
Nummer 4 2012

Du kommer väl till årsmötet i slutet av februari.  
Skicka alla motioner med förslag till förbättringar i god tid.
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Torrsättningen gick myc-
ket bra. Det var fantas-

tiskt väder alla tre dagarna, 
soppan var god, humöret 
på topp både hos båtägarna 
och hos dem som ledde upp-

tagningen. Torrsättningen är som vanligt 
mycket mer komplicerad än sjösättning. 
Det är många båtar som skall tas upp, och 
det kräver att alla hjälper till, att man har 
vagga och pallningsvirke i ordning, att man 
vet vad som är för och akter på vaggan och 
att man bibehåller sitt lugn även om vagga 
och båt inte alls verkar passa ihop detta år, 
men nu gick allt smidigt, snabbt och lugnt. 

Det enda större problemet var att en slang 
på båtvagnen gick av, men det reparerades på 
en timme. Arbetet med att flytta vaggorna 
var inte så tungt eftersom vi hade tre stycken 
”lyftare” (kärror) med hjul som man skjuter 
in under vaggan, och sedan kan man rulla 
iväg den. Stort tack till vår medlem Mikael 
Wennerström som svetsade ihop dem.

Alldeles före torrsättningen konstaterades 
att plåtarna i stora rampen förskjutits. Som 
tur var fick vi tag i en firma som kunde re-
parera detta provisoriskt. Nästa år måste vi 
göra en mer omfattande reparation med ett 
antal nya plåter. Det blir en rätt stor men 

nödvändig investering. Den fortsatta re-
parationen av bryggorna och en eventuell 
grusning av mellanplanen är ytterligare in-
vesteringar som bör göras. 

Vi har satt upp skyltar som talar om att 
alla båtar ska märkas med ägarens namn 
och telefonnummer. Detta är inget nytt 
utan framgår av stadgar och ordningsregler. 
Anledningen till denna regel är att det ska 
gå att få tag i ägaren om något händer med 
båten. Det är också för att vi ska kunna se 
vilka båtar som läggs upp på VBS område 
utan att ägaren är medlem i VBS eller LÖ-
MIF. Det är ju inte meningen att medlem-
marna skall betala för människor som bara 
snyltar på oss. Arrendet för mark och vatten 
är i år nästan hundratusen kronor. Dessa 
båtar, som inte skall ligga på vårt område, 
vill styrelsen bli av med. I värsta fall får de 
anmälas till polisen som upphittade, och om 
VBS får båten som hittegods kan vi frakta 
bort den eller sälja den. Detsamma gäller för 
jollarna nere i hamnen.

Som alla vet kommer höststormarna och 
regnet. De kan blåsa omkull båtar eller un-
derminera vaggorna, så därför brukar vi alla 
titta till vår båt med jämna mellanrum, eller 
hur?       Carl

Ordföranden har ordet

Med de nya smarta kärrorna 
gick det mycket lättare att flytta 
vaggorna under upptagningen.

Foto: Tom Knutsson
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Påminnelse av tidigare information!

Fortsatt renovering av bryggorna.

Vi planerar att i vinter fortsätta med renove-
ringen av bryggorna om vi får isläggning. På 
tur står bryggan rakt ut från grinden fram 
till Långarnsbryggan.

Ni som har båtplats där måste därför ta 
bort allt sådant som ni vill ha kvar t.ex. för-
töjningslinor, ryckdämpare, avbärarlinor, 
ev. stegar m.m. 

Så fort som isen lagt sig kommer vi på 
hemsidan kalla till arbete och hoppas då 
att så många som möjligt anmäler sig så vi  
snabbt kommer i gång med arbetet!att

Inga hängande linor/kättingar från bryg-
gorna i vinter!

Vill redan nu förvarna om att de båtägare 
som låter låskättingar, förtöjningslinor el-
ler andra linor sitta kvar under vintern, och 
som sedan riskerar att frysa fast i isen, kom-
mer att få dessa bort/avklippta. 

Det blir mycket stora påfrestningar på 
bryggan om dessa fryser fast i isen och vat-
tennivån sedan sjunker. 

Christer Arvidsson 
hamnkapten 

0705 956585

Alla som har sin båt i och runt VBS   
hamnområde, oavsett storlek, skall för-

se båten med namn och telefonnummer och 
som är läsbart under hela vintersäsongen!

Vinterliggare

Inga båtar får ligga vid pontonbryggan efter 
15 oktober!

Kontakta hamnkapten vid eventuellt be-
hov av ny tillfällig plats.

Den som vill ha sin båt kvar i sjön efter 
15 oktober och längst t.o.m.30 november 
måste notera namn och telefonnummer och 
båtplatsnummer på lista ovanför telefon i 
klubbstugan.

Den som ha sin båt kvar vid bryggan ef-
ter 1 december får betala ytterligare en båt-
platsavgift.

Kontakta hamnkapten, 0705 956585, om 
Du då önskar en mer skyddas plats än Din 
egen. 

Elektriciteten 

Kommer att vara påslagen t.o.m. 15 novem-
ber Kopplas åter på 15 mars.

Färskvattnet 

Kommer att stängas av när det finns risk för 
att vattnet kan frysa i ledningarna. 

Grinden

Till hamnplan kommer att stå öppen under 
vintern vid de tillfällen då snöröjning till 
bryggan måste ske.

Lösa stegar!

Lämna inga lösa, olåsta stegar vid båtarna. 
Mycket lätt för någon obehörig att då snabbt 
ta sig in i båten!

Aktuellt från hamnkapten
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Dags för bryggrenovering. Men ligger där inte några förtöjningslinor som har glömts kvar...

Så vilar dom nu i avvaktan på vår, omsorg och hav. Hoppas att vinden inte blir så svår. Och 
vårprojektet som blev ett sommarprojekt, som blev ett höstprojekt får nog vila till våren...
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Sista chansen 2012

Nytt för i år är att VBS arrangerat en 
höstsegling som vi valt att kalla ”Sista 

chansen”. Detta är ett ypperligt tillfälle till 
en härlig dag på sjön. I år bjöd dessutom 
vädergudarna på bästa tänkbara förutsätt-
ningar med både sol, vind och någorlunda 
värme.

Vid skepparmötet hade 6 förväntansfulla 
besättningar samlats, alla från VBS. Starten 
gick kl 10 GPS-tid lördagen den 8/9 mel-
lan enslinjen Kvarnholmen och Skallbaken. 
Först ut ur startgroparna var Åke Nellmer, 
som seglade sin Inferno 29 alldeles själv, im-
ponerande! Därefter följde hela gänget väl 
samlat med Staffan Ljung i Lady Helms-
man Special i kön som påstod att den sena 
starten berodde på att han skulle ges möjlig-
het att ta bilder på hela flottan...

Efter start följde en undanvind i byig vind 
ner längs Gålö. Rundning skedde av Skär-
båtsholmen och halvind ut på Mysingen ner 
mot Mysingeholm tog vid. Efter runding av 
Mysingeholm var det bidevind in mot Lång-
holmsgrundet. I spets låg då Staffan Ljung 
varefter Sagners i sin OE 36 följde skuggade 
av Erik Öberg i Linjett 32, Thomas Wallin i 
Sweden Yachts 340, Åke Nellmer och Tho-
mas Hermansson i sin Maxi Fenix.

Vid målgång var ordningen densamma. 
Var och en av skepparna fick rapportera sin 
målgångstid vid samma enslinje som star-
ten. Efter omräkning av målgångtider och 
SRS-tal visade det sig att Sista chansen var 
en av de jämnaste tävlingarna som VBS nå-
gonsin arrangerat. Det skiljde knappt 2 mi-
nuter mellan 1:an och 3:an!

Foto: Staffan Ljung
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Efter prisutdelning som förgylldes av seg-
larnas fanfar utförd av Åke Nellmer och 
priser sponsrade av Båtaccenten (www.ba-
taccenten.se) följde trevlig samvaro med 
korvgrillning. Vandringspriset i form av 
en miniatyrkanon fick detta år behållas av 
Staffan Ljung.

Alla deltagare var helt överrens om att Sis-
ta chansen 2012 var en succé! Lagom lång 
och omväxlande bana, härligt väder och un-
derbar stämning! Eftersom det var 4 delta-
gande båtar första gången Tjörn runt gick 
av stapeln så finns chansen att Sista chansen 
kommer att ha minst 20 % fler deltagare 
än Tjörn runt hade 2012, d v s ca 500 st... 
Skämt å sido så var Sista chansen verkligen 
lyckat och vi ser redan fram emot Muskö 
runt 2013 och Sista chansen 2013.

Staffan Ljung

Resultat Sista chansen 2012:

1. Staffan Ljung, Lady Helmsman Special, 
SRS 1,177, seglad tid 3 h 7 min och 45 sek, 
omräknad tid 3 h 40 min och 59 sek
2. Erik Öberg, Linjett 32, SRS 1,093, seglad 
tid 3 h 22 min och 50 sek, omräknad tid 3 
h 41 min och 42 sek
3. Calle Sagner, OE 36, SRS 1,124, seglad 
tid 3 h 18 min och 10 sek, omräknad tid 3 
h 42 min och 44 sek
4. Åke Nellmer, Inferno 29, SRS 1,097, seg-
lad tid 3 h 32 min och 53 sek, omräknad tid 
3 h 53 min och 32 sek
5. Thomas Wallin, Sweden Yachts 340, SRS 
1,155, seglad tid 3 h 27 min och 6 sek, om-
räknad tid 3 h 59 min och 5 sek
6. Thomas Hermansson, Maxi Fenix, SRS 
1,070, seglad tid 4 h 4 min och 0 sek, om-
räknad tid 4 h 21 min och 0 sek.

Foto: Staffan Ljung



8

Om du har flyttat!
Glöm inte att meddela din nya adress, telefon 
och epost till
Sverre Ekdahl,  
Sotingevägen 30, 13791 Västerhaninge,  
gamla_sotinge@telia.com, tel 070-6442193.

Om du inte redan har gjort det, 
skicka din epostadress!

Anslagstavlan

Nästa nummer av VBS-Info
Manusstopp 11 januari, Utgivningsdag 4 fe-
bruari.
Skicka manus till redaktören, se sidan 2


