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Tankar i sittbrunnen
Ledsamt att meddela att vår klubbmäs-
tare Lars Nordstöm hastigt har avlidit. 
Lars deltog så sent som på årsmötet i vår 
gemenskap. 

Vi minns Lars som en vänlig och hjälp-
sam kamrat. Om du vill hedra Lars minne 
går det bra att göra det via en gåva till 
Sjöräddningssällskapet och då gärna till 

räddningsstationen vid Skärhamn på Tjörn.
Efter årets ”coronachock” mot att umgås och att bedriva 

föreningsliv var det en otrolig upplevelse att kunna genomföra 
både en augustisegling och senare även ett digitalt årsmöte, 
trots rådande omständigheter. Vad lärde vi oss på detta? Jo! Om 
alla håller sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer 
funkar det att umgås. Grillaftonen på Styrsö med fysisk distans 
gav oss alla en känsla att det funkar att umgås även när man 
inte trängs. Jag tror att vi alla hade väldig respekt mot varar-
andra. Problemet kanske är mest hur vi gör på gemensamma 
anläggningar i gästhamnar, toa och duschar o.s.v? Sprita, tvätta 
händerna och håll avstånd och vänta med duschen till du kom-
mer hem om inte annat är havet fullt med vatten. Segling på 
armlängds avstånd och där du själv väljer närhet fungerar väl. 

En erfarenhet som vi tar med oss till nästa sommar.
Till årsmötet den 24 oktober bjöds alla medlemmar in att 

delta digitalt. Kanske tur att bara 16 medlemmar anslöt digitalt, 
med tanke på allt nybörjarstrul med tekniken. Vi blev totalt 
32 medlemmar som deltog fysiskt och digitalt. Betydligt fler 
deltagare än förra årsmötet. 

Trots ovana och teknikstrul verkade det ändå som alla fick 
komma till tals. Vi fick även en jättefin digital föreläsning från 
Ingemar Nordlund sittandes i Kullavik, tack Ingemar. När 
styrelsen nu prövat på det digitala medlemsmötet känner vi 
oss lite mer säkra i den digitala världen och kanske är digitala 
möten något som har kommit för att stanna och är det nya 
vanliga, en utmaning för oss alla. 

Nästa möte är ”Temamötet” i februari 2021 och i samband 
med båtmässan i Göteborg. Någon båtmässa lär det troligen 
inte bli men styrelsen filar på ett tema om vårutrustning och 
tips om förbättringar. Se separat kallelse i detta nummer. Även 
kommande årsmöte i april 2021 planeras att bli digitalt. Vi hop-
pas alla på att pandemin kommer att kunna vaccineras bort, 
något som vi troligtvis får svar på under våren. Till dess, håll 
ut, håll avstånd, tvätta händerna och var rädda om er så möts 
vi igen, fysiskt, digitalt och på kommande seglatser.

God Jul önskar styrelsen genom Janne

Senarelagda Årsmötet
Det blev VG för Eskaderns årsmöte 2020 
på Billströmska folkhögskolan på Tjörn 
den 24 oktober. 

Från mullrande V8:or från Sjörädd-
ningens båt i Piteå, där Arne deltog, till 
mer tystare deltagande från Karlskronas 
skärgård, där Mats fanns, kunde vi ge-
nomföra årsmötet för 2020. Nästan ett 
halvt år efter vad som var tänkt innan 
Coronatiden. 

Styrelsen valde att genomföra mötet 

både fysiskt och digitalt något som kom-
mer att användas även fortsättningsvis i 
verksamheten. Till skolan kom 16 entu-
siaster. Med coronasäkrad möblering och 
stor takhöjd i skolans aula var känslan 
att det kommer fungera tryggt. 16 med-
lemmar hade anmält intresse att delta 
digitalt, strax innan årsmötesförhand-
lingarna anslöt sig 9-10 st. digitalt, lite 
anslutningsproblem uppstod men till 
slut blev vi 16 digitala mötesdeltagare. 

Mötesdatorn anslöts till en kanon 

som projekterades på en filmduk så att 
alla i salen kunde ta del av bildspel och 
bild av de mötesdeltagare som valt att 
ha kameran på. Lite teknikstrul blev det 
dock, något som kanske inte märktes allt 
för mycket hos de som hade församlat sig 
digitalt. Teknikproblemet var kamera- 
och ljudrelaterat, något som fungerade 
innan mötet men försvann strax innan 
mötet började. Efter en stunds ”råddan-
de” kunde deltagarna i salen med stor 
tystnad lyssna på den bärbara datorns 
inbyggda högtalare. Datorns kamera fick 
användas vilket gjorde att bildkvaliten 
blev sämre än vad vi hade tänkt men 
helt acceptabelt. Med hjälp av Claes och 
Agneta i salen kunde alla borttappade 
förbindelser återkopplas under mötet. 
Från styrelsen ser vi årets årsmöte som 
ett genombrott där vi har fått verktygen 
för att träffas över nätet. Det låter nästan 
som en sjömansvisa.

Med sittande ordförande fysiskt i 
salen och sittande sekreterare digitalt 
ansluten från Sävedalen genomfördes 
mötet enligt planerat upplägg. Verksam-
hetsberättelse och ekonomiskrapport 
för verksamhetsåret 2019 föredrogs för 
årsmötet fysiskt och digitalt. 

forts nästa sida
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Vår revisor Stig hade dock anslutningsproblem från fri-
tidshuset i Småland men med tillsända handlingar på plats 
i bildspel kunde revisorsrapport läsas upp. Och styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet enligt revisorns förslag. Stig kunde dock 
senare ansluta sig och delta under mötets senare del. Dock 
fick ordföranden för mötet läsa upp revisorsrapport gjord på 
prosa (se sista sidan). 

Valberedningens sammankallande, Bengt, kunde dock via 
digital uppkoppling föredraga valberedningens förslag. Mötet 
valde omval av Björn Helgesson, Willy Nilsson, Stig Björnör 
och Jan Fredriksson samtliga fram till 2022. Till revisor om-
valdes Stig Egnell och som revisors suppleant Martin Carlsson, 
båda till av dagens valberedning bestående av Bengt Johansson 
och Leif Hjerpe till årsmötet 2021. 

Lars Nordström 1938-2020
Klubbmästare Lars Nordström har avlidit i en ålder av 81 år. 

Lars kom med i klubben under 1999 och var en av de tidiga 
medlemmarna. Lars var också en av de få som hade haft sin 
MS20 som ny från 1977 och under fyrtioett år innan seglingen 
lades på hyllan. Många var vi som mötte Lars seglades i sin 
älskade ”Gallmåven” längs Bohuskusten och i synnerhet runt 
Tjörn. Som klubbmästare mötte vi Lars på våra olika möten 
serverandes fika och försälja klubbprylar. Många är vi också 
som minns Lars som den vänliga trivsamma mannen med 
den välansade mustaschen och som lät oss andra samtala och 
ta plats. 

Willy och Claes minns Lars
Första gången vi träffade Lars var på ett bryggmöte i Ko-

vikshamn år 2000, från det mötet minns vi att vi tyckte att Lars 
var en gemytlig person. 

Längre fram pratade vi då och då med varandra. Lars tyckte 
också att det var kul att Claes och hans MS20 var så lika och 
hade serienummer nära varandra.

Björn minns Lars
De första åren delade Lars och jag på kassörskapet. Fram 

i december varje år var det dags att träffas och se vart våra 
pengar hade tagit vägen… Det var klara papper varje år så vi 
hann prata om annat också, bland annat våra båtar. Gallmåven 
var ju ny när han köpte den så han kom att segla den i fyra 
decennier, kanske ett rekord.

Agneta och Stig minns Lars
Vår eskaderkompis Lars goda humor tillsammans med 

hans fina personlighet kom ofta fram när vi åkte ihop till och 
från många möten! Minnen som lever kvar!

Styrelsen

Hedersmedlemmar
Till årsmötet utsåg styrelsen följande hedersmedlemmar 

som årsmötet godkände. Hedersmedlemmar 2020: Lars Nord-
ström, Willy Nilsson, Gunnar Grimby, Kent Mattsson, Bengt 
Johansson, Gunnar Hejde och Leif Hjerpe. 

Motivering: fyllda 80 år samt under lång tid varit aktivt 
deltagande som förtroendevald och/ eller föreningsverksamhet 
i Marieholm 20 Eskadern.

Fikapaus
Efter avslutande årsmötesförhandlingar blev det en kort 

paus innan föredraget. Klubbmästare Lars serverade kaffe, te 
och god bulle från Styckens Bageri på Tjörn.

Föredrag
Årets föredragshållare Ingemar Nordlund berättade om en 

seglats med en Jeanneau 45:a från Wallhamn på Tjörn ner till 
Cadiz på Spanska atlantkusten. Ingemar berättade i ord och 
bild om resan som gick via Mandal i Norge över Nordsjön till 
Skottland med en resa via Kaledonska kanalen till Skottlands 
västkust. Vidare till Dublin över Irlänska sjön. För att sedan 
ta sig ned till Scillyöarna en bit nedanför sydvästra England 
och över Biscaya till Bilbao i Baskien. 

Mötet tackade Ingemar för ett mycket uppskattat föredrag 
och härlig reseskildring som man bara i tanken kan genomföra 
med en Marieholm 20:a.

Janne Fredriksson
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Är din M20 på väg till  
bottenhamnen?
De äldsta båtarna kan 2020 fira sin 48:e 
födelsedag och de yngsta är ca tio år 
yngre. Inget varar för evigt och mycket på 
båten måste underhållas eller bytas ut.
Dels för att den ska behålla sitt värde 
men framför allt för säkerhetens skull.

Som original har en M20 med inom-
bordare tre bordgenomföringar under 
vattenlinjen; två självlänsar och motorns 
kylvattenintag.

Vi har av flera medlemmar fått upp-
gifter om hur dåliga deras bordgenom-
föringar varit och att dessa varit på väg 
att brista av svår oxidering.

Det är inget stort projekt att byta ex-
empelvis genomföringarna till självlän-
sarna men det är lite obekvämt.

Bäst är att med en enhands kapma-
skin slipa av flänsen på skrovets utsida. 
Sedan kan man lossa slangklämman som 
håller självläns-slangen i sittbrunnens 
slanganslutning.

När detta är gjort kan man skruva 
med grejorna på arbetsbänken.

Har du tur kan du renovera skjut-
ventilerna och om inte, ja, då får du 
skaffa nya. Mitt allvarliga råd är att för-
nya ALLT om du inte kan renovera till 
nyskick.

Lägg märke till att original skjutventi-
ler är mycket korta. Byter man till venti-
ler av standardlängd kommer ej slangen 
att kunna böjas till att passa.

Gör sedan samma sak med motorns 
kylvattenintag. Mitt råd här är att gå upp 
en dimension, från 1/2̋  rörgänga till 3/4̋ .

Min erfarenhet är att kylvattenintaget 
på bilden överst är det bästa. Köptes på 
AxMarin.se. OBS att silen ska vändas 
akterut.

Avänd frikostigt med polyuretanba-
serad tätmassa vid montering.

När tätningsmassan har härdat kan 
ventiler och slanganslutningar monteras. 

Montera först för hand, räkna varven 
som du kan dra åt exempelvis skjutventi-
len och i vilket läge du önskar få vredet. 
Annars är det lätt hänt att du drar åt för 
långt och får göra om och göra rätt.

För att få tätt vid gängorna används 
lämpligen lin och packningscement. 

Stryk först på lite packningscement 
på gängan, lägg sedan på några varv med 
lin på gängan och sedan ytterligare pack-
ningscement.

Sedan är det dags att gänga på det 
som nu ska gängas på. Du har tidigare 
kollat i vilket läge gängorna börjar ”ta” 
och räknat hur många varv du kan dra 
för att komma i rätt läge.

Nya genomföringar, till vänster kyl-
vattenintag och till höger självläns.

Medlem #120 Kaj J. fick för sig att byta 
genomföringar till självlänsen. Origina-
let th. brast vid försök till demontering. 
Lägg märke till skillnaden i godstjocklek 
jämfört med den nya tv. 

Packningscement, lin samt polyuretan-
baserad tätmassa, allt från Biltema men 
du väljer själv leverantör.

Självlänsens skjutventil renoverad och 
monterad med tätningsmedel. 
Kopparrören i bildens nedre del är för 
matning och retur av bränsle.

Självlänsen med ny slang och rostfria 
slangklämmor. Det ska vara dubbla 
motställda slangklämmor för att god-
kännas vid en ev. besikning. Som synes 
är det dubbla nedtill men enkel upptill. 

Kommande aktiviteter 
under 2021
Temamöte 11/2 kl 18:00 
Mötet blir enbart digitalt. Vi räknar 
med att ta upp frågor kring vår-
rustning. Vi är tacksamma om 
medlemmar hör av sig med frågor 
ni tycker att vi ska behandla.  
Mejla till:  
marieholm20@telia.com

För att bli inbjudna till det digitala 
mötet amäler man sitt intresse till: 
marieholm20@telia.com 
senast en vecka innan mötet.

Årsmötet 2021 
Preliminärt Lördag 17/4 kl 13:00 
på Billströmska folkhögskolan. Vi 
återkommer med närmare upplys-
ningar.

Bryggmöte 
Försöker vi genomföra helt digitalt 
men utomhus. Vi återkommer med 
närmare upplysningar.

Eskaderseglingen i Juni 
Preliminärt med start Söndag 13/6

Augustiseglingen 
Preliminärt med start 9/8.

Styrelsen önskar alla  Styrelsen önskar alla  
en riktigt God Jul  en riktigt God Jul  

och ett Gott Nytt Åroch ett Gott Nytt År
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Material till tidningen och hemsidan
Vi tar tacksamt emot alla text- och bildbidrag för vidare 
publicering i Marieholm 20:an samt på vår hemsida: 
marieholm20.com. Vi är nu 230 medlemmar men på 
hemsidan finns bara ca 70 av medlemmarnas båtar med. 
Vi uppmanar alla som inte har sin båt med att sända 
in ett foto för publicering!
Mejla bilden till webmaster. Ange ditt och båtens namn 
samt segelnummer. Webmaster Agneta: 
adalvag@gmail.com
För material till tidningen: Kontakta redak-
tören på tel. 070-630 86 33 eller via e-post:  
claes.andersson@telia.com

Komplettera ditt båt- 
bibliotek
Kompletterande manual, 16 sid A5 helt 
i färg. Tips och trix för den som vill ta 
hand om sin båt på ett bättre sätt. 65 kr.

Original handbok. Nytryck av hand- 
bok, A5, häftad, 36 sid. 130 kr.

El ombord i din Marieholmare; 
24-sid A5 helt i färg, om förslag på 
förbättringar och ombyggnation 
av båtens elsystem. 100 kr.

Vid beställning av två häften: fraktfritt. 
Annars tillkommer porto om 11:-.

Sätt in beloppet + ev. porto 11:- på  
PG 159 35 30-7 och märk med titel/titlar.

KLUBBVIMPEL, den numrerade 
klubbvimpeln är av hög kvalitet men 
till slut tar tiden ut sitt rätt. Vill du ha en 
ny vimpel, med ditt medlemsnummer, 
inför 2021 måste du beställa senast 20 
februari. Det är lång leveranstid (och hög ställkostnad). 
Det finns onumrerade vimplar för omg. leverans. Kontakta 
Willy: 0707 537 153 eller: willynilsson237@gmail.com

M20-Eskaderns revision för 2019
Lyssna nu killar och tjejer, 
för under året hänt många trevliga grejer!
Laga rätt mat vi lärt oss på alla vis, 
vi inte längre är amatörer vid båtens spis.
Nu inte bara bröd med slangar, 
I kabyssen vi inte längre bangar.
Vi också lärt oss att rätt lägga till,  
för det kan man inte göra som man vill.
Sommarens seglatser har skett med hårda vindar,  
men det är inget, som Eskaderns manskap hindrar. 
Bra information vi fått med många goda råd,  
för detta förtjänar Claes och Agneta en applåd!
Att revidera Eskadern är ganska lätt,  
ty Björns redovisningar är alltid rätt. 
Att balansera plus och minus är en siffergymnastik 
och styrelsen med VG klarat denna akrobatik. 
Årets resultatsiffra är som vanligt inte röd,  
så Eskaderns ekonomi lider ingen nöd.
På beröm vill jag inte pruta, 
så därför nu som revisor vill jag året sluta, 
med eloge till styrelse med flera 
samt ansvarsfrihet för år 2019 rekommendera!

Stig Egnell
Eskaderrevisor

Oj, oj, oj denna Stig  
som med orden är så vig 
en revisor med rang  
som sätter orden i svang  
och ger oss väl godkänt för vårt fögderi  
med revisionsrapport som god poesi 

Styrelsen

Vinnaren i årets 
bildtävling blev...
...Elin Birkestad
från Bollebygd med en 
stämningsfull bild från 
Grötöarkipelagen sydväst 
om Hovenäset. Elin kom-
mer att få ett pris sänt till 
sig.

Styrelsen
P.S. Årets inskickade bil-
der kom enbart från väst-
kusten. D.S.

Vi har glädjen att under perioden juni - augusti 2020 hälsa 
följande medlemmar välkomna:

Björn Sonny Fjellström, Klädesholmen; Fredrik Ny-
berg, Mölndal; Ingrid Browaldh, Brastad samt Fredrik 

Adelborg, Valda.
Vid periodens slut var antalet med-

lemmar:219 st.
Willy Nilsson

Register ansvarig

Birkestad, Elin

VV Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

 28 29 30 31 1 2 3

 4  5  6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7

Januari 2021

    Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida

Rut Hanna, Hannele Baltsar, Kasper, Melker August, Augusta Erland Gunnar, Gunder Sigurd, Sigbritt

Jan, Jannike Frideborg, Fridolf Knut  Felix, Felicia Laura, Lorentz Hjalmar, Helmer Anton, Tony

Hilda, Hildur Henrik Fabian, Sebastian Agnes, Agneta Vincent, Viktor Frej, Freja Erika

Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar

1 Nyårsdagen
5 Trettondedagsafton
6 Trettondedag jul

13 Tjugondedag jul
28 Konungens namnsdag

53
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Marieholm 20 Eskadern
www.marieholm20.com

 1 2 3 4 5 6 7

Årets vinnarbild av Elin Birkestad
Grötöarkipelagen, SV Hovenäset


