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Snart är sommaren här!
’’En vacker dag’’ se sidan 7.
Foto: Anders Olsen
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ORDFÖRANDESPALTEN

Redaktörer för detta nummer 
av Folkbåtsnytt är: 
Hans Melcherson
Göran Svensson och 
Per Hörberg

Nummer 2/2011 kommer i mitten 
av maj.

DeADliNe äR DeN 20 ApRil

Stort intresse för SM.
Tre båtar från Halmstad. Fyrdubbla 
SM-vinnaren Thomas Jeppson från 
Hammenhög. Rolf Upström från 
Ljungskile – ett namn som får alla 
gamla västkustseglare att darra. Ja, det 
är bara några exempel på långväga gäs-
ter som planerar att ta sig till årets SM 
på Vikingarnas Segelsällskap i Stock-
holm. Andra långväga gäster: PAJ från 
Karlshamn. Olle Svernell från Väster-
vik, som köpt Benny Karlssons vackert 
gula båt. Claes Hoglert – kanske mest 
långväga - från Östersund. Ja, det ser 
faktiskt mycket lovande ut inför SM. 
Månne är det bidraget på 5000 kr per 
båt som fraktas från andra flottiljer som 
underlättar.

Det kan nog bli mycket trevligt 
även för mindre inbitna kappseglarna 
att delta – förutsättningarna för en po-

sitiv totalupplevelse är goda.Ta Dig en 
titt på inbjudan och program, som finns 
på annan plats i tidningen. Dessutom 
kommer vi att ringa runt till alla pre-
sumtiva deltagare, dels för att peppa, 
dels för att, för säkerhets skull, veta att 
vi får ihop minst 20 båtar. 20 båtar 
krävs nämligen för att en klass ska få 
fortsätta att segla SM. Jag tror vi blir 
betydligt fler än 20, men vi tar inga ris-
ker.

Det verkar faktiskt finnas hopp för 
folkbåtskappseglingen tycker jag, trots 
en allmänt nedåtgående trend för en-
typsseglandet. Minst 6 båtar kommer 
att gå ner till Guldpokalen i Tra-
vemünde, och tre besättningar åker till 
San Fransisco. Inte dåligt – det är ju 
ganska stora satsningar både i tid och 
ekonomisk.

Och kom ihåg: Ska man kappsegla 

så ska det självklart vara entyp. Det är 
då det blir riktigt spännande. Och rätt-
vist. LYS och andra handikappregler är 
ju bra att dom finns, för skojseglingar, 
kvällsegligar och dyligt.

Sonderingar pågår för ett arrangera 
Guldpokalen i Sandhamn 2012. Spän-
nande – vad månne det bli av detta?

Cruising med de äldre båtarna då?
Folkbåtsförbundet står ju på två ben – 
kappsegling, respektive tursegling med 
de äldre träbåtarna. Mitt eget hjärta 
klappar ju varmt för båda delarna. Men 
jag får ibland synpunkter att Folkbåts-
förbundet handlar för mycket om kapp-
segling, och för lite om tursegling och 
de äldre träbåtarna. Jag kan inte annat 
än hålla med om detta. Men. En klubb 
är ju till det som medlemmarna gör den 
till. Och konstigt nog verkar det som 
om kappseglarna är betydligt flitigare 
med att sitta i styrelserna, och t ex skri-
va i Folkbåtsnytt. Folkbåtsnytt är ju 
verkligen ett resultat av vad vi gör den 
till. Artiklar och bilder kommer inte till 
av sig självt, utan det är ju vad som 
kommer in till redaktionen. Så aktivera 
er turseglare och träbåtsentusiaster! Hör 
av er till någon av kontaktmännen – se 
längst bak i tidningen - om Du känner 
för att ta ett handtag, eller bara för att 
framföra ideér. Eller skriv något trevligt 
till tidningen. Och skicka bilder. Re-
daktionen blir garanterat jätteglad.

Själv känner jag mig faktiskt jätte-
peppad inför sommaren – bara kul gre-
jer på gång. Man får ju hoppas på bra 
väder – det vi sysslar med är ju trots allt 
ganska väderberoende. Jag önskar alla 
en fin vår och sommar. Och ta vara på 
våra båtar – det är också ett kulturarv 
vi förvaltar.

                             
Anders

Kassören har ordet.

Du som ännu inte har betalat årsavgiften får med detta utskick en 
påminnelse i form av ett nytt inbetalningskort.

När detta skrivs är det ett 60-tal medlemmar som ännu ej betalat.

Göran Svensson

Solen kämpar med nattens dimma. La Skratten den 30 Sept. 2010. Foto: Percy Andersson
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Vi TACKAR VåRA SM-SPONSORER 2010

Next Sails 
- vinst genom fart och höjd

D e l l e n s t e d t s  M å l e r i  A B
dellenstedts.maleri@minpost.nu • 0709-22 12 32

GyNNA VåRA SPONSORER – DE GyNNAR OSS!

Förbundet och Ostkustens Folk-

båtsflottilj storsatsar för att göra SM 

2011 till ett evenemang som sent 

ska glömmas både vad gäller antalet 

deltagare och kringarrangemang. 

Bara detta att förlägga tävlingarna 

nästan mitt i Stockholm, Lilla Värtan, 

innebär bl a för oss från provinserna 

ett fantastiskt tillfälle att kombinera 

storstadens mångfaldiga utbud med 

förstklassiga och lättillgängliga täv-

lingsförutsättningar. 

 Ett uppskattat inslag i SM arrang-

emangen har de senaste åren varit de 

digra prisbord som återkommit. Många 

nyttopriser har med lottens hjälp förde-

lats mellan deltagarna. Första pris 2010 

var t ex en Next fock av högsta kvalité.

 Vi söker nu generösa sponsorer inför 

2011. Du som läser detta har kanske en 

arbetsgivare eller rentav ett eget företag 

som kan vara intresserad av att bli pre-

senterad i Folkbåtsnytt under året och 

synas på Förbundets hemsida, kostna-

Sponsorer till SM 2011
den för detta är endast 3.000 kronor/

år. Vi tar även gärna emot attraktiva 

nyttosaker som kan vara lämpliga till 

prisbordet.

 Tänk kreativt, kanske din gast eller 

varför inte din granne kan vara en pre-

sumtiv sponsor.

 Kontakta gärna undertecknad för 

ytterligare information.

Svante Svensson 

 

Teknisk och ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar i Stockholm
www.nordstadenstockholm.se

”En klok sponsor tänker både med hjärna och hjärta”
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Efter nästan 6 veckor vinter härnere(!) 
så flyter nu sydvästra Skåne...smältvat-
ten överallt och helt plötsligt så känns 
det som vanligt i januari, dvs ”tra-
digt....”. Här kommer en del noteringar 
sedan vårt årsmöte som hölls lördagen 
den 4 december i Lomma.

Årsmötet blev en trevlig överrask-
ning, 16 anmälda, och 12 dök upp(4 
fick förhinder när Österlen snöade 
igen)… Vi hälsade en nybliven 
folkbåtsägare(swe-1026), Per Bojfelt, 
välkommen i föreningen. Likaså hade 
vi fått celebert besök från Simrishamn 
och Ystad i form av Thomas 
Jeppsson(meste mästare i vår klass) och 
Håkan Håkansson(en drakeseglare av 
rang och folkbåtsnestor). De talade 
varmt om att försöka väcka Skånes ost-
kust till livs igen, såsom det var på 
70/80-talet, när hamnar som Simris-
hamn, Ystad, Åhus och Karlshamn 
styrde här nere i söder!

Thomas Jeppsson, en engagerad och 
livlig talare, med otaliga historier om 
nu och dåtid, berättade om möjlighe-
terna att få till en folkbåtsklass till 

kommande Hanöregatta. Det nämndes 
även att eventuellt få till ett SM i Ystad 
2012. Vi håller öronen öppna, men re-
dan nu har jag fått info av Håkan att de 
ska ha ett förberedande möte med Sim-
rishamn om kappseglingarna.

Donald Bratt informerade om SM 
som går av stapeln 12-14 aug i Stock-
holm. Vikingarna står som värd och det 
blir seglingar inomskärs med allt vad 
det innebär av skönhet och lastfartyg(!). 

En del av Skåneflottiljens medlem-
mar funderar på att försöka låna ett par 
lokala båtar och därmed deltaga. Finns 
det intresse, kontakta Gunnar Lind-
qvist på 0733-365062.

Själva årsmötet gick som en dans, 
sittande styrelse blev omvald + att Hå-
kan Håkansson valdes in som ny leda-
mot. Trevligt med kunniga personer 
och redan nu har det skett ändringar 
och förbättringar med hemsidan. 

Vad sker till våren för Skånes med-
lemmar? Jo, först på agendan står det 
Båtmässa på Bella center(utanför Cph, 
nära hållplats Örestad med tåget/
Öresundsbron) lördagen den 12 mars. 

S K å N E
Anmäl intresse till Gunnar på ovanstå-
ende nummer så vi vet vem vi ska leta 
efter vid entrèn! Trolig tidpunkt är runt 
11-snåret in, och sen hem senare delen 
av eftermiddagen. Kontaktperson: 
Gunnar Lindqvist/Patrick Kjell.

Vårträffen är i Lomma hamn och 
LBS klubbhus torsdagen den 31 mars 
kl. 18.30!

Donald håller föredrag om trim och 
taktik, följt av att flottiljen bjuder på 
ärter och punsch.

Anmälan sker till Patrick Kjell på 
0704-258219 eller patrick@folkbatska-
ne.se senast måndagen den 28 mars!

Blickar vi framåt, så förutom lokala 
kappseglingar, klubbseglingar och Salt-
holm runt i augusti, så finns där flera på 
danska sidan. Utförlig rapport kommer 
i folkbåtsnytt 2-11.

Håll ut i vinterkylan, det är bara 17 
veckor(i skrivandets stund) till nästa 
”röda dag” och då är våren här!

Bästa hälsningar,
Patrick Kjell

Skånes folkbåtsflottilj
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Ännu en vinter med snö och kyla. 
Båtarna kanske måste grävas fram 
– i år igen. 
 Sen väntar vi på att ”isarna går” 
– så kan vi sjösätta också. 
Men sen ska vi ut på sjön…sådeså.

När du läser detta har årets båtmässa 
redan varit. Förra året ställde vi ut 
Hans Torléns båt med fulla segel, 
snyggt lutad. Man hörde folk säga - Vil-
ken vacker båt ! Vad kan det vara ? 

Jahaa en folkbåt. Ja det blev mycket 
uppskattat. Planer finns att ställa ut en 
folkbåt igen 2012.

Vi planerar och laddar nu för SM 
på Lilla Värtan. Allt som flyter skall 
vara på linjen…

Nej det blir nog för trångt det. Säg 
istället att allt som flyter, har segel och 
mäter in som Folkbåt – är välkomna.

DET RyKTAS 
att Folkbåten fyller 70 år 2012  

att Leif Ahlqvist (känd Stockholmspro-
fil) gör comeback och ställer upp i SM.

att ringrävarna Thomas Jeppson och 
Rolf Uppström också kommer till SM.

att vår kära mister folkbåt Anders Ol-
sen – han med Sveriges vackraste folk-
båt Jo-Jo nr 2, nu satsar alla klutar på 
SM kring- arrangemangen. Det kom-
mer bli Whisky-provning, picknick och 
kanske tips-promenad Fjäderholmarna 
runt. Svensk whisky ….finns det ?

Allt om SM på Folkbåtsförbundets 
hemsida www.folkbat.se 

och på arrangörens VSS Vikingarnas 
hemsida www.vss.nu.     
Anmälan Er nu

AKTiViTETER OSTKuSTEN
Regelkväll planeras i april /maj 

Wisky - träningskvällar inför SM, 
spontana träffar

årsmöte Folkbåtförbundet under 
SM:et torsdag 11 augusti kl 11.00

OFK årsmöte på fartyget Rygefjord på 
Söder Mälarstrand i november 2011

OSTKuSTENS KAPPSEGLiNGAR 
2010   
Lidingö Runt, arr LSS   
www.lss.a.se     
14 maj, lördag

KSSS Vårregatta Saltsjöbaden  
21-22 maj, lö + sö

Vikingaregattan arr VSS       
www.vss.nu  
18-19 juni, lö + sö
gemenskap på klubbholmen Ekholmen 
vid Saxarfjärden 
  
SM Folkbåt Stockholm 
Lilla Värtan arr VSS 
www.vss.nu       
11-14 augusti, tor – sö

VSS inbjudningssegling Lilla Värtan  
arr VSS    
www.vss.nu 
17-18 september, lö + sö
med DM i Folkbåt

Runt Lidingö arr LSS   
www.lss.a.se   
3 september, lördag

Planerade – möjliga seglingar

ingmarsö-träffen med Såd-rodden på 
Ingmarsö       
prel 2 juli, lördag 

I samband med den traditionella 
Sådrodden planerar vi att arrangera 
en träff för Folkbåtar. Upplägget är 
tänkt att fokusera mycket på det sociala 
umgänget men vi kommer också lägga 
in en distanskappsegling på ett par 
timmar som förhoppningsvis kan locka 
många som normalt inte kappseglar.

Vi tror att detta kan bli ett mycket 
trevligt arrangemang på många sätt.
En blandning av segelträff, träbåtsmys, 
postrodd, grill med skärgårdssegling 

Vi kommer ordna bra hamnplatser 
(veckovisa) på Ingmarsö och Lådna.

För senaste nytt beträffande denna 
planerade Ingmarsö-träffen gå in på 
OFK länken på förbundets hemsidan 
www.folkbat.se

Kräftköret arr Stockholms Yacht klubb   
Saltsjöbaden         
20 augusti, lördag
LYS och entyp www.syk.nu 

Starten går en bit ut till havs utanför 
Saltis sedan krossas Ingarö- Nämndö- 
och Jungfru- fjärdarna på mellan 3–4 
timmar. Drink o prisutdelning i badhu-
set sen kräftsupé för hågade. Mycket 
trevligt. 

Gunnar Bonthelius

OSTKuSTEN
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Flottiljrapporterna  vid den här årstiden 
brukar mera liknas vid väderleksrappor-
ter än aktivitetsbeskrivingar. Vintern 
här på 56,5 grader Nord håller fortfa-
rande oss alla i ett stadigt grepp. Tjälen 
ligger djup och Nissan är till stora delar 
isbelagd, landskapet någon mil in i lan-
det är alltjämt snörikt. Båthuset är se-
dan länge att likna vid ett fryshus så 
alla båtaktiviteter får anstå.

Dock inger det alltmer tilltagande 
ljuset förhoppningar inför den vår och 
sommar som vi vet ska komma. I vän-
tan på vårvärme och båtpyssel får vi 
glädjas åt att Halmstad kommer att bli 
hemmahamn till ännu en välskött och 
omtyckt träfolka denna sommar. För-
utom detta gläds vi också åt att det fort-
farande är tre halmstadbåtar som kom-
mer att dra till Värtan i augusti för att 

H A L M S T A D
mäta sina krafter med den nationella 
folkbåtseliten. 

Håll ut, snart är det vår.

Med seglarhälsningar
Svante Svensson

SWE 1307

SWE 1384 vinner en delsegling i folkbåtarnas klubbmästerskap i Halmstad 2010.



–  7 –

Nu ska jag berätta om en dag som jag 
kommer att minnas resten av livet. Bara 
för att den var så härlig. Eller rättare 
sagt ett dygn – för storyn omfattar fak-
tiskt natten också.

Jag hade gästat en kompis på Vätö , 
straxt norr om Norrtälje, stack iväg på 
seneftermiddan och fick sträckbog ut till 
Söderarmsskärgården. En skön kvälls-
segling, i början av augusti var det väl. 
Jag trodde det skulle vara glest med bå-
tar där, men den ena båten efter den an-
dra seglade förbi min ankarplats och in 
bland öarna. Men jag gillar att ligga för 
mig själv, och folkan är ju lagom liten för 
att man oftast ska få egen kuppe.

Planen var att segla värsta ytterskär-
gården söderut, förbi ögrupper som 
man ju sällan kommer till. Och fordrar 
gott väder. Jag har en gammal ång-
GPS, en sån där som man knappar in 
way-points på från sjökortet och skapar 
sig en rutt. I kvällssolen knappade jag 
alltså in några långa linjer rakt igenom 
ytterskären, och sedan in i gattet mel-
lan Stora Nassa och Kallskär. Slutmålet 
Möja. Inte så dumt faktiskt att ha en 

linje som referens, och sedan kunna 
göra rejäla utvikningar från den. Men 
har ändå koll på dom där knepiga gryn-
norna mitt i fjärden. Eller om man får 
dimma.

Morgonen kom med perfekt väder. 
Hägrande soldis och lagom halvvind. 
Det är öppna vatten här, men det var 
väl Röder som skymtade borta vid hori-
sonten. Fin fart trots ganska lätt halv-
vind. Efter ett par timmar in mellan 
skären i Röder, och lite zick-zackande 
mellan småkobbar. Inga natthamnar 
här, men vackert så man kan smälla av. 
Ut på nästa havsvik, med Svenska Ste-
narna straxt om babord, ett träkummel 
som markerar Sveriges yttersta gräns. 
Lygna skärgården nästa. En sight-seing-
tur runt diverse kobbar där också – 
ljuvligt i det lätta soldiset. Några bodar 
i en vik som ger någorlunda skydd för 
motorbåtar.

Nu kurs mer åt sydväst, in mot 
Fredlarna. Dagen börjar lida, på Fred-
larna finns nog natthamn. In mellan 
öarna där, den vackra byn med bodar i 
kvällssol. En del båtar i de fåtaliga natt-

En vacker dag
hamnarna. Egen vik? Det kan bli kne-
pigt här. Men jag testar ett ställe med 
bara blått på kortet. Och, fantastiskt, 
hittar ett ställe där en Folkbåt precis går 
in. Garanterat egen vik. Vackra klippor 
med sjölä åt alla håll. Vindlä kan man 
ju dock inte helt räkna med här.

Kväll. Stilla. Vad är det för ljus som 
syns i syd? En fyr?? Snart väderrapport. 
”Ett intensivt åskväder på Gotska Sjön 
kommer att passera med centrum över 
Stockholms ytterskärgård”. Oj. Ut med 
spring åt alla håll i ficklampans ljus. Så 
brakar det löst. Mer ljust än mörkt fak-
tiskt. Men blixtarna verkade hålla sig 
mellan molnen i huvudsak – det är väl 
ett sån t́ där front-åskväder. Men inga 
våldsammare vindbyar. Men man kän-
ner sig ju ganska liten. Bäst att hålla sig 
en bit ifrån röstjärn och annat ledande. 
Efter någon timme lugnar det ner sig, 
och nattsömnen blir god.

Ett dygn fullt av upplevelser. 
Dagen efter. Slör in mellan Stora 

Nassa och Kallskär i disigt väder och 
god fart. Stora vatten här när det är di-
sigt.

                                       Anders
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  Karta / Map

  Svenska
     Folkbåtsförbundet

Inbjudan
Inbjudan som pdf-fil 

Invitation
Open Swedish Championship
Nordic Folkboat,
11 - 14 August 2011 
 

 

SM i Folkbåt 2011
11-14 augusti arrangeras SM i Folkbåt på Lilla Värtan utanför VSS
hamn på Stora Hundudden, Djurgården.
 
SM-PROGRAM
Allt sker vid Vikingarnas SS klubbhus och Kruthus, och Lilla Värtan, där ej
annat anges.
Daily first pris & ölbar efter seglingarna varje dag. Pris till bästa Classic
Folkbåt och nyttopriser.

Torsdag 11 augusti:
11.00 – ca 12.30: Årsmöte Svenska Folkbåtsförbundet.
13.00 – 20.00: Registrering. Kontrollmätning.
16.00: Tune up race.
19.00: Invigning.

Fredag 12 augusti:
11.00: Seglingar. Tre seglingar planeras.
17.30: Utflykt till Fjäderholmarna. Whiskyprovning i Mackmyras berglager
alternativt kort promenad (rökeri, allmogebåtar mm). Picknick på bergen och
njuta av solnedgången över huvudstaden. Vid dåligt väder: Klubbhuset.

Lördag 13 augusti:
11.00: Seglingar. Tre seglingar planeras.
18.00: Regattamiddag. Folkbåtsorkestern Röstens minne.

Söndag 14 augusti:
11.00: Seglingar. Två seglingar planeras.
ca 15.00: Prisutdelning. Avslutning.

Boende
Hotell. Vandrarhem, till exempel fullriggaren af Chapman (08-463 22 66).
Möjlighet finns till uppställning av husvagn eller tält på grusplan vid
klubbhuset med toalett, dusch, kök.
För information om att hyra husvagn, kontakta Lars Gunnar Lindberg
(073-037 82 02). För information om att bo i båt i hamnen, kontakta Ola
Zetterberg (070-996 83 53).

Övrigt:
Sjösättning/upptagning ordnas, kontakta Anders Olsen
(070-391 75 22). Eventuellt kan någon kappseglingsbåt hyras, kontakta
Thomas Niejahr (070-603 67 77).

Anmälan: Senast 1 augusti. Anmälan via Stockholms Seglarförbunds
hemsida http://stsf.se/vss kommer snart att vara möjlig. Vill du anmäla dig
redan nu, eller har frågor kontakta VSS Kappseglingskommitté – Birgitta och
Anders Kriström (08-99 34 16, a.kristrom@telia.com) eller Anders Olsen
(070-391 75 22, a_olsen@tele2.se).

Kostnad: Startavgift: 1000 kr. Efteranmälan 1500 kr. Antal utflykter,
whiskyprovningar och regattamiddagar anges vid anmälan och betalas
samtidigt med startavgiften:
Utflykt till Fjäderholmarna: 120 kr/person. Whiskyprovning på
Fjäderholmarna (arrangeras av OFK, begränsat antal platser, först till kvarn):
220 kr/person.
Regattamiddag: 270 kr/person.
Betalning görs senast 1 augusti till VSS Kappseglingskommitté,
pg 100 85 17-3. Från utlandet, kontakta Anders Kriström, (08-99 34 16,
a.kristrom@telia.com)

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Vikingarnas Segel Sällskap och Ostkustens Folkbåtsklubb
 
 
 

 

Café Kruthuset har öppet
9.00-17.00 för fika, mackor, dagens
rätt.

 
 
 

 

 Vikingarnas Segel Sällskap | Kansli: Box 27019, 102 51 Stockholm. Tel 08-731 43 93. Mail kontakt@vss.nu | Bidrag till hemsidan: webmaster@vss.nu

2011-03-08 16.09

 

 Hem | Program | Hamn & varv | Ekholmen | Kappsegling | Junior | DSV | Veteranklubben | Smått & Gott | Om VSS | Historik 

 

SM i Folkbåt 2011
Open Swedish Championship Nordic Folkboat, 11 - 14 August 2011

Internationella Svenska Mästerskapen för Folkbåt 2011 arrangeras den 11-14
augusti på Lilla Värtan, utanför Vikingarnas Segel Sällskaps hamn & varv på Stora
Hundudden, Djurgården i Stockholm.
 
Arrangör: Vikingarnas Segel Sällskap och Ostkustens Folkbåtsklubb

2011-03-08 16.09
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Inbjudan tIll 

GoldPokal 2011

I  travemünde den 24. tIll 29. julI 2011

Stort avslutningsfest med prisutdelning på fredag på Hotel Columbia, 
kontaktadress: travemünder Woche, trelleborg allee, 23570 travemünde

www.travemuender-woche.net

Mätning
23. + 24. Juli 2011 

Söndag 24. juli 2011
Hälsas välkomna 
på „Passat“ båten

måndag 25. till 
Fredagen den 29. juli 2011

6 tävlingar

Alla folkbåtar 
ligger på Brygga B i 

Passathamnen Travemünde

Meetingpoint och 
evenemang lokal är SVH‘s 
seglarhall intill Brygga B.

  dagligen planeras

Öl på bryggan

Prisutdelning till tre 
bemanningar med 

olika placeringar

Kappsegling med 
eskort åkturer mm. 

Det planeras ett 
ramprogram:

TW och flottans kväll 
med dryck och mat

Program till damerna 
med vandring genom stan

“Warm up regatta” till GoldPokal 2011 den 16. och 17. juli 2011:
niendorfer treibyacht! kontakt via www.nyc-ev.de

Raiffeisenbank Travemünde eG
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Badstege
”Det ryktas att ägaren till Stradivarius planerar att montera en räddningsstege al a ” Mini-folkan”

 Varvet Nicanders är positiva samt Sundens son likaså.
 Vinkeln på akterspegeln är densamma som på Stor-folkan. Vi får se om sticksågen kommer fram till våren.
 Onekligen en stege som löser flera behov”

TiPS & TRix 

Ja faktiskt. Jag provade under 
sommaren som gick Navionics 
”Scandinavia East” köpt på iTu-
nes store för  95:–. 
Det fungerar verkligen. Givetvis 
som komplement till sjökorten! 
Sjökorten är lagrade i mobilen 
så det sker ingen nerladdning 
från mobilnätet som kan kosta. 
Nackdelen är att applikationen 
drar en del ström som tömmer 
batteriet. i min båt monterade 
jag därför en laddhållare (ca 
300:– på Kjell & Co) i ruffen 
kopplat till båtbatteriet. Ett li-
tet motorcykelbatteri på 7 Ah.  
Givetvis har jag bytt till LED-
lampa i ruffen som är strömsnål. 
Jag har också en liten 5 W sol-
cell så jag kan ladda batteriet 
vid  behov.

Göran Svensson

Navigator till din iPhone för 95:–
fungerar det?

Bilderna visar turen på ingaröfjärden och angöringen i Napoleonviken.

http://www.navionics.com 
”Scandinavia East” är nu ersatt av ”Europe”. 
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Folkbåt på auktion – båtmässan 2012

Om någon undrar hur ett drags-
pel ser ut invändigt kan han fråga 
mig. Jag jobbar som vanligt ett 
tag i en håla mitt i ingenstans på 
Grönland. AirGreenland nästan 
totalkvaddat spelet. Väskan kass 
– bara att slänga. En enda röra 
när jag lättat på locket till basar-
na. Fantastisk mekanism faktiskt 
– som en mekanisk datamaskin 
som skapar färdiga ackord vid 
knapptryckningar. Men deja-vu-
upplevelse – påminner om den 
gamla väckarklocka jag skulle re-
parera en gång. Alla kugghjulen 
satt mellan två plåtar, och när jag 
lossade dom ramlade alla hjul i en 
hög på bordet.
 Men, med distriktsköterskans 
virknålar, chefens trälim, en 
klädgalge och min schweiziska 
armekniv mm lyckades jag fak-
tiskt få det hela att funka hyg-
gligt. Plus limma fast stämstock-
arna och räta ut diskantknappar-
na. 
    Så nu är det bara att mölja på.                             

Anders O

  
  
 

Dragspelsreparation

TiPS & TRix 

Den här folkbåten ska renoveras 
av Orust Båtbyggarutbildning un-
der 2011 och ställas ut på Båt-
mässan 2012, samma år som 
Folkbåten fyller 70. Då ska den 
säljas på auktion. Pengarna som 
kommer in ska gå till Barncancer-
fonden som då fyller 30.
 Även om båten för många ser 
ut som ett vrak, den har stått på 
land som renoveringsprojekt i 
17 år, så finns ingen röta, allt trä 
är friskt. Några spräckta spant 
ska bytas men jag är övertygad 
om att båten kommer att bli en 
pärla.
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VM (ValdersmarsviksMästerskapen) i miniFolkbåt 31 oktober 2010

Ny BOK OM TRÄBåTS-
RENOVERiNG
Nya, omarbetade Stora boken om 
träbåtsrenovering är skriven både 
för erfarna och nyblivna träbåtsäga-
re. Författaren Thomas Larsson 
samlar här sin gedigna erfarenhet 
som eftersökt träbåtsrenoverare. 
 Stora boken om träbåtsrenove-
ring är generöst illustrerad med 
över 200 skisser och foton i både 
färg och svartvitt. Praktiska anvis-
ningar och faktarutor med råd och 
tips varvas i denna kulturarvsgär-
ning - allt till nytta och glädje för 
träbåtsägaren. Båtvård som ytbe-
handling, renskrapning, vårrustning 
och vinterunderhåll får stor plats i 
boken tillsammans med tips vid båt-
köp, motorinstallation, byte av bot-
tenstockar och nåtlimning. Thomas 
Larsson poängterar det kontinuer-
liga underhållet som håller vår ena-
stående träbåtsflotta vid liv. Samti-
digt ger han oss en fin inblick i trä-
båtens och båtbyggnadskonstens 
historia.

TiPS & TRix 

RiTNiNG TiLL FÖRPiKSLuCKA
i ett tidigare nummer av Folkbåts-
nytt (2/2009) hade Anders Olsen en 
ritning på en förpikslucka. Jag har 
vidareutvecklat den till att bli en 
GT-lucka, d.v.s. Garanterat Tät.
Är du  intresserad av ritningen, som 
är i skala 1:1, kan du maila namn och 
adress till curtwik@allt2.se.

F-S 677 Vackra Anna
Curt-L. WikLund

 

LÄNKTiPS
Gå in på

Länkar/Folkbåtsanarki med mängder 
av hemsidor om Folkbåt.

www
www.folkbat.se
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TÄVLiNGSKALENDERN
När vi går in i 2011 kan man 
ju notera att programmet 
ser lika späckat ut som van-
ligt. under pressarna i vint-
er hör man också väldigt 
ambitiösa planer att segla 
på kontinenten och/eller ta 
sig till Stockholm för att 
segla SM.

Man kan segla både Kieler 
Woche och guldpokalen i 
Travemünde, om man låter 
båten ligga kvar i Tyskland.
inbjudan till San Francisco 
har också inkommit och vi 
har tre intresserade båtar 
– Team Bratt, Team Jarfelt 
och Team Svensson.  Roligt 
med det förnyade intresset. 
Sverige hade bara en 
besättning där 2009.

Vi ses på banan! 

Seglarhälsningar,
Donald Bratt
F-SWE-1358 Sjöjungfrun

NåGRA DATuM:
2011-06-18-26 
Kieler Woche

2011-07-24—29 
Guldpokalen i 
Travemünde under 
Travemünder Woche

2011-08-11—14 
Svenskt mästerskap, 
Lilla Värtan, Stockholm

2011-09-18—24 
San Francisco Cup

Foto: Bert Höjer
www.berthhojer.se

070-35 35 347 
kontakt@berthhojer.se
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Svenska Folkbåtsförbundet (SFF) är en ideell organisation som har till ändamål att tillvarata svenska 
folkbåtsseglares intressen i och utanför Sverige.

Förbundet är uppdelat i regionala Flottiljer, som skall verka lokalt för sina seglare. SFF är anslutet, dels som 
ett klassförbund till SSF – Svenska Seglarförbundet och dels till NFIA – Nordic Folkboat International Association, 

som är folkbåtsseglarnas internationella organ.

FÖRBuNDSSTyRELSE

Ordförande:
Anders Olsen
Stolp-Ekeby 11
186 95 Vallentuna
Tel: 08-512 30 323 (hem)
a_olsen@tele2.se

Vice Ordförande:
Svante Svensson
Norra vägen 9
302 31 Halmstad
Tel: 035-13 35 14 (hem)
svante.r.svensson@telia.com

Kassör och medlemsregister:
Göran Svensson
Heleneborgsgatan 44 B 
117 32 Stockholm
Tel: 08-669 32 82 (hem)
Mobil: 070-592 01 26
svensson@gs-elektronik.se

Sekreterare:
Gunnar Lindqvist
Karl Smeds Gränd 2
239 35 Skanör
Tel 040-47 22 52 (hem)
gunnar.lindqvist@tetrapak.com

Teknisk ansvarig och mätchef:
Per-Arne Johansson
Erik Dahlbergsvägen 95
374 38 Karlshamn
Tel: 0454-311 62
paj@karlshamn.se

Tävlingssekreterare:
Donald Bratt
Sjöviksvägen 9
144 61 Rönninge
Tel 08-534 40 332 (hem)
donaldb@algonet.se

Övrig Ledamot: 
Kerstin Björfjäll
Blankavägen 41
433 62 Sävedalen
Tel: 031-264428
kfjall@gmail.com

Redaktörer för Folkbåtsnytt:
Göran Svensson
Se styrelse
Per Hörberg
per@navigatordialog.se
Hans Melcherson

Ansvarig utgivare:
Anders Olsen
Se styrelsen

KONTAKTPERSONER

Blekinge
Per-Arne Johansson
Se styrelsen

Halmstad
Svante Svensson
Se styrelsen

Ostkusten
Göran Svensson
Se styrelsen

Västkusten
Kerstin Björfjäll
Se styrelsen

Skåne
Gunnar Lindqvist
Se styrelsen
Patrick Kjell
patrick_oberg@yahoo.com

Webmaster
Pär Björfjäll
folkbat@gmail.com

BLi MEDLEM i FOLKBåTSFÖRBuNDET
Du folkbåtsägare som ännu inte är medlem – kom med i vårt gäng. 

Och få denna tidning 3 gånger per år, få veta vad som händer i folkbåtsvärlden, kunna 
delta på våra träffar och stötta folkbåtssegling i största allmännhet. 

 Sätt in medlemsavgiften 250 kr på pg 437 58 45 – 7, Svenska Folkbåtsförbundet. 
Ange namn, adress, tel, e-mail, båtnummer, båtnamn, byggnadsår, byggnadsort.

Om du väljer att betala via internet så kan du komplettera dina 
uppgifter via e-post vid platsbrist. 

svensson@gs-elektronik.se

Välkommen


