Nr 2
April 2006

S

-bladet
Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet

Ur innehållet:
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Insidan
Svenska S30 förbundet
c/o Margareta Johansson
Gustavsvägen 5 4tr
169 58 SOLNA

Postgiro: 689230-1
Hemsida: www.s30.se

Styrelse:
Ordförande

Bo Eriksson
Örnsätrabacken 73
127 36 SKÄRHOLMEN
tel: 08/976211

V. Ordförande
klassregler

Ulf Andersson
Storgatan 25
593 32 VÄSTERVIK
tel: 0490/18266

Kassör

Margareta Johansson
Gustafsvägen 5, 4tr
169 58 SOLNA
Tel: 08-7303581

Sekreterare

Urban Fredriksson
Gröndalsvägen 175
117 69 STOCKHOLM
tel: 08/4476308

Klubbmästare

Stig Andersson
Ekshäradsgatan 198
123 46 Farsta
tel: 08-932590

Ledamot
teknik

Stefan Asplund
Magnus Ladulåsg. 30 7tr
118 66 STOCKHOLM
tel: 08-6691406

Suppleant
Ledamot
Martin Bellander
medlemstidning Tvärvägen 16
134 31 GUSTAVSBERG
tel: 08-57032394

Kurt Winblad
Ö.Henriksborgsvägen 64
131 31 NACKA
tel: 08/6412637
Gunnar Bringel
Berguddsvägen 80
133 33 SALTSJÖBADEN
tel 08/7174049

Suppleant

Åke Mörk
Kallkärrsvägen 41
141 41 HUDDINGE
tel: 08/6898102

Suppleant

Suppleant
hemsida

Martin Holmström
Industrigatan 10
112 46 STOCKHOLM
tel: 08-398789

Klassnämndsledamot Sven Ejdestam
Slånvägen 9
752 46 UPPSALA
tel: 018/324392

Valberedningskommitté: Benny Johansson, Ove Andersson

Omslagsbilden:

S30 nr 48 med skeppare Börje Beronius vid rodret. Det är inte
utan att man längtar till säsongen…

Redaktion:

Martin Bellander, martin.bellander@glocalnet.net. Skicka gärna
ett bidrag, berättelse från någon seglats eller grundstötning,
sjösättning, tekniska tips eller något annat som andra S 30-ägare
kan ha glädje av! Bilder efterlyses, till tidningen eller
hemsidan.
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Ordföranden har ordet
Så var då årsmötet avklarat. Vi var
nästan trettio deltagare vilket är lite mer
än vanligt. Känns bra. Mötet beslutade
att vi kör mastfrågan ett varv till
eftersom Anders Hedbäck och Ulf
Andersson är villiga att ta vid där
Magnus Bergman, som tyvärr sålt sin
båt, slutade. Känns också bra. Valberedningskommittén har gjort ett
utmärkt jobb och vi har fått en ny
medlem i styrelsen, Gunnar Bringel, och
en ny medlem i valberedningen, Ove
Andersson. Välkomna! Känns mycket
bra med lite roation på posterna. Jag har
läst igenom Åke Mörks förslag på

färdplan för eskaderseglingen i sommar.
Elva besättningar räckte upp handen vid
årsmötet när någon föreslog Nådendal
som mål, så det blir nog en tur genom
Åland och Finland med just Nådendal
som vändpunkt. Att sitta och titta på
sjökortet och kika på platser som BänöÖ, Kumlinge och Geta Djupvik och
samtidigt veta att det snart är dags att
påbörja båtlivet igen känns utomordentligt bra. Kan man egentligen må
bättre?
/Bo Eriksson

Nya medlemmar
Följande nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till S30-förbundet:
Bo Björnsson
Claus Jorgensen
Reijo Lahtinen
Åke Stjärnkvist
Ralph Woodhouse
Paul Österberg
Kenneth & Louise Hagström

149
180
19
237
284
15
279

Älvan

Julia
Dakapo

Kassörens ruta
Med detta utskick följer inbetalningskortet för årsavgiften 2006. Avgiften är
oförändrad 200:-. Tänk på att som avsändare skriva namnet på den som är
registrerad som medlem + båtnummer, så vet vi vem som betalt. Du som betalar via
internet, skriv namnet (+ båtnummer) först, slutet av texten försvinner ibland.
Ändringar i kommande matrikel (e-)postas till kassören senast 1 maj på adress
margareta.b.johansson@chello.se eller enligt Insidan
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Rapport från årsmötet
Årets årsmöte med tillhörande middag avhölls första lördagen i mars i
Tranebergsstugan. Innan middagen hölls ett intressant föredrag av Anders Unosson
från Skärgårdsstiftelsen med beundransvärda bilder från vår vackra skärgård.
Fullständigt protokoll från mötet hittar du på hemsidan, men i korthet avhandlades
följande:
-

Verksamhetsberättelse över gångna året
Kassarapport, visade att förbundet har stabil ekonomi
Styrelsen beviljades ansvarsfirhet för det gångna året
Medlemsavgiften är oförändrad 200:- per år för 2006 och 2007
Mastutredningen fortsätter i regi av Anders Hedbäck och Ulf Andersson. Ska
vara klar så att det kan läggas fram eventuellt förslag till kommande årsmöte.
- Val av funktionärer för 2006, presenteras med bild nedan:

Bild saknas

Bosse Eriksson
Ordförande

Ulf Andersson
Vice ordförande

Stig Andersson
Klubbmästare

Stefan Asplund
Ledamot, teknik

Urban Fredriksson
Sekreterare

Martin Bellander
Martin Holmström
Ledamot, redaktör Suppleant, Webmaster

Bild saknas

Kurt Winblad
Suppleant

Margareta Johansson
Kassör

Gunnar Bringel
Suppleant
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Bild saknas

Bild saknas

Åke Mörk
Suppleant

Sven Ejdestam
Klassnämndsledamot

Nådendal 2006 - Eskadersegling
Sommarens S30-eskader kommer att gå till Nådendal tur och retur. Ett i förväg
uppgjort schema gör att du som vill kan haka på när det passar. Det finns dessutom
ett antal angöringspunkter där det är lätt att byta besättning.
•
•
•
•

•

•

Samling i Djupfladen vid Finnhamn.
Distanserna är ungefärliga, avrundade
till närmaste femtal.
På många håll finns det
alternativhamnar.
Liggedagarna är hamnar med
bunkringsmöjligheter, möjlighet till
andra aktiviteter samt möjlighet till byte
av besättning.
Alla hamnar är bekanta sedan tidigare.
Iniö är en offficiell båthamn enligt
kortet, Berghamn och Väänämaa är
naturhamnar.
De flesta gästhamnarna tar bra betalt,
€12 – 15. Räkna med c:a €150 i
gästhamnsavgifter totalt.

Anmälan till klubbmästaren Stig Andersson
(08-93 25 90, 0705-786 199 )

Dag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Dat.
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
19/07
20/07
21/07
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
28/07

Natthamn
Finnhamn
Granhamn
Singö
Kärringsund
Liggedag
Geta Djupvik
Ramsö
Lappo
Liggedag
Iniö
Nådendal
Liggedag
Väänämaa
Berghamn
Bänö-Ö
Mariehamn
Liggedag
Rödhamn
Granhamn
Djupfladen
Summa

Dist.
30
35
30
30
15
25
15
30
20
20
25
25
10
30
30
375

Internationellt
Jag avslutade förra numret med
några rader om en S30 som var till
salu på Filippinerna. Ett par dagar
senare damp det ned ett mail från en
Harry Taylor, den förre ägaren som
just sålt båten vidare. Harry berättade
följande: ”She was first entered into the
Royal Hong Kong Yacht Club in Dec
1977 by an "M. Ros." I think he was
Swedish and the person who actually
shipped the boat in.
She was owned by three or four
different Owners after Ros until we
purchased her in June 2001 from Peter
Lyons. Peyter had owned her for
approximately 10 years. We moved her
to the Philippines in June 2001 and

sold her to Klaus Felsinger in Sept
2005. We kept her in Manila and
Northern Palawan. Klaus is presently
keeping her at Subic Bay. You can
contact Klaus directly for details on the
ownership string since he has all the
details.
She is a classic S30 and rigged to
class. Only thing not original gear is
the sails (actually all the originals are
still with her) and running rigging and
the engine. The Vire was replaced with
a Kubota diesel (14hp) from a small
tractor in 2001.”
/Redaktörn
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Pingstträff 3-4 juni
Har alla S30-seglare blivit religösa? Nej, låt oss inte blanda in religion när det
gäller så allvarliga saker... Däremot sammanfaller pingsthelgen i år nästan med
nationaldagen så det är nära till hands med en långhelg den första i juni. Därför
satsar vi även i år på en försommarträff i S30-förbundets regi.
Lördagen den 3 juni träffas vi i Grisselholmsfladen, i N kanten av
Kanholmsfjärden, position N 59.22, O 18.49. Vi samlas på seneftermiddagen för en
fördrink och godis på klipporna och eventuellt någon aktivitet där vi aktiverar de små
grå. Sen njuter vi av medhavd middag och fortsätter småpratet i den ljusa
försommarkvällen/natten.
På söndagen seglar vi (de som så önskar) en enklare familjedistanskappsegling
(fock, utan spinnaker) till nästa hamn. Destination och bansträckning avgör vi på
plats. Skepparmöte på söndag kl 10.00. Anmälan (helst) till klubbmästaren Stig
Andersson (08-93 25 90, 0705-786 199) senast onsdag 31 maj.
Ett utmärkt tillfälle att träffa andra S30-ägare och pröva på att kappsegla under
enkla och prestigelösa former!

VÄLKOMMEN!

Kräftskiva

Fototävling

Traditionsenligt blir det kräftskiva i
Grönskärsfladen, position N 59° 08’, O
18° 40’ lördagen den 19 augusti,
oavsett om det siktas nödraketer,
topplanternor eller andra dylika
tingestar. Kräftor, lyktor och övriga
tillbehör medtages. Meddela
klubbmästare Stig Andersson (08-93
25 90, 0705-786 199) innan om du
kommer.

För att få in fler S30-bilder till
hemsidan och tidningen så utlyses
härmed en fototävling. Motivet är helt
fritt, så länge det finns S30-anknytning.
Första pris är ett års prenumeration på tidningen Segling.
Tävlingstiden går ut 1 september.
Skicka ditt bidrag till red. på adress
martin.bellander@gloalnet.net eller
vanlig post på adress enligt insidan.
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Kappsegling
• 50% av startavgiften, max. 500 kr/år.
• Kappseglingen är tillkännagiven i
Svenska Seglarförbundets
Kappseglingskalender.
• Båten är en S30 typ Classic eller -93.
• Medlemmen har själv deltagit i
kappseglingen.
Ansökan skall ha lämnats till
styrelsen före utgången av året då
kappseglingen ägde rum

Kappseglandet för S30 har varit
tämligen lågt de senaste åren. Oavsett
om vi kommer se en ändring på det
eller inte så vill vi gärna att du
rapporterar in kappseglingsresultat,
egna eller andras som du observerat.
Hör av dig till någon i styrelsen.
Och du har väl inte glömt att det utgår
kappseglingsbidrag enligt följande:

Materialboden
•
•
•

Standert (=Vimpel) 150:Polardiagram 100:Tekniska tips 100:-. Obs, de senaste finns på hemsidan.

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

Kalendarium
30
3-4
7-28
19
1

maj
juni
juli
aug
sept

Utskick med matrikel
Pingstträff, Grisselholmsfladen, med familjedistanskappsegling
Eskader till Nådendal
Kräftskiva, Grönskärsfladen
Manusstopp S30-blad nr 3
-7-

S30 nr 43 Cloud IX på Filippinerna 2005

Svenska S 30-förbundet
www.s30.se
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