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MARIEHOLM 20:AN
Ordföranden har ordet

Har du  tänkt på,  att dagarna i mars 
är lika långa som i oktober och då tycker 
vi väl ändå,  att det är ganska hyggligt 
att leva. Nu är det dags att börja planera 
inför den ljusa sommaren.

Vi som jobbar i styrelsen ligger långt 
framme med planeringen- vi har redan 
planerat för sommarens eskader på Väst-
kusten . Den startar 8 juni och är slut 15 
juni. Det är redan 12 båtar anmälda !!!

Kan inte du försöka tala med några 
eskadermedlemmar och föreslå något 
liknande hemma hos dig?

Hör av dig till mig och berätta om 
hur det går. Kanske kan ni samlas några 
dagar i alla fall.

Nu när du har Marieholm  20:an 
framför dig, så ser du några nyheter. Du 
skall betala medlemsavgiften i april, vi 
har en ny hemsida,  årsboken är detta 
år gratis till medlemmarna  och vi  skall 
avtacka Göran Falke och ersätta honom 
med en ny styrelseledamot. 

Marieholm  20:an består denna gång 
enbart av ett blad. Det beror på att vi 
bantat för att klara portot upp till 100 
gram. Nästa nummer blir som vanlig 
igen

Dags att lyfta på presenningen

Steve Dempe

Är GPS smartare än en 
smartphone
Tisdag 4 februari var en gråkall kväll i 
Göteborg. Vi hade injudit till en tema-
kväll om hur man kan använda en smart-
phone som GPS-plotter i båten.

Kan ni tänka er - 31 medlemmar dök 
upp i grådiset för att lyssna till vår gästfö-
reläsare Alf Häggkvist, som rest upp från 
Värnamo i avsikt att reda ut begreppen.

Alf har deltagit i ett antal seglingar 
på varmare breddgrader och funnit att 
telefonen är både enklare och ljusstar-
kare än en GPS-kartplotter, vilken ofta 
sitter fast monterad en bit från rorsman, 
dessutom kan man få fin synskärpa, då 
man kan hålla den i handen och sedan 
lägga undan den i något fack eller ficka, 
då man inte behöver använda den.

Telefonen kan då användas så väl som 
vanlig telefon och dessutom en hygglig 
plotter/navigator.

De program (appar), som visades 
under kvällen, var somliga gratis andra 
kostade några hundralappar och de var 
alla enkla att ladda ner till telefonen.

De appar som kostade en slant hade 
självklart fler funktioner som t ex markör 
var man själv var på sjön, bra djupkur-
vor och sjökortsöversikt, och waypoint 
funktioner jämte kurslinjer etc.

Många undrade över hur mycket 

vatten de olika smartphone telefonerna 
kunde tåla. Detta kan variera med fa-
brikatet men de flesta tål lite stänk och 
någon hade t o m badat med sin av miss-
tag – den fungerade ändå! Till de mest 
namnkunniga modellerna finns vatten-
täta fodral att köpa till.

Sjökort kan installeras; dels för svens-
ka vatten men också för Medelhavet och 
Västindien.

På frågan om skärmstorlek och ”se-
naste generationen” så berättade Alf att 
skärmstorleken var avgörande för ut-
nyttjandet – ju större skärm desto bättre 
översikt – men det är ju bra att pröva 
fickstorleken också – det är ju bra om den 
lätt går ner i jackfickan. Däremot måste 
det inte vara senaste modellen – det går 
bra med telefonmodeller som har något 
år på nacken

Vi var också inne på större läsplattor 
mm. De ger ju större bild men de går 
definitivt inte ner i fickan.

Innan vi gick hem enades vi om att 
de gamla sjökorten var ett måste i båten 
men att telefonen var ett bra komple-
ment och hjälpmedel under resan.

Och hem gick vi i vinternatten med 
erfarenheter och kunskaper från såväl Alf 
som medlemmarna och med nyvunnen 
kunskapen om teknikens underverk.

Steve Dempe

Korta fakta telefoner
Alla Apples telefoner -iPhone- 

och surfplattor -iPad- har Apples 
eget operativsystem som kallas iOS.

Köper man en smartphone eller 
surfplatta från exv Sony, HTC, Sam-
sung, har dessa ett operativsystem 
som heter Android.

En smartphone från exv Nokia 
har Windows Mobile som opera-
tivsystem.

Operativsystemen finns i olika 
uppdaterade versioner. Det är smart 
att kontrollera att appen man vill 
använda finns för det operativsyste-
met man har eller tänkt skaffa och 
att telefonens procesor/kapacitet 
räcker till.

För övrigt är det en smaksak vad 
man skaffar. Hör dig för med vänner 

och bekanta som du tycker har gott 
omdömme.

Bland navigations-apparna märks  
ENIRO och ENIRO PÅ SJÖN vilka 
är gratis, sedan har vi 88SEA, SEA 
PILOT och NAVIONICS vilka kostar 
och kan mera. SEA PILOT har t ex 
möjlighet till AIS via SIM-kortet.

Claes

Vänster: Ett 
välbesökt 
möte.

Nedan: Alf
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Praktiska prylar till båten
MANTÅGS-STÖTTEFÖTTER
Ett noggrant arbete har resulterat i ori-
ginalliknande fästen för mantågsstöttor. 
Sex fästen ingår i paketet.  
Skruv och stöttor ingår ej.  
Kontakta Björn för mer info. 

RUFFDEKALEN som sitter fram-
för fönstret säljs i par för 60:-.

KLUBBVIMPEL, den numrerade 
klubbvimpeln är av hög kvalitet men 
till slut tar tiden ut sitt rätt. Vill du ha 
en ny Eskadervimpel 2014 med ditt 
medlems nummer, beställ nu eller till 
hösten i samband med avriggningen. 
Det är dessvärre lång leveranstid för 
dessa. 
Kontakta Björn: 0702-61 30 18 eller bj.he@telia.com

TARGABÅGE över sittbrunnen kostar 4.375:- och den 
kan lätt monteras även med båten sjösatt!

Marieholm

Vi har glädjen att, under perioden de-
cember 2013 - januari 2014, hälsa följande 
medlem välkommen: Lars Pamp, Landvet-
ter.

Willy Nilsson
Registeransvarig

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. 

E-postadress till redaktöreren: claes.andersson@
telia.com

till webmaster Agneta: edeni@bredband2.com

Bilder till 2015 års almanacka
Föresätt dig redan nu att sända in bidrag till kom-

mande års klubbalmanacka. Ladda batterierna, for-
matera minneskorten och poléra objektivet.

Tänk ut några bra motiv, genomför fotograferingen 
och bli en vinnare!

Mejla bilderna till claes.andersson@telia.com

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 
sid. 130 kr.

Årsbok 2010 - 28 sidor med: Rigg-
trimning och serviceprogram mo-
tor. GPS i teori och praktik. Segling 
längs Västkusten och i Dalslands 
kanal. 110 kr.

Årsbok 2012 - 28 sidor med: Repor-
tage från Vår-Seglingen, Hummer-
fiske, En sväng i Mälaren, Säker-
hetstips, Vindstyrketabell, Loggbok 
från Västkusten, mm. 110 kr.

Vid beställning av två häften: fraktfritt.  
Annars tillkommer porto om 6:-.

Sätt in beloppet + ev. porto 6:- på PG 159 35 30-7 och 
märk med titel.

Välkommen till nya hemsidan!
Det har varit lite tekniska problem, men nu fungerar 

det. Sidan finns på marieholm20.com. Är det något som 
Du tycker saknas eller har något som Du vill ha publicerat 
så meddela mej på e-post: edeni@bredband2.com.

På Forum, som bara är för medlemmar, finns möjlig-
het att diskutera och ställa frågor kring allt som tillhör 
båtlivet i en Marieholm20. Diskussionen är redan igång. 
För att komma in på Forum behövs ett användarnamn 
och lösenord. Maila namn och medlemsnummer till mej 
så skickar jag detta.

Agneta

MEDLEMSAVGIFTEN 
2014 betalas senast i april. 

Inbetalningskort och medlemskort 
finner du bifogat.

Björn Helgeson
Kassör


