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Ordföranden har ordet
Båtlivet kommer och går. Det är som vädret. Vissa dagar
är allt ljust och trevligt, andra dagar drar tunga moln
in och båtlivet blir trist. Sommaren som varit - eller
om den nu någonsin
visat sig - har bjudit på
blåsiga dagar, regniga
dagar och enstaka soliga
högtrycksdagar. Så har
det i varje fall varit på
Sveriges västkust.
Jag hoppas ändå att
du har haft glädje av din båt och att den har givit ditt
liv en inre värme - även de dagar, då den bara legat och
slitit i sina tampar under ett tak av tunga regnmoln.
Vår Eskader har under åren blivit en sammanbindande länk mellan Marieholm 20 ägare runt hela
vårt land och i våra grannländer ända ner till Italien.
Medlemmar kommer och går men vi är stadigt runt
210 medlemmar på listorna. Tack för att du är med
och delar båtlivet med oss.
Somliga saker förändras dock. Båtmarknaden är
inte vad den har varit. Det ser vi på meddelanden från
medlemmar, som vill eller måste sälja sin båt. Priserna
på våra båtar har gått ner och spekulanterna står inte i
kö precis. Tänk på det om du måste sälja din båt, sätt
ett realistiskt pris med utgångspunkt från utrustning,
motorkondition och finish.
Styrelsen arbetar oförtrutet med frågor, som rör
medlemmarnas intresse för båtlivet såväl under sommar som vinter. Vi kommer därför att erbjuda ytterligare ett klubbmöte under vinterhalvåret.
Vi har ju tre möten redan nu:
• Årsmötet där medlemmarna berättar om sina
upplevelser och funderingar (april)
• Bryggmötet med hamnbesök och båtprat (maj)
• Tekniska mötet, som handlar om master, bottenfärger rigg mm (oktober)
• Nu kommer vi att utöka programmet med ett
klubbmöte med temainriktning. Vi tänker bjuda in
spännande personer, som kan berätta om fyrar, skärgårdens fauna, djurlivet i havsbandet, sjömanssånger,
utprickning mm. (februari) Så nu kommer vi att ha
33% fler aktiviteter under vinterhalvåret. Dessutom

planerar styrelsens utvecklingsansvarige Janne Fredriksson för en kortkurs med kompetensbibehållande
om navigation, sjökort mm. Så nog är Marieholm 20
Eskadern levande i högsta grad.
Nu vill vi ha hjälp av dig, som bor bortom Halland/
Bohuslänsområdet. Samla ihop några likasinnade från
din hamn med omgivning, så kan ni köra programmen
på hemmaplan. Styrelsen hjälper dig material för mötet.
Med hösthälsningar

Steve Dempe

Fototävling för Almanackan 2013
Nu är det hög tid att antingen ge sig ut med
kameran eller att dammsuga fotoarkivet efter bilder
till kommande års medlemsalmanacka.
De flesta använder idag en digitalkamera och
lagrar sina tävlingsbidrag i en dator. Då ska du
mejla dessa bilder till mig, se bara till att datorprogrammet ej minskar bildernas storlek, då blir
de ej användbara i tryck.
Naturligtvis kan vi även ta emot vanliga kort
eller diapositiv. Ange var bilderna är tagna så vi kan
skriva det under bilderna. Sänd in dina bilder till:
Claes Andersson, Stenhuggaregatan 26, 453 34
Lysekil eller maila till: claes.andersson@telia.com
Senast 18/11 behöver bilderna vara framme.

Vi välkomnar nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande medlemmar
välkomna under perioden juni 2012 - augusti 2012:
Lars Cronmark, Ekerö; Gunilla Arvidsson, Lindome; Niklas Emond, Landskrona;
Hans Dillner, Göteborg; Hans
Torring, Göteborg samt Lars Sjöström, Västerås.

Willy Nilsson
Registeransvarig

Marieholm 20:an. Medlemsblad för Marieholm 20 Eskadern. c/o Göran Falke, Ängsvägen 3, 429 31 Kullavik
Plusgiro 159 35 30-7 Bankgiro 479-7551.
Redaktör: Agneta Dalväg edeni@bredband2.com.
Ansvarig utgivare: Steve Dempe
Tryck: Carla-Media AB, Lysekil
1

Rapporter från flottiljernas
seglingsträffar den 4 augusti.
Vädret var något mer än vanligt svårförutsägbart.
SMHI hade visst i år ett toppenår vad gäller missade
förutsägelser. Men i klubben löser vi detta ändå så vi
kunde träffas med båtkänsla ändå. Ibland kan man ta
landvägen och det går också bra. Till nästa sommar;
fundera på att på att ”lifta” med någon annans båt om
man saknar gast och inte vill segla själv. I år saknar vi
rapporter från Sveriges östra kust (men det är inte för
sent än det finns plats i kommande nummer. Flottilj
Väderbod har fått en nystart mycket tack vare Ingela
och Inge Bertsson. Här är deras berättelse och rapporter
från de andra flottiljerna på västkusten.

Gul

Royalblå

Röd

Marinblå

Varför inte en Marieholmkeps som julklapp?
Kepsen säljs enbart till medlemmar för självkostnadspris och kostar 120 kr/st. Gör så här: Betala
in på plusgiro 159 35 30-7. Du måste göra speciell inbetalning för detta. Går ej att klumpa ihop
med årsavgiften. Skriv exv: 1 st gul, 1 st royalblå
(240 kronor) Glöm inte att skriva avsändare. Beställningstiden går ut 15 december 2012. Därefter
beställer vi kepsarna och skickar dem till dig. De
under våren till din postadress (vi har inget lager –
beställer efterhand).

Flottilj Väderöbod träffades
på bryggan i Grebbestad.
Vi blev besättningar från fem båtar. Vi var två båtar
från Fjällbacka, som hade närmast väg, och kommit
dit snabbt i den friska sydliga vinden. Hemresan för
motor tog betydligt längre tid. Förutom undertecknads
båt var det Inger och Stefans båt Natalia. Övriga kom
landvägen. Längst norrifrån kom Erik Berg som har
båten i Dynekilen. Ingrid och Åke Sundemar med båten
på Tjärnö hade något kortare väg. Längst söderifrån
kom Britt och Ingemar Aronsson som lämnat kvar sin
båt i Hunnebostrand.
Totalt blev vi alltså nio personer som samlades till en
gemensam lunch i en av de många restaurangerna på
bryggan. Under några timmar hann vi, förutom trevlig
samvaro, med att delge varandra seglarminnen, båttips
och inspektion av de närvarande båtarna.

Lars Nordström
Klubbmästare

LYSEKIL

Ingela och Inge Berndtsson
Seglingsträff Lysekilsflottiljen
SMHI:s prognos var inte helt upplyftande. Men
nu är det en gång för alla så med det väder som prognoseras för Lysekil inte alltid gäller i yttre skärgården.
Prognosen för frisk vind stämde bra men vi fick strålande solsken för det mesta. Tack vare vinden valde jag
en alternativ förtöjningsplats ett par kabellängder från
den angivna så det var inga problem att hitta rätt. Vi låg
alla fint förtöjda i ståltenar med vinden rakt förifrån.
Först dök Gunnar Z upp och en halvtimme senare
Gunnar A från Stenungsund med sin mycket uppdaterade ”Vindros”. Ombord fanns mycket intressanta
lösningar att insupa. Snart fick vi ta paus för mat och
dryck och en fika med påtår och därefter fortsatte
båtsynen. När så klockan närmade sig 15 fann de båda
Gunnar det för gott att segla hemåt och när de båda
kommit sig iväg i god ordning lättade även vi ankar
och stävade hemåt.

VÄDERÖBOD

Claes Andersson
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Gemensam träff - de två
Norra Hallands-flottiljerna

och fick god, av Agneta hemmalagad, sockerkaka till
kaffet. Sedan promenerade vi ner till bryggan och upp
till lotsutkiken. Där beundrade vi i solskenet Malös
siluett i söder, Nidingens alla fyrtorn och förvånades
över de många kornas förmåga att ta sig fram i berget
runt utkiken utan att bryta något ben.
Vid tretiden drog vi oss tillbaka till bilarna för hemfärd, lämnandes Agneta kvar i sitt sommarparadis!

Årets möte var gemensamt för de två flottiljerna i
norra Halland och förlagt till SS Kaparens brygga på
Mönster udde kl 13, längst söderut på Onsalalandet.
Inbjudan till mötet hade skickats ut till samtliga 17
medlemmar i Kullaviks- och Gottskärsflottiljerna 10
dagar innan per mail och brev. Svarsfrekvensen var
tyvärr låg. Mötesplatsen var så vald att den kunde nås
både med båt eller bil/promenad.
I Kullavik träffades den 4 aug. kl 9.30 tre skeppare
för möte vid hamnkontoret. Av tidsskäl valde Jan att
möta upp billedes medan Mats och Göran beslöt att
ta sjövägen. Distansen är ca 12 nm och vi beräknade
gångtiden till ca 3 timmar. Vädret var bra, lätta moln
och 6-7 m/s vind från SV.
Motvind, alltså! Vi valde att börja gå för motor för
att sedan kanske hissa segel när kursen närmade sig
170 grader. Sjön innanför öarna var gropig. Utanför
Vallda Sandö där öarna som vågläade ”tagit slut” ligger
hela Kattegatt på med ny sjö som överlagrats gammal
dyning, bägge från SV. Sjön blev mycket grov, båtarna
pendlade kraftigt och inventarierna i ruffen började bli
flygande tefat. Att brottas med Kattegatt och gå vidare
på detta sätt i två timmar var inget uppmuntrande
perspektiv varför vi beslöt att avbryta och segla hem.
Tillbaka i Kullavik efter 9 nm tillryggalagd distans
var kl 12. Så vi tog bil till mötesplatsen. Promenaden
gick genom ett vackert naturvårdsområde med skogsdungar mellan bergsformationerna innan vi kom fram
till Mönsters gamla lotsutkik. Alldeles intill hyr Agneta
en stuga av SS Kaparen och med bryggplats 50 m därifrån. Ingen av Agnetas flottiljmedlemmar dök upp så
vi blev ”bara” 4 skeppare och 2 gaster. Men vi hade en
mycket trevlig stund tillsammans, åt medhavd matsäck

Göran Falke
Flottiljsegling med Marstrands-Tjörns- och Tumleheds-flottiljerna 4/8 2012.

Lördagen den 4 augusti var vi ett antal entusiaster
som såg fram emot att träffas på Eskaderns sommarsegling. Vi kom ifrån öst och väst men även några
norrifrån. Årets val blev favorit i repris, Utkäften strax
söder om Marstrand.
Bo-Håkan och Lars hade ringt och Steve hade
skickat vykort till sina flottiljer för att uppmuntra till
eskaderträff. Vi blev 19 själar, inklusive hunden Kalle,
som i 10 båtar vid 12-13 tiden ankrade upp längst in
i viken vid Utkäften. Vädret på förmiddagen gav en
mycket god segelvind för dem som inte hade motvind,
ca 6-7 m/s. Lite sol och mycket moln, några droppar
regn hann också komma.

Efter en enastående hjälpsamhet från alla vid tillägningen längst in i viken, debarkerades båtarna och
vi hade en skön eftermiddag tillsammans med prat
och mat. Steve passade på att fråga runt om fler träffar i eskaderns regi ”typ” en vinterträff, kan det vara
något? Något som de flesta kunde tänka sig. Det blir i
så fall något för styrelsen att planera inför kommande
år. Mörka moln drog in vid 15-tiden och vi kunde bevittna en mindre tromb innan regnet kom. Men efter
en kort tids väntan, tills vädret blev bättre, kunde vi
bryta upp vid 16-tiden för att gå mot respektive hemmahamn. Många hade nog förväntat sig en god seglats
hem men med det fina eftermiddagsvädret mojnade
vinden snabbt och just epitetet ”liten motorseglare”
om MS-20 gjorde sig nog tillrätta. Själv revade jag,
norr om Åstol startade motvilligt utombordaren när
loggen visade på 0,2 kn och det hade gått två timmar
sen vi passerade Sillesund.

Janne Fredriksson
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Praktiska prylar till båten

Komplettera ditt båtbibliotek

Jubileumshäftet; 32-sid A5, om Eskaderns första 10
år samt om hur MS-20 kom till. 130 kr.
Kompletterande manual, 16 sid
A5. Tips och trix för den som
vill ta hand om sin båt på rätt
sätt. 65 kr.
Original handbok. Nytryck av
handbok, A5, häftad, 36 sidor.
130 kr.
Årsbok 2010 - 28 sidor med:
Riggtrimning och serviceprogram motor. GPS i teori och praktik. Segling längs
Västkusten och i Dalslands kanal.
Vid beställning av två häften: fraktfritt.
Annars tillkommer porto om 6:-.
Sätt in beloppet + porto 6:- på PG 159 35 30-7
och märk med titel.

PEKE till M-20;
finns ett kvar för
omgående leverans
– kr: 1.875:-.
MANTÅGSSTÖTTEFÖTTER
Ett noggrannt
arbete har resulterat i originalliknande fästen för
mantågsstöttor. Sex fästen ingår i
paketet. Skruv och stöttor ingår ej.
Kontakta Björn för mer info.
TARGABÅGE över sittbrunnen
kostar 4.375:- och den kan lätt
monteras även med båten i sjön!
RUFFDEKALEN som sitter framför fönstret säljs i par för 60:-.
KLUBBVIMPEL, den numrerade klubbvimpeln är av hög
kvalitet men till slut tar tiden
ut sitt rätt. Vill du har en ny Eskadervimpel 2013
med ditt medlemsnummer, beställ nu i höst i samband med avriggningen. Det
är dessvärre lång leveranstid
för dessa.
Kontakta Björn:
0702-61 30 18 eller
bj.he@telia.com

Marieholm

Välkommen till Tekniska
mötet 17 oktober 2012
Elmotor i en Marieholmare? Kom till en spännande kväll hos Greenstar Marine som kommer att
presentera sitt koncept på elmotor till sjöss i form
av elmotorer, batterier, propelleraxlar och tillbehör
i form av laddning och laddare. Greenstar kommer
även dela med sig av sina erfarenheter av elmotorer
och hur batteridimensionering görs samt olika
laddningsalternativ.
Plats: Greenstar Marine (f.d. OZ-Marine) Baggåkersgatan 4A i Mölndal. Hemsida: www.greenstarmarine.se Tid: Mellan klockan 18-20.
Samling: Vi träffas 17.50 för att gemensamt gå
in till Greenstar Marine. Hoppas att du har många
frågor och undringar, vi kommer att hålla på till ca
klockan 20. Under kvällen bjuder vi på kaffe. Om
du inte kommer med bil ring: 0704-781407 senast
16 oktober, till Janne. Så hämtar vi upp dig vid
spårvagnshållplatsen vid Mölndals Bro.
Vägbeskrivning: Kör av Åbromotet efter andra rondellen efter Astra Zeneca, sväng vänster in
mot Kärragatan, efter ca 400m sväng vänster in
på Täljegårdsgatan, efter ca 50m sväng höger in
på Baggåkersgatan till 4A.
Efter ca 200m ser du
Marieholmsflaggan
till höger.

Material till tidningen och hemsidan

Vi tar tacksamt emot alla text- och bildbidrag för
vidare publicering i Marieholm 20:an eller på vår hemsida: marieholm20.com. Kanske har du på din båt någon praktisk detalj som du vill att fler ska ta del av, eller
varför inte en skildring från en speciell händelse med
anknytning till båten.
På en avdelning av hemsidan publiceras bilder på
medlemmarnas båtar. Sänd in en bild på din favoritbåt.
Ange ditt medlemsnummer, båtens segelnummer samt
båtens namn (om den har något). Det är bra om bilden
är minst 1200 pixlar bred.
Nedan e-postadresser till redaktörerna och på hemsidan till webmaster. Föredrar du vanligt brev så finns
adresser i matrikeln.

Janne Fredriksson
& Lars Nordström
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