätter han.
Enligt Anders vill Getfotskommittén bli bättre på att engagera och
uppmuntra medlemmar. ”Jag är säker
på, att det finns medlemmar som kan
och vill hjälpa till med allehanda göromål, men inte riktigt vet hur man
ska ”komma in i gänget”.

– Vi behöver flera medlemmar som besöker vår fina ö och som vill vara med
och hjälpa till att vårda, säger Anders.

Kanske kläcker vi nya, bra idéer och
planerar gemensamma insatser under
den trevliga samvaron på Ljugarbänken, Whiskyverandan eller ”Klockanfem-öl” under sommaren?
SSB
Väl mött!
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Returadress:
Segel Sällskapet Brunnsviken
Brunnsviksvägen 8
113 47 Stockholm

SKICKA IN DIN BÄSTA BILD!
Baksidan på Brunnaren kommer i varje nummer att reserveras
för en av medlemmarnas bästa marina bilder.

R

edaktionen väljer bästa bild. Skicka gärna ditt bidrag, med ditt namn
och telefonnummer, till Dag Sundelius på dag.sundelius@bredband.net
Den här gången publicerar vi en bild från Seglarlägret på Getfoten 2009 – och
väntar på roliga och spännande bilder från sommarens seglatser!
SSB

