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Redaktion:

Martin Bellander, martin.bellander@glocalnet.net. Skicka gärna
ett bidrag, bild, berättelse från någon seglats eller grundstötning,
sjösättning, tekniska tips eller något annat som
andra S30-ägare kan ha glädje av!
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Ordföranden har ordet
Så har vårvintern kommit och på TV har dom dragit igång antikrundan igen. I nästan
varje avsnitt kommer det någon dragandes med en gammal möbel som har målats
om och restaurerats långt bortom originalskick. Skulle t.ex. Knut Knutsson få in en
ommålad Haupt-byrå med IKEA-beslag så fick man nog köra honom till akuten.
Begrepp som original, mint-condition och ”från tiden” är det som gäller och inga
ändringar på grejor som från början är utomordentligt genomtänkta och välgjorda
uppskattas.
Nu vill jag inte påstå att det finns så många likheter mellan en S30 och en Hauptbyrå, åtminstone inte seglingsmässigt. Emellertid kan jag inte låta bli att dra en del
paralleller. En S30 är definitivt ”från tiden”, d.v.s. tiden innan man började importera
utländska plastcontainrar avsedda för medelhavets marinor. Jag är övertygad om att
man i framtiden än mer kommer att uppskatta S30-ans egenskaper som en
lättseglad, lättparkerad och snabb båt och då vill man säkert att den ska vara i
original och gärna i mint-condition.
Så var försiktig med sticksågen i vår, jag önskar att våra fina S30:or så långt det är
möjligt bevaras i originalskick och används för kappsegling och bekväm segling i
skärgårdar så som det en gång var tänkt.
Ordf. / Bo Eriksson

Redaktörens rader
Pga. datorhaveri i samband med manusstopp så blir detta nummer lite nedbantat. Ni
som skickat in bidrag men inte får med det denna gång får ha tålamod – det kommer
i nästa nummer.
/Martin

Årsmöte 4 mars
Fredagen den 4 mars hålls årsmöte med efterföljande middag i Tranebergsstugan.
Kl 18.30 börjar årsmötet (men puben öppnar 17.30).
Se separat inbjudan för mer information.
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Reimers Pokal
Styrelsen har för säsongen 2010 beslutat att tilldela Nisse Westerberg Reimers
Vandringspokal. Nisse har varit mycket aktiv och deltagit i en mängd kappseglingar
och därigenom främjat S30-klassen. Inte minst kan nämnas kappseglingen
Byxelkroken, där Nisse ensam seglade t.o.r. Västervik, deltog i kappseglingen i hårt
väder och trots havererat roder tog sig i mål. Dessutom har vi noterat en
förstaplacering i Södertörnspokalens cruising-klass.
Grattis Nisse, hoppas du får tillfälle att hämta pokalen vid årsmötet.

Skicka in Foton
Fortsätt att skicka in S30-relaterade bilder!
Skicka till martin.bellander@glocalnet.net

Hemsidan
www.s30.se
Lösenord: Reimers
Gå gärna in i Gästboken och läs eller skriv inlägg. Du måste dock skriva in den kod
som du ser i rutan längst ned på sidan. Det kan se ut så här (38KKR):
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Årsberättelse för Svenska S30 förbundet verksamhetsåret 2010
Vid utgången av 2010 fanns 134 båtar registrerade i förbundet och antalet medlemmar var
146, vilket glädjande nog är en ökning med en medlem sedan föregående år.
Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda möten och styrelsearbetet har fungerat
mycket bra med entusiastiska styrelsemedlemmar.
Årsmötet, som samlade 25 deltagare, avhölls i Tranebergsstugan i Stockholm. Efter mötet
berättade konstnären och akvarellmålaren Göran Rücker om Smultronställen i Skärgården.
S30-bladet har utkommit med fyra nummer.
Förbundets hemsida, S30.se, har under året funnits tillgänglig med nyheter och
diskussionsforum.
Det blev en spontan midsommarträff på Långviksskär i Stockholms skärgård med tre
deltagande båtar.
Sommarens eskadersegling, Kapell-eskadern, genomfördes till stor belåtenhet för alla
deltagare. Start i Kolnäsviken på Ornö och avslutning i Västervik där
”Västerviksavdelningen” gjorde allt för att det blev en fin avslutning. Att ge
eskaderseglingarna ett kulturellt förtecken verkar gå hem, inte minst tack vare Janne
Lorentzons fina insats. Nio båtar deltog.
Kräftskivan inställdes p.g.a. uselt väder.
Under hösten gjorde 32 medlemmar ett besök på Stockholmsbriggen där en av
entusiasterna, Bo Erik Ahlgren, inlevelsefullt berättade om båtens tillkomst och hur den
utnyttjas.

Styrelsen tackar härmed för goda insatser under verksamhetsåret och önskar alla
medlemmar god vind under den kommande säsongen.
Bo Eriksson
Ordförande

Ulf Andersson
Vice Ordförande

Margareta Johansson
Kassör

Urban Fredriksson
Sekreterare

Stig Andersson
Klubbmästare

Anders J. W. Hedbäck
Ledamot

Martin Bellander
Ledamot
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Höstmötet
Svenska S30 Förbundets höstmöte 2010.
I det kalla novembermörkret tog sig 32 st S30-seglare ut till Kolskjulet på
Kastellholmen för ett besök på briggen Tre Kronor af Stockholm. Den väl täckta
briggen låg lätt gungande i vågorna från passerande Djurgårdsfärjor och
Vaxholmsbåtar. Ombord tog Bo Erik Ahlgren hand om oss och vi fick en guidad tur
runt däcket och inombords och vi kunde inspektera det i alla detaljer väl utförda
hantverket. Det var intressant att se hur man lyckats bygga en nästan exakt kopia av
tidigare skepp och ändå kunna uppfylla alla nuvarande krav på sjösäkerhet och alla
moderna navigationsmedel.
Bo Erik berättade för oss att förlagan till briggen var Marinens brigg Gladan som
seglade från 1857 till 1924. Briggen började byggas 1997 under namnet
Stockholmsbriggen och sjösattes i augusti 2005 och döptes till Tre Kronor af
Stockholm av Kronprinsessan Victoria. Briggen är ett imponerande bygge, Loa 35 m,
masthöjd 29,5 m, bredd 8,25 m, djupgående 3,25m, segelyta (max) 735 kvm,
deplacement 330 ton.
Briggen Tre Kronor AB heter det bolag som äger briggen och hanterar fartyget,
största aktieägare är Föreningen Briggen Tre Kronor med ca 4000 medlemmar.
Det finns 16 kojplatser i hytter, förutom besättningens kojplatser, och fartyget kan ta
upp till 70 passagerare.
Ett stort tack till Anders Hedbäck som inte bara sett till att vi fick se briggen utan
också förfärdigat ett antal goda wraps som vi fick avnjuta till kaffet och ölen.
Anita och Åke Mörk S30 263

Briggens master upplysta i höstmörkret
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Nya medlemmar?
Vi har haft några ägarbyten under året och här är nya medlemmar som hälsas
Välkomna i gänget!
Christian Barkstedt
Johan Bjerkner
Inger Ekroth Dahl
Erik Eriksson
Ingrid och Kjell Gralvik

Eva Nordlöf
Raimo Pohjaväre
Annika Sylvin Reuter
Erland Westerlund
Julia Hede och Tori Wilkens

Har du sålt båten? - Berätta för nya ägaren om S30-förbundets existens, och hör
gärna av dig till någon i styrelsen och meddela att du sålt båten.

Kassörens ruta
Med detta utskick medföljer ett inbetalningskort för 2011.
Avgiften är 250 kr och vi hoppas givetvis att du vill förlänga ditt medlemskap.
Tack på förhand från kassören!
/Margareta

Materialboden


Standert (=Vimpel) 150:-

Sätt in beloppet på pg 689230-1, Svenska S30 förbundet och ange vad du vill ha och
vem du är.

Kalendarium
4
1

mars
maj

Årsmöte Sthlm
Manusstopp S30-bladet
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S30 163 Trixie med dimma vid Spårö fyr. Foto Ulf Andersson

Rudbottnarna i midsommartid, S30 nr 50 Ofelia. Foto: Fingal von Sydow

Svenska S 30-förbundet
www.s30.se
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