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Ordforanden har ordet 
Antligen ar sommaren har. Det har varit 
en lang vinter, som sannolikt inte glatt 
vara batar. Det ar nu dags att kolla att 
allt fungerar - det kan ju statt lite 
sotvatten har och dar, som kan ha 
orsakat lite frostsprangning i sprickor 
eller i slangar. 
Hoppas att din bat klarat sig bra. 
Styrelsen, som ju gor sitt basta for att du 
skall fa ut sa mycket som mojligt av ditt 
batintresse, har runderat lite over 
vintern. 
Som du ser har vi lite fler rubriker i MS 
20 : an. Det ar meningen , att de skall 
vara genomgaende for alia nummer i 
framtiden. 
V i vill garna, att du, som har nagonting 
att beratta for oss andra, skickar in en 
liten notis om detta till Curt Almgren. 
Det kan handla om forbattringar du gjort 
pa din bat, erfarenheter av olika vaxer, 
bottenfarger, gealcoatfarger mm. 
Skriv nagra rader och beratta - glom inte 
att underteckna med ditt namn och vad 
baten heter. Sand per post eller via 
email. Adresserna finner du i 
redaktionsrutan. 
I detta nummer skriver jag lite om varfor 
jag har valt en MS 20. V i har planerat att 
olika medlemmar skall komma med sina 
berattelser. Du kan val borja nu och gora 
ett utkast for kommande behov - nar den 
ar klar skickar du den till Curt. 
V i onskar alia, att vi skall fa en trevlig 
sommar med manga turer till oar och 
kobbar. 

Boka redan nu lordag 14 augusti- da ses 
vi ju pa flottiljsegling. Jag vill garna 
uppmana alia, som inte bor pa Sveriges 
vastkust att ta tag i detta sjalva. 
Bara nagon startar, sa brukar det bli bra -
har galler det "Ring en batvan i 
grannskapet" 
Steve Dempe 

Tnbjudan. till Marieholm 
20 Eskaderns 
bryggmote i Lysekil 
onsdag 9/6-10 kl 18. 
Vagbeskrivning fr Goteborg: 
Kor E6 norrut. Fran Tingstadstunneln till 
Torpmotet tar det ca 50 min. 
Efter Uddevallabron tag avfart 96 mot 
Lysekil. Fran denna avfart till farjan tar 
det minst 20 min. 
For att komma i tid bor resande fran 
Goteborg passera Tingstadstunneln kl 
16.30. Man kan da hinna med farjan som 
avgar 17.40 och angor Lysekilssidan 
17.50. 
Farjorna som ar avgiftsfria gar var 20:e 
minut, 00-20-40. Nar du kort i land fdlj 
skyltning L Y S E K I L . 
Vagbeskrivning fran norr: Avfart 101 
mot Lysekil. 
I forsta rondellen R A K T FRAM. I andra 
rondellen VANSTER. Omedelbart efter 
jarnvagsovergangen HOGER. Folj 
vagen, efter ca 400 m svang av vanster 
mot BENGTS F I S K och parkera. 
Lysekilsflottiljen kommer att visa upp 



flera batar med varierande utrustning. Vi 
kommer aven att fa 
besok av nigra Goteborgsbatar. 
Efter batsyn kan man inhandla nagot 
lackert pa Bengts Fisk som finns i 
omedelbar narhet. 
Alia halsas hjartligt valkomna! 
A styrelsens vagnar 
Claes Andersson 
Se Lysekilskartan pa sista sidan. 

Per-Ake Turesson Angelholm 
Udo Bauer Vastra Frolunda 
Johan Strandberg Karlstad 
Fritz Aluan Saltsjobaden 
Maria Bellander/Thomas Carlsson 
Varberg 
Hasse Hasslof Lysekil 
Maurizio Gamba Italien 
Hartmut Schau Tyskiand 

Eskadern har nu 191 medlemmar nar 
vi gar in i ar 2010. Det finns givetvis 
plats for ytterligare medlemmar. 

Arsmote 2010 
Eskaderns arsmote agde rum i Goteborg 
den 15 april med 34 medlemmar och tva 
gaster narvarande. 
Motet inleddes med att 
seglingsentusiasten Urban Edwardsson 
berattade och visade en film om segling 
fran Tromso via Bjornoy till 
Spetsbergen och tillbaka. Seglatsen 
foretogs under juli manad 2006 och vi 
fick i filmen se olika typer av vader och 
vind och framforallt solsken dygnet runt. 
Motet med isbjornar, valar, valrossar, 
polarravar var nagra av de djur som 
besattningen fick bekanta sig med. 
Ett gevar farms med i utrustningen for 
att Viinnci ctnrvnsi Vinnrrrirrti i c K i n r n o r mp»n 

behovde inte anvandas. Pa 80-nde 
breddgraden badade nagra 
besattningsmedlemmar i havet i 0 grader 
och lufttemperatur ca 2 grader. Farden 
gick norrut och baten fick styras mellan 
isflaken och pa latitud 81 grader vande man 
soderut. 
En harlig presentation av Spetsbergen 
som varmt avtackades av de narvarande. 
Darefter valdes Steve Dempe att leda 
arsmotesfbrhandlingarna. Under motet 
foredrogs ars- och revisionsberattelserna 
for det gangna aret, varefter styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet for derma 
period. Arsavgiften for 2011 faststalldes 
till 150 kronor, vilket inbegriper 
kommande ars almanacka. 
Samtliga tre styrelsemedlemmar samt 
suppleant som stod i tur att avga 
omvaldes som ordinarie for en ny 
tvaarsperiod. Aven revisorerna och 
valberedningen omvaldes for 
innevarande ar. Styrelsens forslag till 
aktivitetsplan for aret faststalldes i 
enlighet med separat notis i denna 
M20:an. 
Efter information om arets fototavlan, 
om vimplar samt om peken och 
targabagar avslutade Steve arsmotet och 
tackade for det stora intresset som visats. 

Fototavling for 
Almanackan 2011 

Nu ar det dags att ta bilder infor 
almackan 2011. Vi vill garna ha in bilder 
pa Marieholm 20-batar i alia vader och 
under alia arstider. Vintriga bilder till 
sjoss ar speciellt eftertraktade men 
passar aven i sommar pa att fotografera 
din favoritbat. Vinnaren belonas med ett 
pris! 

Har kommer lite onskemal om kvalitet 
storlek pa bild etc: Vanlig 10xl5-kopia, 
negativ eller diapositiv gar utmarkt. 



Fotar du digitalt bor bilden vara minst 
1800x1000 pixlar, vilket motsvarar 
bilden fran en 2,2 megapixels kamera. 
Tank pa att bilden kan behova tala 
forstorning. Huvudmotivet bor ta upp 
storre delen av bilden. 
Ange var bilderna ar tagna sa vi kan 
skriva det under bilderna. 

Sand in dina bilder till: 
Claes Andersson, Stenhuggaregatan 26, 
453 34 Lysekil 
eller mejla till: 
claes.andersson@telia.com. Senast 1 
november 2010 

Claes Andersson 
Hemsida, teknik- och almanacksansvarig 

Min bat och jag 
Jag har haft batar i hela mitt liv. Det 
borjade med bohusekor och sprisegel 
och fortsatte med mindre segelbatar. 
Sedan blev det ett litet uppehall, nar 
barnen var sma, men till sist kunde jag 
inte halla mig langre - det blev en 
gammal J 10, som hette "Thule" men 
den seglade ju inget vidare, sa vi kopte 
en IF , som tick namnet "Noaks Ark" 
eftersom vi alltid var sa manga ombord 
- barn hundar och vanner. 
Det var ju en fin seglare men sa fick vi 
syn pa en B 31 uppe i Henan, sa vi bytte 
upp oss till den. Eftersom jag gillar 
kvalls och nattseglingar, sp fick den 
namnet "Mareld" efter ljusfenomenet i 
havet vackra augustikvallar. 
V i tyckte att Mareld var som ett skepp 
med sina 31 fot, havseglaregenskaper 
och ratt for styrningen. 
Mareld var var ogonsten i 15 ar. V i 
seglade till Laso, Stromstad, Skagen 
och via Limfjorden och Tyboron i 
Nordsjon och rundade Skagens rev vid 
nagra tillfallen. 

Det var en harlig tid men aren gar och vi 
Borjade leta efter nagot mindre for 
inomskarssegling och garna nagonting, som 
kunde kombineras med fiske, kortare 
dagsturer m m. 
En batgranne hade en gul MS 20 och den 
sag ju trevlig ut, tyckte vi. 
Vi borjade leta lite halvhjartat och fann till 
sist en gammal vinrod MS 20 i Hovas 
hamn. Den sag inte mycket ut for varden 
och vi provseglade i Askimsviken - jag 
kan inte saga att vi blev imponerade. 
Agaren var ivrig att bli av med den och var 
prutvillig, sa vi klippte till och tog hem 
baten till Sundhammar soder om 
Marstrand. 
Nu fick den heta "Rode Orm" eftersom vi 
last Franske Bengtssons berattelser om och 
om igen och ar man liten sa maste man ha 
hoga fbredomen. 
"Rode Orm" har serienummer 28 inne i 
hjartat sitter en uraldrig MD 1 A, som med 
lite omvardnad skakar och gar - men vi 
seglar heist. 
"Rode Orm" har fatt nagra ansiktslyftningar 
och mar numera val. 
Det ar markligt med MS 20 batarna - de 
gor alltid sitt basta. Hon gar bra pa alia 
vindar, gor bra fart efter sin kapacitet och 
ar ju saker i gropig sjo och stora dyningar. 
Bar man litar pa henne, sa klarar hon ut alia 
situationer , hon ar ju en julletyp, lite 
trubbig, lite kantig men med en fantastisk 
sittbrunn och hygglig sovkomfort i kabinen 
och bra smvutrymmen. 
Nu har vi haft "Rode Orm " i 15 ar och den 
blir bara battre och battre med aren. 
Vi har seglat med nagra likasinnade ibland 
upp till en vecka - fixat mat och suttit 
under kapellet om kvallarna. 
Ibland har vi fiskat makrill och torsk och 
under i samband med hummerpremiaren 
har hon varit overlastad med tinor, linor och 
floten. Hon klagar inte - hon tal sig vid det 
mesta bara man smeker henne lite over 
rorkulten da och da. 
En och annan flisa har val gatt ur 
gealcoaten , men vad gor val det? En bat 
ar ju till for att anvandas- mobler kan man 
ha hemma i vardagsrummet. 



Jag vet art manga av medlemmarna i 
Marieholm 20 Eskadern har haft stora fina 
batar men sedan valt att ga over t i l l M S 20 
baten for att kunna fortsatta sitt batliv i 
hemmavattnen och det har de gjort ratt i . 
Man skall ha en bat, som man kan anvanda 
nar man v i l l och som man kan lata ligga 
nagra dagar utan daligt samvete. 
"Rode Orm" vantar nu pa att komma ut 
pa vattnet igen och v i kommer att ha 
manga trevliga stunder tillsammans 
sommaren 2010. V i kommer att njuta av 
hennes sallskap och v i vet att hon gor sitt 
basta varje gang v i kastar loss 

Steve Dempe 

P E K E och TARGABAGE 
Eskadern har ett par peken i lager av 
Eskaderns egen design. V i d bestallning kan 
den aven forses med ogla forut for att fasta 
en gennaker. Priset ar 1.700:-. 
Sta uppratt i alia vader med en bra 
targabage som monteras over sittbrunnen, 
alldeles strax akter om sprayhooden. Inga 
mera fordarvade sprayhoodbagar! Pris 
3.500:-. Ring Bjorn 0702 61 30 18 eller 
maila bj.heffitelia.com. 

Ny Flottilj seglar pa Kungsbacka 
Fjorden! 
Reservera den 14 augusti for en seglartraff 
nagonstans i narheten av Ramno. E r flottilj-
ledare kommer att kontakta er nar det 
narmar sig. 

En MS20 i gott skick onskas kopa. 
Ring Jan L i l j a 
Telefon 0708-467038 

G16m inte att anteckna handelser for 
kommande nummer av M20:an. 
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