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Sommaren börjar nu ta slut och inom styrel-
sen startar vi nu planeringen för vårt båtliv på 
land. Vid vårt kommande styrelsemöte har vi 
ett antal viktiga ärenden att behandla varav 
bryggrenoveringen och kassörsfrågan är två 
sådana. Styrelsen har arbetat hårt med att för-
söka få fram ideella krafter som kan ta tag i 
dessa ärenden. Vår erfarenhet hitintills är att 
styrelse och valberedning har svårt att få fram 
medlemmar som kan/vill avsätta så mycken 
tid som krävs.
Det som då återstår är att köpa in motsvaran-
de tjänster med åtföljande större kostnader för 
medlemmarna.
Vår huvudorganisation SBU (Svenska Bå-
tunionen) har inlett ett utredningsarbete som 
syftar till ett närmande/samgående med Svens-
ka Seglarförbundet (SSF). Redan 1985 fanns 
ett förslag om ett samgående men ”seglarna” 
backade ur i sista stund. Nu har ett nytt sådant 
initiativ kommit från SSF. Vid årets båtriksdag 
var man helt enig om att ta fram ett förslag 
på en ny regional indelning för sammanslagna 
SBU-förbund och SSF-distrikt.
Samtliga SBU-förbund har fått i uppgift att 
tillsammans med SSF-distrikt ta fram förslag 
på ny regional indelning. Detta skall vara klart 
7 oktober och rapporteras till SBU Unionsråd 
den 20 november. 
Min förhoppning är att en sådan föreslagen 
båtorganisation inte bara skulle innebära eko-
nomiska fördelar för oss i medlemmar i båt-
klubbar utan kanske att en del administrativa/
ekonomiska uppgifter också skulle kunna skö-
tas effektivare.

Förhoppningen är också att vi lättare skall 
kunna få dugliga funktionärer till kommit-
téer och styrelser. Utbildning, ungdomsverk-
samhet och kappseglingar skulle också kunna 
få större resurser i en sammanslagen organi-
sation. Ett eventuellt samgående kommer att 
ta några år men jag tror att samarbetet med 
segeldistrikten kommer att ge oss nya spän-
nande möjligheter för båtliv och segling.

Vi har kvar några veckor innan våra båtar skall 
torrsättas så förhoppningsvis kan vi njuta av 
ytterligare ett antal solskenstimmar på sjön.

Torrsättningen äger rum 1-2 och 8 oktober. 
Tänk på följande saker så kommer allt att gå 
bra. Ha alltid en giltig försäkring (saknas för-
säkring kommer båten inte bli torrsatt). Kon-
trollera vaggan innan och se till att alla delar 
finns framtagna och att vaggan placeras på 
rätt område där din båt skall vara uppställd. 
Vaggan skall vara uppsmörjd och nedjusterad 
till lägsta läge. Ha med dig ordentligt med 
pallningsvirke. 
Se till att vaggan är uppmärkt med namn 
samt vad som är för och akter. Läs igenom 
hamnkaptenens anvisningar för torrsättning-
en. Kom i god tid och ha med dig ett glatt 
humör och så hjälps vi alla åt!
Lycka till med torrsättningen!

Kenneth Svensson

Ordföranden har ordet: Båtsäsongen 2011
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Anmälan om torrsättning görs i klubbstugan 
eller per telefon 08-50040370 måndagen den 
12 och tisdagen den 13 september mellan kl 
19.00 – 21.00. Endast vid dessa tillfällen.

Lördagen den 1 oktober
Förmiddagspasset startar med upprop kl. 
07.00 vid klubbstugan. Båtarna placeras på 
nedre hamnplan med början vid mastskjulet. 
Eftermiddagspasset har upprop kl 12.00 i el-
ler vid klubbstugan. Båtarna placeras från mit-
ten av nedre hamnplan och ner mot bryggan.

Söndagen den 2 oktober
Förmiddagspasset startar med upprop kl. 
07.00 vid klubbstugan. Lättare båtar som kan 
lyftas direkt ur vattnet placeras närmast bryg-
gan. När nedre hamnplan är fylld fortsätter vi 
med mellanplan. Eftermiddagspasset star-
tar med upprop kl 12:00 i eller vid klubbstu-
gan. Båtarna placeras på mellanplan och övre 
hamnplan.

Lördagen den 8 oktober 
Startar med upprop kl. 07.00 vid klubbstu-
gan. Eventuell eftermiddagspass börjar med 
upprop kl 12:00 vid klubbstugan, båtarna läg-
ges på övre hamnplan.

Båtupptagning i egen regi
Du som tar upp din båt i egen regi och vill 
lägga båten inom VBS uppläggningsområde 
ska först anmäla till hamnkapten, Lennart 
Andersson, (08/50025208, lennart.h.a@gmail.
com) innan upptagning sker. Båten får endast 
läggas ovanför (väster om betongsuggorna) vid 
övre hamnplan. Båten ska vara försedd med 
läslig lapp med ägarens namn, adress och tele-
fonnummer. Medlemskap i VBS krävs. 
För båtar som inte har bryggplats hos VBS tas 
avgift ut. Avgiften för båtar mindre än 20 kvm 
är 500 kr och över 20 kvm 1 000 kr. 
Båt måste vara borta den 15 maj 2012 och plat-

Torrsättning 1 , 2 och 8 oktober 2011

sen städad. Utebliven städning debiteras extra.

Att tänka på vid torrsättningen
● Vagga pallning m m ska alltid finnas vid ak-
tuell uppläggningsplan när uppropet börjar! 
Släpvagn finns att låna och skall normalt vara 
placerad vid klubbstugan.
● Upprop sker alltid vid klubbstugan. 
● Tillåter vädret kommer hamngruppen att or-
ganisera visst arbete i och kring hamnen. 
● Båten måste vara försäkrad och medlemskap 
i VBS är obligatoriskt. 
● Har du fått synpunkter på din vagga/pall-
ning inför torrsättningen ska du ha åtgärdat 
detta före torrsättningen. 
● Se till att stöttorna i vaggorna är smörjda och 
nerskruvade, då går det lätt att justera vaggan. 
● Ha extra pallningsvirke i beredskap! Marken 
är ojämn.
 ● Du får ha masten liggande på båten på vill-
kor att den sticker ut max 1,0 m i för och akter.
● Högtryckstvätt kommer att finnas tillgäng-
lig för rengöring av båtbotten – endast båt- 
botten! 
● Alla har ett ansvar för att torrsättningsarbe-
tet fungerar effektivt. Se till att väntetiden på 
båttrailern blir så kort som möjligt genom att 
snabba på med att få kranens lyftband på plats! 
● Förbered styrtampar i för och akter på sam-
ma sida. 
● Motorkonservering sker med särskild spiral-
slang för att skydda mark och grannar. Får gö-
ras först efter ditt arbetspass. 
● Närvaroavprickning vid passets slut vid 
klubbstugan.
● Betalning sker till kranföraren.
Ytterligare information kan komma att anslås 
i hamnen.
Lennart Andersson Hamnkapten
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Namn:……………………………...……………..........................................

Adress:………………………………………….............................................

Personnummer:…………………………………...........................................

Postadress:………………………………………...........................................

Telefon:…………………………………………...........................................

Mobiltelefon:……………………………………..........................................

E-post:……………………………………………........................................

Medlemsnummer:………………………………..........................................

Bryggplats: ja nej

Segelbåt typ:……………………………………...........................................

Motorbåt typ:…………………………………….........................................

Längd:……………………………………………........................................

Bredd:…………………………………………….........................................

Vikt ca:…………………………………………...........................................

Försäkringsbolag:………………………………… ......................................

Upptagningsönskemål:

Lördag 1/10 FM……….

Lördag 1/10 EM……….

Söndag 2/10 FM………

Söndag 2/10 EM………

Lördag 8/10 FM……….

Lördag 8/10 EM………

Ha denna lapp ifylld när du ska anmäla torrsättning!
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I samband med torrsättningen är det viktigt 
att tänka på miljön.
Torrslipning får bara utföras med täckning 
ända ner till och på marken samt runt båten 
för att samla upp alla sliprester så att inte andra 
båtar täcks av slipdamm och att miljön kom-
mer till skada.
Generellt gäller det att undvika spill och ut-
släpp av miljöfarliga ämnen i hela hamnom-
rådet, både på land och i sjön. Samla upp olja 

Miljöombudet rapporterar: Tänk på miljön

och glykol vid vinterkonservering av motorn. I 
hamnen finns ett miljöskjul. Rinnande vätskor 
som olja och glykol hälls i ”cisternen”. Kvar-
lämna inte några fyllda flaskor/dunkar/oljefil-
ter i ”miljöskjulet”.
Färg, färgrester och batterier ska återlämnas 
till SRV:s återvinningsstation. Batterier får inte 
lämnas på marken. 
Tom Knutson, miljöombud

Tack Erik

I samband med sjösättningen avtackades vår 
kranförare Erik. Han har hjälps oss med upp-
tagning och sjösättning de senaste 14 åren. 
Christer tackade å klubbens vägnar och över-
lämnade lämpligheter för en eller annan hem-
makväll. Vi andra applåderade och tänkte 
tacksamt på att Erik ställt upp så många helger 
under så många år.
Erik berättade att han kört kranbil sedan 44 

år. Han slutar nu med klubben för att det blir 
för mycket med alla helgarbeten. Arbetstiden 
har under lång tid blivit bortåt 60 timmar i 
veckan och livet rinner undan. Han berättade 
också att det är dåligt med återväxten av kran-
förare. Medelåldern är 58 år! Annars ett roligt 
arbete även om det kan bli långa arbetsdagar 
eftersom kranen ju också ska köras till och från 
de aktuella arbetsplatserna.
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hade i vart fall hela gänget sina segel hissade 
och kl 10 bar det av norrut mot St Stenholmen 
för rundning. 
Bäst ut ur startgroparna var Johan Petersen 
och Åke Nellmer som till en början ledde fäl-
tet i en lätt bidevind norrut. Efter rundning 
av Snappudd hade många hoppas kunna his-
sa sina undanvindssegel men det blev en lätt 
halvvind/bidevind till monumentet vid Mus-
kö innan detta var möjligt. I detta skede leddes 
fältet av Kåre Ljung i Lady Helmsman Spec 
före Wasa 31 R med Mamba 311 och Sagners i 
sin OE36:a. Lite längre bak i fältet befann sig 
Carl Bonde i Omega 28 samt Ove Holmsted-
ter i Scanmar 25.
Vid rundning av Lacka valde de flesta att riva 
sina undanvindssegel för att ta sig an den stora 
strategiska utmaningen i Stora Skramsö sund. 
Där vred det som vanligt och det gällde att vara 
på alerten och fånga den vind som möjligen 

Lördagen den 11/6 gick VBS kappsegling 
Muskö Runt av stapeln. Sammanfattningsvis 
kan sägas att det var en riktig propagandaseg-
ling! Vädret var bästa tänkbara med klarblå 
himmel, ost/nordost på förmiddagen och vri-
dande mot ost på eftermiddagen med en vind-
styrka på ca 3-5 m/s. Dessutom bar vinden i år 
hela vägen runt! 
Vid skepparmötet samlades 9 förhoppnings-
fulla besättningar. 8 båtar från VBS samt Jo-
han Strömbäck med besättning med sin Wasa 
31 R Vajlet från Oxnö Båtförening. Åke Nell-
mer som i år körde singelhanded var lite oro-
lig för om han skulle få ordning på alla tam-
par innan planerad start kl 10 varför starten 
ev kunde komma att framflyttas om alla inte 
hann fram i tid. Den enda båt som visade sig 
ha vissa problem var Kåre och Tord Ljung i 
sin Lady Helmsman Spec som ryktesvis satte 
på resp av bränslekran vilket fick till följd att 
motorn inte ville starta… 5 min innan start 

Muskö runt 2011
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fanns. Är vänster- alt högerkant eller möjligen 
mittenfåran allra bäst? Enligt uppgift fastnade 
Wasa 31 R något längre än de andra i just detta 
sund. Lady Helmsman Spec liksom Mamba 
311 lyckades i detta skede bra med sina resp 
vägval. Här är det verkligen lätt att vinna resp 
förlora 10 minuter…
Väl inne på Horsfjärden för rundning av Lång-
garn tornade målet upp sig, allra först för Kåre 
Ljung i Lady Helmsman Spec varefter Johan 
Strömbäck i sin Wasa 31 R följde ca 16 mi-
nuter efter. Mamba 311 med Johan Petersen 
hade nu farten uppe och hade gjort en kanon-
insats och kom med spinnakern fylld forsande 
in som båt nr 3 varefter OE 36:an med Sagners 
följde tätt inpå. Åke Nellmer såg ytterst nöjd 
ut då han slörade in som båt nr 5. Även Kjell 
Holmstedter i sin If hade som vanligt gjort en 
mycket gedigen segling och stävade med fylld 
spinnaker in som båt nr 6. Därefter vidtog en 
liten väntan innan vår gastande Webmaster 
Tommie med Caroline som skeppare i sin Ri-

val 22 korsade mållinjen. De som utnyttjade 
det vackra vädret allra bäst var Carl Bonde och 
Ove Holmstedter i sin Omega 28 resp Scan-
mar 25 som kom in som båt nr 8 resp 9.
Efter denna härliga dag runt Muskö trumpe-
tade Åke Nellmer samling varefter samkväm 
med korvgrillning och prisutdelning vidtog. I 
år hade Båtaccenten, se www.bataccenten.se, 
sin vana trogen tillsammans med If Skadeför-
säkring, se www.if.se, skänkt en mängd fina 
priser.
Då de seglade tiderna hade räknats om i för-
hållande till rådande SRS-tal (fd LYS) visade 
det sig att det i år var fråga om sekundstrider 
mellan placeringarna, se resultatlistan. Som 
vinnare stod Johan Petersen med Mamba 311, 
tvåa blev Kåre Ljung i Lady Helmsman Spec 
och på tredje plats kom Kjell Holmstedter i sin 
If. Med tanke på en sådan härlig seglingfest 
önskar vi ännu fler välkomna till Muskö Runt 
2012!
Staffan Ljung, seglarombud VBS

Såsom vinnare på SRS stod slutligen Johan Petersen med besättning på sin Mamba 311.  
Stort Grattis!
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När behövs flytvästen som mest?

Vid sjösättningen! Båten halvutrustad, ringrostig båtförare och kallast i vattnet.
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Svenska Sjö

Svenska Sjö informerar att VBS  har 107 
medlemmar  som har båtförsäkring hos dem. 
Om VBS medlemmar tecknar nya försäk-
ringar hos dem får VBS ett bidrag om 300 kr 
/ nytecknad försäkring.
 
Försäkringsansvarig 
Staffan Ljung

Förmånlig båtförsäkring

If

Du har såsom medlem i VBS möjlighet att få 
25 % rabatt på båtförsäkring i If Skadeförsäk-
ring. Om du ringer 0771-655 655 och uppger 
att du är medlem i Västerhaninge Båtsällskap 
så ordnas 25 % rabatt. Detta eftersom VBS 
blivit vald till   s k Säker hamn vilket innebär 
att VBS uppfyller vissa kriterier om bl a vakt-
tjänstgöring, skyddad hamn för öppen sjö e t 
c.
Försäkringsansvarig 
Staffan Ljung

Vad händer med bladet framöver?

Nu har ni bläddrat igenom mitt första num-
mer som ny redaktör. Även om det är ungefär 
samma personer som bidrar till bladet har ni 
säkert noterat vissa förändringar.
Lite mindre text, två spalter, andra typsnitt 
och mera bilder.
Att göra informationsblad är att prova sig fram, 
vad blir bra och vad blir mindre bra. Foto är 
alltid vanskligt, klarar de trycket?
Synpunkter önskas! Och förstås gärna bidrag 
och förslag på innehåll.
Men det finns också andra förändringar som 
kommer att diskuteras. En viktig fråga är om 

bladet ska skickas med posten som hittills eller 
skickas med epost till alla som har sådan?
Bladet kostar inga stora pengar. men lite kan 
sparas genom eposten. Men framför allt är 
procedurerna kring etikettering och transpor-
ter mellan tryckeri, etikettering och postning 
rätt omständiga och tråkiga. 
Utskick med eposten skulle vara betydligt 
snabbare och enklare även om det finns kvar 
ett antal som av olika skäl skulle få bladet den 
gamla vanliga vägen.
Ragnar v Malmborg



Manusstopp 9 oktober 
Utgivningsdag 1 november


