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Lite återhämtning efter det gångna året ligger
förhoppningsvis framför oss. Lyckligtvis när-

mar sig sommaren som ger oss möjlighet att
komma ut på sjön igen med våra båtar. 

Styrelsen har, som de flesta, jobbat med digi-
tala möten. Det har verkligen hjälpt oss att driva

föreningen, även om vi saknat den personliga kontakten. 
Under det gångna året har SSB nu lagt ut fler Y-bommar,

en satsning som jag hoppas vi skall fortsätta att investera i.
Många har sett fram mot att få tillgång till dessa platser.

Efter flera års arbete med att finna någon som varit villig
att åta sig reparationen av taket på Getfoten så har nu det
projektet äntligen genomförts.

Installation och förstärkning av el och byte till ledlampor
har också genomförts i Brunnsviken. Ny elmätare har mon-
terats för att kunna fördela kostnader rättvist.

I Ekhagen har ny elcentral installerats och amperestyrkan
uppgraderats för att tillgodose alla vinterliggares behov där.

Den i många år diskuterade piren har äntligen blivit klar,
med en servicebrygga i direkt anslutning. Hoppas att många
kommer att nyttja piren och på så sätt stärka vår gemenskap.

På grund av epidemin har medlemsmötena ersatts av
månadsbrev. Beklagligt, eftersom mötena är styrelsens vik-
tigaste forum för respons från medlemmarna på vårt arbe-
te. Jag uppmanar alla att inte dra sig för att uttrycka sina
åsikter via mejl eller direkt till styrelsen.

Årsmötet är i skrivande stund planerat att hållas utomhus
lördagen den 10 april kl 11. 

Sjösättningen kommer naturligtvis att ske som planerat,
dock med alla nödvändiga restriktioner.

Jag vill också tacka styrelsen och alla andra som hjälp till
att förbättra för oss medlemmar i klubben.

Jag hoppas på en riktigt fin sommar och att vi alla får vara
friska, hälsar 
Peter Schwinn,
ordförande i SSB

Ordförandenharordet

Tidningen Brunnaren är inte till för
redaktionen– den är till för Dig, som

är medlem i SSB. Har du något roligt,
intressant eller viktigt som rör sällska-
pet, låt oss få veta det: Ring eller mejla!

Våra e-postadresser:
Päivi: paivi.tompuri@telia.com
Sylvain: chatelet@kth.se
Henrik:  henrik.olsson@pedab.se
Dag:  dag@sundelius.nu

Päivi Tompuri
Redaktör

Sylvain Chatelet
Redaktör

Henrik Olsson
Redaktör 

Dag Sundelius
Layout

Har du något av intresse för Brunnaren – kontakta redaktionen!

APRIL       10  SSBs årssammanträde för alla medlemmar, lördag kl 11.00, troligen   
                     utomhus vid klubbhuset. Klubben bjuder på fika.
APRIL 24–25  Sjösättning lördag–söndag. Särskild kallelse kommer att sändas ut.
                28  Onsdagseglingarna drar igång.Klubbkappsegling i Ekhagen, startskottet 
                     går kl 18.30 varje onsdagkväll.
MAJ            1  Träff i Ekhagen vid lilla klubbhuset lördag kl 14.00 samt masta-på-
                     hjälp under hela helgen.
              8–9  Arbetshelg på Getfoten lördagen–söndag. Städning och underhåll av 
                     vår klubbholme. Avslutas med ett gemensamt grillparty.
          13–16  Gullviverallyt torsdag–söndag. Kappsegling med start från Getfoten.
JUNI           6  Ridderfors Race söndag, traditionell vårkapp segling.
                11  Träff för nya medlemmar fredag kl 18:00. Introduktionsmöte, som 
                     om möjligt hålls utomhus vid klubbhuset.
                     Programmet är preliminärt! Följ med på hemsidan: www.ssb.nu

Kalender för våren 2021

Foto: Philip Werner.

Omslagsbilden: Klubbholmen Getfoten sedd lite från ovan. Drönarfoto: Fredrik Tibbling.

SSB
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Hur påverkade Coronan SSB?
– Inte så my cket. Nästan 
full verksamhet hela året!

SJÖSÄTTNING25APRIL.Sjösättningen genom-
fördes planenligt men på ett helt annat sätt
än vad vi är vana vid. Se sid 6!

ONSDAGSSEGLINGARNA. Antalet deltagare
slog nytt rekord igen,bl a beroende på den
speciella situationen under året. Se sid 12!

FORTSATTUPPRUSTNING av våra hamnar. I Brunns-
viken harmanbl a lagt ut flerY-bommar, förstärkt
elen och bytt till led-belysning. Se ledaren, sid 3!

ARBETSDAG PÅ 
GETFOTEN. Under en
lördag i maj gjorde
ett gäng medlemmar
stora insatser på
klubbholmen. Bl a
skrotades det gamla
tegeltaket. Se sid 18
och 22!

OGRÄSRÖJNING
15 OKTOBER.
På varvsom-

rådet i Brunn 
togs krafttag 
för att få bukt 
med det tillta-
gande ogräs-

beståndet. 
Se sid 28! 

UPPTAGNING 
3 OKTOBER.
Mederfarenhet-
erna från den
lyckade sjösätt-
ningen kunde
en snabb och
smidig upptag-
ning genomfö-
ras. Se sid 26!

NY PIR I BRUNN.
Under sommaren 
kunde de gamla 
planerna på ut-
byggnad av kaj -

en vid klubbhuset 
fullföljas. Se sid 16! 

SPONTANT SEGLARLÄGER. Genom initiativ av en
medlem genomfördes ett kort men intensivt seg-
larläger på Getfoten. Det gav mersmak.Se sid15!
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Frågorna var många för ett år sedan; blir
det någon sjösättning, hur tar vi hand

om våra hamnar och vår klubbholme? Och
regattorna och seglingarna–blir de av?Kan
vi ta oss ut i skärgården till alla öar och
skär – avstånden går ju i alla fall att hålla. 

Vi i informationsskommittén funderade;
hur får vi material till två tidningar? Lös-
ningen: ett dubbelnummer om hela 2020. 

Det är den tidningen du nu har i handen.
Här kan du läsa om att det blev ett riktigt
bra år för klubben och medlemmarna! SSB
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SJÖSÄTTNINGEN
VÅREN 2020

Heltannorlunda 
men ändå med hög säkerhet

MoaGranhage ochLeo
Hinneryd var glada åt
sjösättningen:”Vi kom-
mer att segla mera än
vanligt i sommar.”

Nedan; Två meter och
inte en decimeter när-
mare! Jonas Mikaels
och Tomas Svalling
håller distansen.

Filippa Tibblings och Julia Bäckströms
insats var tveklöst en av sjösättningens
viktigaste – att tillgodose arbetslagets

behov av vätska och kolhydrater.

Lukas Lindstedt, arbetsledare, tyc-
ker att sjösättningen rullade på bra
trots de många förändringarna.

Att sjösätta eller inte sjösätta
– det var frågan i våras. Alla 
ville förstås ut till friheten
på sjön efter det instängda 
livet under pandemin. 
Men hur skulle man genomföra
sjösättningen på ett tryggt sätt? 
Styrelsen fattade ett ansvarsfullt beslut.
Text och foto: Päivi.

Ordföranden Peter Schwinn
berättar: Vi läste noga ige -

nom Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. Utifrån dem
skapade vi en  organisation med
tydliga ansvarsområden för sty-
relsens medlemmar.

– Vi informerade våra med-
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gav oss en bra grund för höstens upptag-
ning”, tillägger han glatt.

– Men innan dess kunde våra med-
lemmar njuta av en riktigt fin båtsom-
mar ute i vår vackra skärgård.

lemmar om reglerna under sjösättning-
en och om hjälpmedel för skyddet på
hamnplan – handsprit, handfat ute,
munskydd för dem som ville använda
dem m m.

– Det fanns också informationsskyltar
med reglerna på flera ställen i hamnen.
Vi fick mycket positiva reaktioner, vilket

En eloge till styrelsen för de
tydliga säkerhetsreglerna som
fanns anslagna på varvet.

Segelsällskapets två ”old beautis” sida vid sida efter sjö-
sättningen. T v Ferenc Nötzels Enderleinkryssare Lolita
och t h Jonas Hydmans SK30:a Bellona.

Lorenzo, t v – väl förberedd för dagens stora händelse.
Ovan: Äntligen är hon sjösatt, men nu med nya nam-
net Abigail efter en rysk ”steampunk” äventyrsfilm.

Ion Miler hade mask på sig.”Jag använder
mask på jobbet. Jag inte rädd för corona,
klubbens regler är mycket tydliga och bra.”

Briljant men enkel lösning: En båttur ut till
Ekhagen och sedan en cykeltur in till stan.

SSB

Bubblande
glada båtrenoverare
De sprudlade av glädje och förväntan. Glädje över att vinterns 

krävande renovering var över och förväntan inför sommarens första 
seglingar med Abigail. Korken ur och lossa förtöjningarna!

Text och foto: Päivi.

Ägarna till Abigail är vännerna Loren-
zo Biacchi, Mikael Bekele, Benjamin

Neding och Alberto Sardo. De har tidi-
gare haft segelbåt, en Olsson 22. Men de
ville lära sig renovera båt och komma

med i vårt sällskap. Den trogna SSB-bå-
ten Toledo (som många minns med mär-
ket ”Atomkraft, nej tack”) passade per-
fekt för detta.

– Det blev väldigt många arbetstimmar

F v: Ägarna Lorenzo,
Mikael, Benjamin och
Alberto firar sjösätt-
ningen tillsammans
med Massimilano 
ColarietiTosti.

F v: Ägarna Lorenzo,
Mikael, Benjamin och
Alberto firar sjösätt-
ningen tillsammans
med Massimilano 
ColarietiTosti.
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Veteranklubbens motivering:         
”Han har varit en eldsjäl när det gäller
onsdagsseglingarna utanför Ekhagen.
Philip har konstruerat en startapparat
som med lampor och ljudsignal gör att
ingen behöver vara med och hjälpa till
vid starten. Apparaten filmar också
starterna och målgångarna och tar ti-
den, så att resultaten blir korrekta. 

Philip är också flitig deltagare i ons-
dagsseglingarna och han kappseglar även
i andra seglingar. År 2019 vann han sin
klass i Lidingö runt och kom på plats
15 i totalresultatet.”
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SSB

ÅRETS BRUNNARE 2019:
”En eldsjäl i SSB för 
kappseglingen”

Veteran-
klubben har 
beslutat att 
till ”Årets 
Brunnare” 
2019 utse
PhilipWerner.

Philip Werner har spelat en betydelsefull roll för den positiva utvecklingen av kapp seg -
lingsintresset inom sällskapet. Både genom praktiska insatser och framgångsrikt delta-
gande på seglingarna under många år. Foto: Sylvain Chatelet och Hans Jelf.

Redaktionen vill gärna passa på att
gratulera såväl Veteranklubben till

sitt välfunna val och Philip till den heder-
värda utmärkelsen. Framtiden ser fort-
satt ljus ut för seglingsintresset i SSB.

Ingen riktig sjösättning utan mankemang!
Slinget fastnade i propellern och ett tag
såg det kritiskt ut. Men det redde upp sig.

SSB

SSBs SEGLINGS-
KALENDER 2021

Obsevera att datum och tider är preliminära!

21-04-28: Onsdagsseglingarna börjar utanför
Ekhagen. Startskottet går kl 18.30 varje onsdag.

21-05-08: Lidingö SS; Lidingö Runt, ”folklig”
kappsegling med drygt 400 båtar varje år.

21-05-09: Trälhavets Båtklubb; Viggan Open.

21-05-13: Gullviverallyt, klassisk eskaderseg-
ling från Getfoten. Pågår i 4 dagar under Kristi
himmelsfärdshelgen. SSB är medarrangör.

21-05-22: Trälhavets Båtklubb; Vårracet.

21-06-04 t o m 06: KSSS; Sandhamn Open.

21-06-06: SSBs Ridderfors Race, traditionell
vårkapp segling som återupptagits.   

21-06-11 t o m 12: Viggbyholms SS; Kolfiber-
rodret.

21-06-19: Vikingarnas SS; Vikingarundan.

21-06-19:  Trälhavets Båtklubb; Örsholmen
Race.

21-06-28: KSSS; Stockholm City Regatta

Onsdagsseglingarna gör uppehåll under semes-
terperioden i juli–augusti och fortsätter sedan
fram till början av september.

21-08-14: SSBs Getfotsregattan, anrik kapp -
segling på Askrikefjärden, öppen för kölbåtar. Med
efterföljande kräftskiva.

21-09-12: SSBs Värtan Race – vår höstkapp -
segling på Stora Värtan.

Tävlingskommittén tipsar.

under vintern, berättar Lorenzo. Att läg-
ga gelcoat var det mest krävande arbetet
men mycket annat var också svårt. Som
tur var fick vi värdefull hjälp av andra
klubbmedlemmar. Lärorikt blev det!

Och det var definitivt värt mödan,
tycker han. När man har renoverat en
båt, lär man känna den. Då kan man
segla tryggare. Man njuter också mer
av seglingen efter att själv ha jobbat
med båten, resonerar Lorenzo.

– Var och en av oss gjorde sina egna
seglatser, men vi seglade också tillsam-
mans, minns Lorenzo. Det blev många,
kortare turer under sommaren, mycket i
Ljusterös farvatten. 

Vad är båtsommarens roligaste min-
ne, undrar jag.

– Kräftskivan på Getfoten! Den var
verkligen rolig! Och vi firade också en
födelsedag samtidigt. Så kul!

De deltog inte i Getfotsregattan och
tänker inte göra det i år heller. Men nya
seglatser i skärgården väntar och kan-
ske en större båt i framtiden. 

Men nu är det äventyren med Abigail,
som gäller.
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Båtlivet och seglingen i SSB får nästan
räknas som årets vinnare i och med de
speciella omständigheterna som rådde
under säsongen 2020. 
Text och foto: Sylvain Chatelet

Klubbseglingar gynnades av seglar-
förbundets inställda regionala och

nationella kappseglingar. Nya arrange-
mangsformer med enklare organisation
och webbaserad kommunikation (face-

book, m fl) har fått ett rejält uppsving
och är förmodlingen här för att stanna. 

Hemmasemestrandet fick ut många
båtar som annars hade legat i hamn. En
del jobbade ”hemifrån” på sin båt och
behövde därför inte vänta till fredag
kväll för att lätta ankar inför helgen.

SSBs seglingar blev populärare än på
många år. Onsdagsseglingarna fortsatte
att se ett stadigt ökande deltagarantal. I
år sträckte man dessutom ut säsongen

Seglingsåret
2020 i SSB

Kvällsseglingarna 
i våra hemmavatten 
allt populärare

”Photo finish”, tagen av
PhilipsWerners egenut-
vecklade startmaskin.
Den ger startsignalen, 
och filmar både starten
och målgången. 
Nästa säsong ska den

också räkna ut resultat,
heja på tävlande båtar
och laga ärtsoppa som
serveras med punsch 
efter varje race.

Till vänster:
Startfält från 
onsdagssegling. 
Kappseglingens 
basics: gasten 
står på fördäck 
ochkämparmed
seglen,medan
kaptenen tar det
lugnt i sittbrun-
nen och låtsas
styra.

Göran och Karin från Tranholmen hade fått
ny segelgarderob, så man kunde njuta av
utsikten över deras fina ö genom storseglet.

Här bli man omseglad av en nykomling.
Mycket potential i dessa kappseglande
ungdomar i deras X-79. 
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Vad gör en klubbmedlem en covidsommar,
när dottern med kompisar har sommarlov,
själv distansjobbar man och det är fint
väder? Fredrik Tibblings lösning på denna
ekvation: en 4-dagars spontan seglar-
skola på Getfoten.
Text: Päivi. Foto: Fredrik Tibbling.

Jag fick låna en av SSB’s optimistjollar
och sedan for vi till klubbholmen, be-

rättar Fredrik. Det var snabba ryck, men
jag hade planen för seglarskolan klar.

Brunnarens redaktör råkade vara på
plats en av ”skoldagarna” och sponta-
niteten till trots verkade planen fungera
utmärkt. Hur gjorde ni, undrar jag.

– Målet med skolan var att ge tjejer-
na en möjlighet att lära sig vad segling
går ut på: lite om båtens konstruktion,
elementära seglingskunskaper – och så
knopar förstås! 

– Sedan seglade jag med en tjej i taget,
även om det inte var så mycket vind på
sjön. Det var också viktigt, att tjejerna
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‰ och ökade antalet seglingar till 16. Fler
nya skeppare och båtar tillkom. 

Många rutinerade deltagare sänder
numera sina båtdata och egen tidtag-
ning till tävlingsledningen så att resul-
tatet snabbt kan räknas ihop. 

Det enda tråkiga har varit att bron till
Tranholmen har legat i under en stor del
av vår korta säsong och därmed hindrat
båtarna från att segla runt ön. Vi anpas-
sade banan därefter men det blev aldrig
lika enkelt som att segla runt.

Det sammanräknade resultat utsåg
Lars Olof Nilsson med Omega 42:an
Pepita som vinnare för tredje gången.
Gratulerar! Man anar att han kommer
få lite mer tuggmotstånd framöver i och
med nya båtar såsom Pontus Söder-
ströms nya Omega 36 och andra trim-
made Cumulus.

Spridda insatser under året i övrigt.
Andra klubbseglingar har inte fått lika
mycket uppmärksamhet. Våra vår- och
höstseglingar fick konkurrens av mer
prestigefulla evenemang. 

Ridderfors Race lades om så att seg-
lingen avslutades vid Getfoten med skön
bastu och aftersail. 

VärtanRace genomfördes i starka
höstvindar. Bara 2 utav 3 deltagare kom
i mål och det gick fort: man seglade runt
banan på dryg 16 distans på mindre än
3 timmar.

Som klubb var SSB representerat på
många kappseglingar under året. Inte
mindre än 6 tävlande båtar från SSB
deltog i Viggbyholms SS ”Kolfiberrod-
ret”och i Lidingö Runt.

Boka in följande datum redan nu, in-
för säsongen 2021: Ridderfors Race 6:e
juni och Värtan Race 12:e september, så
kan vi få ännu livligare klubbseglingar.

Se för övrigt ”SSBs Seglingskalender
2021” på sid 10 där tävlingskommitén
tipsar om fler kappseglingar.

Spontan seglarskola 
på Getfoten

Gladaste tjejerna hela dagen!
Tilde, Signe, Ninni och Lyk-
ke har äntligen lyckats fånga
in sin skollärare.

Efter en dags intensiv seglar-
skola smakar middagen på
Getens krog sååå gott!

Tilde och 
pappa Fredrik
på seglingstur

‰

Seglingsåret Bamse och Lille Skutt
på spegelblankt vatten. 

Hård kryss under
Värtan Race.

SSB
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Piren är en naturlig samlingsplats,
där medlemmarna kan umgås, pusta

ut mellan arbetena på båten och njuta
av den vackra vyn, säger Lukas.

– Det har varit ett roligt projekt, vi
har varit många glada amatörer, tilläg-
ger Jonas Byström.

Det sistnämnda är nog ett understate -
ment, tycker jag efter att ha följt bygget
under sommaren.

– Det blev närmare 500 mansarbets-
timmar, räknar Lukas ut. Vi var 3–5
medlemmar när vi byggde som mest,
men många andra har hjälpt till.

På sensommaren började däcket bli
klart och klubben fick 6  fina, begagna-
de stolar, ett stort bord och 2 solstolar.

– Det ska bli en grill också och kanske
bänkar och regn/solskydd, säger Jonas.

Många medlemmar hann njuta av Pi-
ren före vintern. Men en ny säsong har
redan börjat – 27 februari invigdes gril-
len på Piren med ett 30-tal medlemmar.

– Vilken häftig plats! Kanon! lät om-
dömena från deltagarna

Arrangören Kent Tibbling var nöjd;
75 korvar gick det åt!

Hur många ska det gå åt under året?
Om detta och mycket annat kan vi pra-
ta om på den nya Piren, vår fantastiska,
nya mötesplats.

— 16 —
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PIREN – vår nya mötesplats i Brunnsviken

Lunchpaus i sommarvärmen. Jonas, Lukas
och Fredrik dukar upp på virkeslagret.

Stor invigning av nya grillen på piren lördag 27 februari. Vädret visade sig från sin allra
bästa sida och ett 30-tal medlemmar hörsammade Kent Tibblings löfte om fri grillkorv. 

Nu har vi bara 500 mantimmar kvar! Det är i juni och Fredrik Tibbling, 
Lukas Lindstedt och Jonas Byström har lagt ut reglarna till den nya piren. 

Så långt kommet var bygget vid upptagningen i oktober. Nästan
färdigt. Utanför piren syns den flytande servicebryggan.

lärde sig teamarbete, att hjälpa varand-
ra och vara kompisar i ett nytt sam-
manhang. Och de hade självklart myc-
ket tid att njuta av sommaren. 

Själv jobbade jag på distans tidigt på
morgonen och under tjejernas fri tid.
Alltså mycket lyckat för alla!

Vad tyckte eleverna då?
Vad sade tjejerna Tilda, Lykke, Ninni och
Signe om sin seglarskola?

– Jättekul att lära sig segla och göra
knopar och vara tillsammans på Getfo-
ten! berättade de för mig.

– De är jättetaggade att göra om det-
ta nästa sommar, tilläger Fredrik. En
större seglarskola med flera barn vore
också trevligt.

Så nu ska vi hålla tummarna att det
blir mera ungdomssegling på Getfoten
på sommaren! SSB

Getfoten – en 
idealisk plats 
för seglarläger

Idén var inte ny, men det var Lucas Lind -
stedt, som blåste liv i den – det som blev
Piren, ett rymligt trädäck vid vattnet.
Text: Päivi. Foto: Päivi, Paolo Rodriguez.

SSB
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Arbetsdagen på GetfotenArbetsdagen på Getfoten

Såmycket kan uträttas 
på enenda lördag!

Stort tack till alla som deltog i ar-
betsdagen på Getfoten i helgen. En

väl genomförd städhelg där dansba-
nan fick ett lyft med ny färg och det

gamla teglet från taket kördes ner
som utfyllnad vid grillplatsen. Löven
krattades och gräset klipptes och alla
bänkar är på plats. 

Lördagen avslutades med en mycket
uppskattad grillfest som Kent ordnat
med bravur! Vi fick även stopp på vat-
tenläckagen som uppstått efter vintern
och bastun invigdes med ett kyligt
dopp./Lukas.   Foto: Mikael Kruus.

För att vi ska kunna njuta av vår fina
klubbholme, behövs det mycket hjälp
från medlemmarna. Under arbetsdagen
16 maj blev det mer än mycket gjort, 
vilket framgår av intendenten Lukas
Lindstedts tackbrev till deltagarna:

”

Det blev en hel del brännbart bråte. Magnus Norinder och Fredrik Baggås eldarpå för fullt.

Precisionsjobb – Anders Löfgren är ytterst
varsam med det gamla virket i dansbanan.

Kortklippt gräs är ett bra skydd mot fästingar.
Fredrik Baggås trimmar effektivt stubben.

–Nackspärr!? Barbro Fredriksson och Thomas
Lindefors offrar sig gärna för det gamla taket.

Kent Tibbling, Magnus Norinder och ordfö-
randen Peter Schwinn i barnens lekställning,
tar en välbehövlig vätskepaus i vårvärmen.

”Vedkaparteamet”KentTibbling ochFredrikBaggås. Vad är det du gör, Uffe Fredriksson? Go for it! Fredde Tibbling finlirar.

Inget smussel i mörkret på dansbanan längre.
Lukas, vår intendent, monterar ny belysning.

SSB”
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Segrare blev Kent Öholm från Ekerö
Båtklubb med en Dominant Race och
bäst från SSB blev Henrik Olsson med
sin Wasa 410, Fröken Fröjd.

Flera restriktioner vid årets tävling.
Regattan fick anpassas efter SSF:s re-
kommendationer: inga skepparmöten
på land, prisutdelning utomhus med
gott avstånd mellan deltagarna och ing-
en kräftskiva. Men det blev ett knytka-
las i alla fall där alla satt med sina egna

kräftor. Nästan lika trevligt som vanligt. 
Tävlingen fick i år inte klassas som

”regional” utan som en ”klubbkappseg-
ling” Det blev succé i alla fall.

Erlandssons Brygga är fortsatt spon-
sor till tävlingen och vi är självklart
mycket tacksamma för deras bidrag.  

Nu gäller det att slipa botten, bestäl-
la nya dukar hos segelmakaren och
vara med på onsdagsseglingarna, för
nog vill vi att en SSB-båt ska stå som
vinnare nästa år.
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Starten fick skjutas upp 30 minuter på
grund av stiltje, men  strax före det

nya startskottet kom krusningarna på
fjärden allt närmare från sydväst.  

Sedan blev det en hel del vindletande
för att ta sig igenom sundet mellan Berg-
holmen och Tynningö och det gippades
fram och tillbaka. Men hur det nu var så
cruisade Cumulusen Nollett rakt på med
plattläns och kom ut som vinnare på just
den biten. 

Som kom vinden. Bra puffar från
sydväst innebar sedan en lång utslagsgi-
vande kryss mot Stockholms inlopp, av-
rundat med akterliga vindar mot mål.
Spinnaker vid målgång. Vilken dag!

Svaga vindar men starkt deltagande

GETFOT SREGATTAN 2020:

Lördagen den 15 augusti samlades
27 båtar för att delta i Getfotsregat-
tan. Så många båtar har vi inte haft
sedan omstarten 2012. Vilket upp-
sving för regattan och för SSB!
Text: Henrik Olsson. Foto: Sylvain Chatelet.

Stor spridning på fältet före
start i de lätta vindarna.

KentÖholmsDominat raceGerda tillsammansmedWasa410FrökenFröjd i väntanpå vind. Med akterliga men fortfarande svaga vindar på väg mot Bergholmen strax efter start.

SSB
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Taket läckte in och det var ruttet och
mögligt inunder, berättar ordföran-

den Peter Schwinn. Vi började leta efter
en entreprenör redan för 3–4 år sedan,
men det tog tid att hitta den rätta.

– Men när vi väl hade gjort det, tog det
bara 4–5 veckor tills nya taket var klart.

– Det nya plåttaket är lättare att
sköta och det håller i 20–25 år, konsta-

terar Peter. Att byta tak är en stor inve-
stering för klubben. Det kostade oss ca
750 000 kr, den högsta offerten låg på
1,8 miljoner.

I och med takrenoveringen har klub-
ben också  tagit hand om arvet efter ti-
digare SSB-generationer. När ni besöker
vårt anrika klubbhus på Getfoten, titta
gärna på fotona på väggarna och känn

historiens ving slag. 
Klubbhuset har varit en

viktig träffpunkt för med-
lemmarna under årtionden
och med ett nytt tak har
klubben sett till att med-
lemmarna kan träffas där
också i framtiden.

Målsättningen med barnhörnan var
att underlätta för barnfamiljer och

att skapa en plats där barnen själva kan

känna sig delaktiga i klubben. Vi ville
också att hörnan skulle kunna bli en
mötesplats där barnen kan få nya vän-
ner på varvet.

Vi har själva varit med i klubben se-
dan Selma var spädbarn och har många
gånger önskat att det funnits en plats
för barnen som både kan locka dem att
komma med till båtklubben men också
att underlätta för föräldrar vid t ex städ-
dagar eller andra aktiviteter på varvet.

En plats med flera möjligheter.
I samråd med intendent Sverker Carne-
mark och ordförande Peter Schwinn
tog vi fram ett förslag på barnens lek-

Barnens egen hörna 
i klubbhuset:

LouiseWall och hennes man Christer har tillsammansmed barnen Selma,5år,och Arvid, 
3 år, skapat barnens egen hörna i klubbhuset. Här berättar Louise själv om idéerna
bakom lekplatsen och framtida möjligheter. Foto: Christer Lagerqvist och LouiseWall.

Nytt tak på klubbhuset 
på Getfoten

Barnhörnan ställs i ordning.Mamma Louise möblerar och Arvid och Selma kontrollerar.

En kul plats för lek och nya kompisar.
Och en avlastning för föräldrarna.

Christer monterar stommarna till skåpen.

Men vadå – det ser ju ut som tegelpannor? Okej då, det ser i alla fall riktigt snyggt ut! 
Dock var det förstås inte för utseendets skull som man bytte klubbhusets tak på

Getfoten. Det var nödvändigt. Text: Päivi. Foto: Fredrik Tibbling och Mikael Kruus.

Avtäckningen av det gamla ta-
ket sköttes av medlemmarna
själva. Det blev mycket tegel -
kross att transportera bort som
utfyllnad vid grillplatsen.

SSB

Jodå –det ärett riktigt plåttak!
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Sista mötet med Kalle.
Lars Blomster, en annan båtvän som
ofta träffade Kalle, blev den siste som
såg honom på varvet. Han berättar själv

Kalle var mycket kunnig, berättar An-
ders Löfgren, som arbetat tillsam-

mans med honom under många år. Han
har lagt klinkers på golven och kaklat
väggarna på toaletterna i klubbhuset i
Brunnsviken. Under flera år skötte han
städningen i huset.

Också på Getfoten kaklade han dusch -
arna och hjälpte till att bygga nytt golv
på dansbanan. Höjdrädd var han inte!
Han hade inga problem att klättra uppe
på restaurangtaket då det var dags att
byta stuprör och hängrännor.

Han ställde alltid upp, tills hälsan
satte gränser för den hjälpsamma Kalle,
minns Anders.

— 24 —

‰ hörna. Målet var att det både skulle fin-
nas möjlighet till inspiration för lek och
pyssel samt att varva ned med en film. 

I dagsläget finns en del leksaker och
pyssel i hörnan. Medlemmar som vill
får gärna skänka hela och rena leksaker
och böcker till barnhörnan. Det finns
idag leksaksförvaring samt hyllor för
böcker och spel. 

Av säkerhetsskäl kommer hyllor att
förankras i väggen. Det ska också byg-
gas ett elementskydd.

I planeringen för framtiden ligger
också att köpa in en vägghängd platt-tv
med en chromecast. Detta kommer, ut-
över att fungera för film i barnhörnan,
också möjliggöra för medlemmarna att
kunna visa bilder, filmsekvenser, proto-
koll och andra dokument vid t ex års-
möten eller andra medlemsmöten.

KALLE
som vi
minns
honom

KALLE
som vi
minns
honom

Kalle var inte höjdrädd.
När det var dags att byta
stuprör och hängrännor
på Getfoten för drygt
tio år sedan var han med
och arbetade högt uppe
på taken.

Vickan, Kalles båt som
förde honom ut till Get-
foten och Grin da under

de tio år han hade henne.

Vi är många som har vinkat till honom,
den glada och mångsidiga fixaren, Kalle
Wyrén. Under närmare 20 års tid var han
en profil i sällskapet, alltid redo att hjälpa
till. Kalle gick hastigt bort i oktober.
Anders Löfgren och Lars Blomster som

känt honom länge berättar om sina min-
nen av Kalle.
Texter: Päivi, Lars Blomster. 
Foto: Lars Blomster.

En rolig plats  
skapad för både barn 

och vuxna.

SSB

om mötet med Kalle en kort tid före
hans bortgång.  

– Det var med mycket sorg, saknad
och förvåning jag mottog meddelandet
torsdagen den 22 oktober om Kalle
Wyrens bortgång. Förvåning därför att
jag på söndagen innan hade träffat ho-
nom i båtklubben.

Han ringde mig och frågade om jag
skulle komma till klubben och fika. Han
skulle träffa sitt barnbarn där.Vi brukade
träffas, så jag köpte en längd och åkte dit. 

Vi fikade tillsammans och han var som
vanligt glad och positiv. Barn barnet kom
och vi satt där och pratade om allt möj-
ligt. Det var alltid lika trevligt. 

Sedan bjöd han mig på sin favoriträtt
i klubben, djupfryst fiskgratäng med po-
tatismos. Efter ett par timmar tog han
resten av kaffelängden i sin korg på per-
mobilen och åkte hem.  

Hans bortgång är för många av oss i
båtklubben en stor förlust och han kom-
mer att vara saknad. Han har varit en
aktiv medlem i många år och han har ut-
rättat mycket för klubben. 

För Kalle fanns det inga problem
utan han var alltid så glad och positiv.
Jag kommer verkligen att sakna våra
många, trevliga möten. SSB
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UPPTAGNINGEN:
Urtrist väderoch 

Corona inget hinder i SSB
större problem, säger Lukas Lindstedt,
en av arbetsledarna. 

Men ett önskemål har Lukas inför
nästa sjösättning:

– Kom i tid,vare sig du ska sjösätta din
båt eller tillhör arbetslaget! Då kommer
båtarna ännu snabbare i vattnet.
Text och foto: Päivi.

Det blåste kallt och duggregnade,men
stämningen var ändå på topp och

arbetet flöt på bra, trots att sällskapet
fått många nya medlemmar som inte har
så mycket erfarenhet av upptagningar. 

– Folk var  delaktiga och hjälpte till
väldigt fint. Vi tog också upp 25–30 fler
båtar än tidigare, men det orsakade inga

Martin Knust,
hamnkaptenen
Bosse Lande -
gren och Jonas
Byström håller
total koll på
kranlyften från
första parkett.

Katerina Brocker
med barnen Alex -
ander, Leo och 
Peter följer tappert
upptagningen i det
strilande regnet.

Niklas Danielsson t h med barnen Eivind och Ebba
i stilla väntan på att något äntligen ska hända.

– Den blir väldigt bra, tycker Filippa Johnsson,DavidGranström, Liselott
Hansson och Gunnar Johnsson som   provsitter den nästan färdiga piren.

Arbetslagets glada
uniform tar ingen 

miste på. Linus 
Magnusson poserar 
i kulört hjälm och
bredrandig väst.

– Titta här! Jag är
riktigt nöjd med
botten i år.Nästan
ingen beväxning! 
Claes Geijer har
just inspekterat sin
”Anemone”.

Joakim Leche
schamponerar 
sin Windy 23
med glad min 
för i år sköter 
vädret efter-
sköljningen.    

SSB
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Redan på 90-talet låg Shangri-La kvar
i Ekhagen under vintern. För några

år sedan anslöt Fröken Fröjd  och däref-
ter har vi blivit fler. I vinter är vi nio bå-
tar som ligger längs med bryggan.

Fördelarna är naturligtvis en lägre
kostnad jämfört med att ha båten på
land, du slipper avmastningen och du får
en tidig säsongs start. Som bonus är det
faktiskt rätt mysigt att sitta och plocka
med båten vid bryggan istället för på en
upptagningsplats när vårsolen börjar
komma i mars.

Det som behövs för att säkerställa att
inga missöden sker under vintern är en
strömbildare under båten som förhind-
rar att is inte bildas runt skrovet och det

i kombination
med värmevak -
ter som monte-
rats på båtens
genomföringar.

Naturligtvis förutsätter detta att säk-
ringarna och annat håller. För att vara
säker på att allt fungerar finns idag bra
appar som, i kombination med teknik
ombord, kan meddela temperaturen el-
ler larma om den sjunker under frys-
punkten.

Vårrustningen går trots allt att genom-
föra på ett enkelt sätt. Båten kan tvättas
vid bryggan och för rengöring av bot-
ten kan man göra en kort upptagning
på t ex Svinninge marina för högtrycks -
spolning. Det tar 15 minuter så är bot-
ten ren. Man hinner byta anod också.

För den som behöver få upp båten på
land ett tag erbjuder Svinninge Marina
en vecka på land för under 4000 kr.
Överkomligt pris, särskilt för dem som
har så stora båtar att de, på grund av
djupförhållandena, inte kommer in ge-
nom Ålkistan och därför tvingas ta upp
båten på en kommersiell marina.

Det är ett fantastiskt trevligt gäng som
samlats nere i Ekhagen och det kan föra
med sig nya traditioner såsom julbord på
bryggan mm. Det finns också nya förslag
på förbättringar som gör vinterlivet ännu
trevligare i Ekhagen.

Allt fler av SSB:smedlemmar väljer att ligga kvar med sina båtar i vattnet över vintern
vid bryggan i Ekhagen! Henrik Olsson är en av dem. Text och foto: Henrik Olsson.

VINTERLIGGARNA
ALLT FLER I EKHAGEN

Hamnfogden i
Ekhagen, Jocke
Andersson hål-
ler ett extra öga
på båtarna.

Ogräs-
röjning i
Brunn

Ovan angriper Jonas
och Jenny Byström den
snåriga vegetationen. 

T h håller intendent
Lars Lemethy i dagens
gula taktpinne och un-
der honom har Leo
Hinneryd tagit ett sval-
kande dopp i värmen.

Nedan snyggarBengt
Karlsson till yt-finishen
och till höger kärrar
Richard Cohen iväg lass
efter lass med ogräs.

När hamnplanen  på sina ställen
började  likna en djungel, samla-
des ett 10-tal medlemmar och
intendenten Lars Lemethy för en
rensningsdag. Text och foto: Päivi.

Ogräs och sly bekämpades
och allt omärkt skräp som

folk ställt undan slängdes.
– Det blev jättefint och stäm-

ningen var god trots den svåra
värmen, summerar Lars.

– Ogräset lär växa upp igen,
så välkomna till bekämpnings-
gänget i sommar, uppmanar han.



Tillsist
några bilder från
året som gått:

1. Gryning dag två under 
kappseglingenKolfiberrodret. 
Foto. Sylvain Chatelet.

2. Vårtecken på Getfoten; 
svanhonan ruvar vid bastun.
Foto: Berit Hallberg.

3. Glada tjejer kvällsbadar 
på seglarlägret på Getfoten.
Foto: Fredrik Tibbling.

4. SK 150:an Beatrice Auror 
still going strong efter 100 år.
Foto Eva Benckert.

5. Lugnvatten en junidag
utanför Åverkesö i Möjaskär -
gården. Foto: Eva Benckert.

6. Vårstämning en ljummen
afton i hamnen på Getfoten.
Foto: Fredrik Tibbling.

1.

2.

4.

3. 5.
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Avsändare & Retur:
Segel Sällskapet Brunnsviken
Brunnsviksvägen 8, 113 47 Stockholm

Fredriks stora intresse är drönarracing, där det gäller att flyga så snabbt som
möjligt runt en bana med hinder. Han tävlar och flyger normalt hundratals tim-

mar om året. För att stilla sitt ”flygbegär” har han alltid med sig drönaren på sjön. 
Fredrik har utrustat sitt hembygge med en kamera för högupplöst filmning

och den unika vårbilden från Getfoten är tagen ur en sådan drönarfilm.

SKICKA IN DIN BÄSTA BILD DU OCKSÅ!
Baksidan reserveras i varje nummer för en av medlemmarnas bästa marina bilder. Gör ett för-
sök och mejla din bästa bild, med namn och telefonnummer, till dag@sundelius.nu. SSB

BRUNNAREN
Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 1-2021

GETFOTEN FRÅN LUFTEN
Ett ovanligt perspektiv på vår klubbholme som få av oss har 
sett tidigare. Bilden är tagen av Fredrik Tibbling med hans hem-
byggda  drönare en eftermiddag i slutet av maj förra året.

Hur blev Coronaåret 2020 i SSB?•Vemär hon,
Abigail? • Så fixas ett seglarläger•Hemlighe-
ten bakom ökat seglingsintresse•Kul– en ny
barnhörna!•Stora insatser av medlemmarna


