
Marieholms 20ran 
Medlemsblad for Marieholm 20 eskadern Nr 40 December 2010 

Lite idealitet skadar aldrig 
Det ar j u ingen stor bat var MS 20. Den 
kanske inte har sa stora anvandnings-
omraden heller. 
Inte desto mindre har det visat sig art 
den innehavs av entusiaster som har 
manga strangar pa sina lyra - har firms 
hummerflskare, makrilldorjare, 
langseglare, hemmaseglare, 
bryggseglare, motorentusiaster, 
inredningsfixare, uppfinnarjockare. 
solalskare, barnbarnsstimulatorer och 
mycket annat 
Oavsett vem du ar, ar du valkommen art 
vara medlem i Marieholm 20 Eskadern 
Ursprungligen var det bara en prototyp, 
som skulle dra till sig intresset fran 
hemmaseglare och smafiskare. - Den 
skulle nog vara en plastversion av en 
gammal Bohusjulle - stadig i sjon, inte 
speciellt snabb, rymlig och praktisk. 
Marieholms bruk engagerade 
konstruktorer och designare och byggde 
nagot som efter visst putsande skulle bli 
den du och v i andra gillar sa mycket 
idag. 
Det ar inte sa enkelt art faststalla 
fodelsearet men v i har vaskat fram art 
1971 ar ett bra ar for detta. Da kom de 
forsta batarna och de speglade alia 
regnbagens farger Dovhjortsvit (som I F 
baten) vit, gul, orange, ljusgron, bla och 
rod. Inne i baten sitter en skylt som 
anger produktionsnummer - det ar inte 
alltid det overensstammer med 
segelnumret -men vad gor val det - v i 
raknar segelnumret som batens 
identifikation. 

Det mesta blev j u bra man utvecklade 
MS 20 till en segelvariant S 20 och en 
"kryssarvariant" A C 20. 
E n sak ar kanske inte sa bra - elaka 
tungor viskar, art man satte en motor pa 
en pall och byggde en bat runt den. Trots 
art det mesta ar genomtankt och bra, sa 
ar j u motorn placerad som en godkalv -
val fastsatt men oatkomlig for nyfikna 
fingrar. 
Det gar val an sa lange allt fungerar, 
men hakar nagot upp sig, sa kravs det en 
ormmanniskas vighet art komma at 
nagot. 
Da ar det tur art Marieholm 20 Eskadern 
finns. Pa hemsidan finns det tips om hur 
man bygger luckor, som forbattrar 
atkomligheten. 
Nu har Eskadern blivit stor och 
vittfbrgrenad. Vad sags om medlemmar 
pa, orter som Oskarshamn, Kalix, Kolsds 
i Norge, Hultsfred, Stockholm, 
Strdmstad, Kalmar, Lysekil, Oslo och 
Parma i Italien Och da har v i anda inte 
namnt mer an ett fatal hemmahamnar 
Tala om spridning och entusiaster for 
var bat. 
V i v i l l j u garna art alia skall fa kontakter 
med likasinnade i naromradet och jag 
ber er alia art ta kontakt med 
"grannarna" och forsoka fixa traffar och 
seglingar. 
Det ar j u enkelt pa Sveriges vastkust -
dar finns det manga batar men det ar l ika 
viktigt om ni bara ar 2 eller 3 batar. 
Maila garna till mig om du har ideer, sa 
skall v i i styrelsen hjalpa till sa mycket 
v i nansin kan ( tpe@swipnet.se))) 



2011 fyller var Marieholmaren 40 ar 
som beundrad bat runt om i Norden och 
Europa 
Vi haller pa och planerar for att 
celebrera detta 
God jul och ett Gott Nytt Batar till er 
alia 
Steve Dempe 
Ordforande 

Marieholm 20 Eskaderns 
Tekniska mote den 21 
oktober 2010 i Goteborg 
GPS vad kan man anvanda den till 
och hur fungerar det? 
Tjugosju deltagare infann sig till 
Tekniska motet i Nimbus lokaler pa 
Ockero trots 21 sekundmeter pa Vinga 
och 30 sekundmeter i byarna. 
Ordforande Steve Dempe halsade 
deltagarna valkomna och introducerade 
var medlem Lars Iggstrom som skulle ge 
oss en bredare kunskap om GPS och 
besvara vara firagor. 
Lars Iggstrom hade ocksa tagit med ett 
utforligt informationsmaterial 
"Satellitnavigering, En praktisk 
handledning i GPS och sjokortsplotter" 
som delades ut till deltagarna. Forfattare 
var Lars Iggstrom. 
Lars Iggstrom informerade oss om att 
behovet av nagot hjalpmedel for 
navigation oberoende av vader uppkom 
hos den amerikanska militaren. Detta 
hjalpmedel var GPS som betyder Global 
Positioning System och det togs i bruk 
ar 1995. Nar GPS tillats for civilt bruk 
farms en storsignal som gav ett fel pa +-
100 meter. Det fungerade bra utomskars. 
GPS systemet ar uppbyggt kring 24 
satelliter som kretsar pa drygt 20 000 km 
hojd i sex olika banor runt jorden. Varje 
satellit vager ett par hundra kg. I 
navigatorn (GPS-mottagaren) firms en 
kalender som vet var alia satelliter firms. 
Aveorande for svstemet ar att 

satelliternas position och avstand fran 
jorden ar kant. Avstandet erhalls genom 
att tiden multipliceras med ljusets 
hastighet. Tiden behover matas med 
mycket stor noggrannhet och darfor 
firms fyra atomur installerade i varje 
satellit. 
Lagesbestamningen sker genom att 
navigatorn far kontakt med tre satelliter. 
Nar kontakt finns med fyra satelliter kan 
aven hojden over havet beraknas. 
For att uppna battre noggrannhet i 
positionsbestamningen kan en GPS-
mottagare utrustas med en DGPS, en 
differentiell GPS. Mottagaren 
bestammer da sin position genom 
bearbetning av satellitsignalerna genom 
signaler fran en korrektionssandare. Med 
DGPS funktionen fbrbattras 
noggrannheten fran cirka +- 50 m till 
ofta battre an +- 10 m. Rakna ofta med 
samsta avstand under 95 procent av 
tiden, dvs +- 50 m. DVGPS ar en 
korrektionssandare pa langvag som 
rattar felet och sander ut till vara 
mottagare med noggrannheten +- 5 m. 
GPS-mottagre med noggrannhet +- 7-8 
cm anvands vid utsattning av 
tomtgranser. Vi behover oftast inte ha 
noggrannare an +- 10 m. En 
korrektionssandare finns pa Ockero, 
men den kan inte vi utnyttja. 
WAAS ar ett positionssystem 
(satellitbaserat korrigeringssystem) som 
oftast inte anvands av sjofarten utan 
framst av flyget. EGNOS ar ett annat 
positionssystem (satellitbaserat 
korrigeringssystem). WAAS och 
EGNOS skulle kunna anvandas men det 
blir inte mycket battre. 
Lars Iggstrom gick ocksa igenom olika 
instrument. Vid start av en handburen 
GPS-mottagare t ex Garmin soker den 
forst satelliter och nar den fatt kontakt 
tands olika staplar upp, ju hogre dess 
battre. Pa en blank plottersida (ej nagot 
sjokort) kan man lagga in waypoints och 



fa fart och se hur langt det ar till nasta 
waypoint. Pa en kompassida ser man at 
vilket hall man aker. En waypoint kan 
vara en girpunkt eller en slutpunkt. Flera 
girpunkter blir en rutt. Sa fiingerar en 
navigator om man inte har sjokort. 
Fordelen med en handburen GPS-
mottagare ar art man kan trana pa land. 
Baring ar den kurs som man skall ha for 
att na en waypoint. Nar baring och kurs 
till waypoint ar samma da ar man pa ratt 
vag. Batteriet pa en barbar GPS-
mottagare brukar halla i 10-12 timmar, 
men anvands mycket belysning minskar 
batteritiden vasentligt. 
Positionen erhalls i grader och minuter 
(med tre decimaler). Stryk den sista 
decimalen. 
Med kommandot Page far man upp en 
plottersida. Har kan man plotta in fran t 
ex Vinga till Kallo-Knippla. 
Om ni inte gillar plottersidan firms en 
navigationssida. Har anges distans och 
baring. 
Sjokortsplotter kan anvanda ett rastrerat 
system dar man fotograferat sjokort. 
Vid vektoriserat sjokort har man anvant 
en mus och gjort ett stort antal punkter 
som begransar strandlinjen. Skarpan 
firms da kvar hur mycket man an 
forstorar upp bilden. Emellertid om det 
blir ett antal kryss i bilden sa har man 
forstorat upp bilden for mycket. 
Elektroniska sjokort erhalls om man gar 
in pa "sjokort" i menyn. Har kan man ta 
bort fyrar, djupmarkeringar etc. Allt som 
ar kvar kan vara botten, 
undervattensstenar och branningar. 
Kablar kan man inte ta bort. I vanliga 
sjokort lutar sjomarkena men i 
elektroniska sjokort star sjomarkena rakt 
upp. 
Lars Iggstrom gick igenom ett antal 
GPS-mottagare: Raychard 435 som 
kostar 8 000 -9 000 kr, Raymarin A60 
som kostar 10 000 - 11 000 kr. I den 
senare kan man dela bilden och ha 

sjokort i olika skalor i de tva delarna. 
Till dessa priser kommer avgiften for 
sjokort, cirka 2 000 kr. Uppdatering av 
sjokort kostar ungefar halva nypriset. 
Sjokort uppdateras en gang per vecka 
medan sjosportkortet uppdateras vart 
annat ar. 
Anvandningen av ytterligare nagra GPS-
mottagare demonstrerades av Lars 
Iggstrom med hjalp av nagra 
typexempel. 
Darefter gavs mojlighet till fragor. 
Manga intressanta fragor besvarades. 
Vikten av att lagga in ratt grundmaterial 
beskrevs noggrant samt installningar av 
GPS-mottagaren. Olika kartsystem 
beskrevs. 
Det firms GPS-mottagare som fungerar 
bade till lands och till sjoss. 
Claes Andersson visade en praktisk 
hallare pa. en teakplatta med gummit fran 
en musmatta under och darigenom 
kunde navigatorn placeras pa olika 
stallen utan att glida ivag. 
Goran Falke visade sin GPS-mottagare, 
hangande i ett band runt halsen, som 
inneholl bade rundningsmarken pa sjon 
samt kantarellstallen i skogen. 
Steve Dempe anvande sin GPS-
mottagare bland annat vid torsk- och 
hummerfiske for att hitta tillbaks till bra 
stallen samt for att komma ihag bra 
hamnar mm. 
Ett antal GPS-mottagare demonstrerades 
under fikapausen, vilket uppskattades av 
deltagarna. 
Steve Dempe tackade de narvarande 
medlemmarna och avslutade motet. 
Vid anteckningarna 
Willy Nilsson 

Tekniska Rutan 
Tips 
Nar man skall rigga av masten maste 
alltid vantskruvarna lossas. Detta 
innebar att jag skall krypa ned pa skarn-
dack m el Ian man tie och ruff utrustad 



med mejsel och tang for art lossa 
saxpinnarna i vantskruven. 
Det har med aren blivit en trang och 
svarbearbetad arbetsplats. Saxpinnen har 
garna en tendens art gora motstand 
genom att snurra narjag skall bryta upp 
den. 
I vintras fick jag syn pa vantskruvslas-
ningen "Sure Clip I I " hos Hjertmans. 
Det ar en rostfri stalklamma med mittdel 
i brons som klams fast utanpa vant
skruven med en pinne som laser 
skruven. Det behovs 2 stycken per 
vantskruv, dimensionen 5/16" och en 
sats om 4 st. kostar 115 kr. 
Det ar val vart priset att slippa 
klamskador pa fingrarna nar man jobbar 
med saxpinnar! 
Goran Falke 

Tva bra saker till din bat 
Bestall i god tid innan varsasongen 

Du kan bestalla en bra targabage 
Targabagen ar konstruerad av var 
ordforande. 
Den sitter med tva fasten i sargen och 
alldeles akter om sprayhooden. 
Praktiskt nar man skall ha nagot att halla 
sig i . Targabagen ar i rostfritt ror och i 
mycket bra utforande. Saljes endast till 
medlemmar och pa detta satt. Bestalles 
hos Bjorn Helgeson (kassoren) och 
kostar 4 375 kronor och med 
avhamtning i Goteborg. Mail: 
bj.he@telta.com eller tel 0702-61 30 18. 

Du kan bestalla en praktisk platta -
Eskaderpeket - som underlattar 
ombordstigandet och med eller utan 
gennakerfaste 
Den praktiska plattan kan ocksa kallas 
ett mindre peke. Den ar konstruerad av 
var sekreterare. Monteras enkelt i foren 
och sticker ut framfor staven "Peket" ar i 
rostfritt ror och av mycket god kvalitet. 
Saljes endast till medlemmar och pa 
detta satt. Bestalles hos Bjorn. 

Helgeson(kass6ren) och kostar 1 800 
kronor + frakt (eller avhamtning i 
Goteborg) 
Mail: bj.he@telia.com eller 
tel 0702-61 30 18. 

Medlemsavgiften 2011 
Nu ar det dags att betala arsavgften for 
ar2011. 
Arsavgiften ar 150:- och da ingar 
almanackan for ar 2011. 
Inbetalningskort medfoljer. Glom ej ditt 
namn. 
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Marieholm 20 Eskadern 
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Postgiro 159 35 3 0 - 7 
Redaktorer Curt Almgren E-postadress: 
cs.aimgren@comhem.se 
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Har du problem med din gamla 
motor? 

V i i Marieholm 20 Eskadern har var 
egen reparator 

MOTOR HANS 

Han finns pa vastkusten 
Du kan fa kontakt med honom via var 
ordforande tel 070 554 0654 
eller via email dempe@swipnet.se 


