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Sjösättningsdags! S30 nr 242 sjösätts med fart. Foto: Jan
Lorentzon
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!

Ordföranden har ordet
Så har vi då gått i mål med mastutredningen, som tack vare vår enmansutredare
Anders Hedbäcks nit och slit under resan utvecklades till en rätt omfattande
genomgång av klassreglerna. Nu visar det sig emellertid att det finns mer att göra.
För att få vara kvar som klassförbund i Svenska Seglarförbundet krävs att vi
anpassar reglerna till den regelmall som SSF har tagit fram. Arbetet har redan
påbörjats och i detta utskick bifogas en enkät, som jag hoppas alla fyller i och skickar
in.
I samband med detta arbete märker vi i styrelsen olägenheten med att hantera två
klassregler, Classic och –93. Att utveckla och underhålla två klassregler är krångligt
och vi börjar faktisk fundera på om det inte är dags ta fram en enda regel med mått
som omfattar både Classic och –93 båtar. Utredning pågår och vi är väldigt nyfikna
på vad medlemmarna tycker. Synpunkter är mycket välkomna.
För övrigt håller vi på med planen för sommarens eskadersegling och vi hoppas på
deltagarrekord! Läs mer om detta fantastiska evenemang inne i bladet.
Till sist ber jag att få önska alla en riktigt fin sommar!
/Bo Eriksson.

Fototävling 2008
Fram med kameran och plåta S30! Reglerna är enkla:
-

S30-relaterat motiv
Max 3 bidrag per medlem
Skicka in ditt bidrag senast 31/12, till: martin.bellander@glocalnet.net
S30-bladet har rätt, men ej skyldighet,att publicera bilderna. Publicering kan
ske innan tävlingstidens utgång

Välkommen med ditt bidrag!
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Nya klassregler
Som redan nämnts så är mastutredningen avslutad och resultatet blev en
uppsättning nya, modifierade klassregler. Sista formella beslutet togs på årsmötet
den 14 mars, efter att Svenska Seglarförbundet godkänt skrivningarna. De nya
klassreglerna kommer inom kort att finnas att tillgå på hemsidan. Om någon inte har
tillgång till denna så är ni välkomna att höra av er till någon i styrelsen så ser vi till att
skicka en omgång (13 sidor gånger 2, classic resp -93).

Från årsmötet…
…rapporteras allt ha gått lugnt till. Knappa 30-talet deltagare fick njuta av god mat
och lyssna till intressant föredrag. Bengt Hermansson, intendent på armemuseum,
berättade om Stockholms Skärgård och delar av dess historia. Ett mycket uppskattat
och bra föredrag, hållet helt ”a capella” (dvs utan OHbildspelspowerpointhjälpmedel).
Själva årsmötet gick planenligt med klassregeländringarna som tyngsta punkt.
Avslutningsvis tackades Anders Hedbäck för sitt idoga och nogsamma arbete med
revidering av klassreglerna. Ordföranden överlämnade en gåva från S30 förbundet i
form av en gruvlykta.
Årsmötesprotokollet hittar du inom kort på hemsidan, www.s30.se .

Enkät
Med detta nummer av S30 bladet är bifogat en enkät. Som framgått tidigare så
måste vi ytterligare revidera våra klassregler så de passar in i Svenska
Seglarförbundets mallar. Detta är ett krav från SSF för att vi ska få vara kvar som
klassförbund. Det dyker då upp et antal frågor som vi vill ha in synpunkter på innan
vi formulerar slutligt förslag.
Din röst är viktig - så se till att svara på enkäten!

-4-

Följ ljuset!
I år delar vi in vår traditionsenliga eskadersegling i två etapper. Den första etappen går i
ljusets tecken då vi ska vara lite kulturella och besöka gamla fyrar i Stockholms Skärgård. I
skrivande stund är det inte klart med hur vi ska få visning av fyrarna, vi jobbar på det.
Den första fyren, Huvudskär, är stängd av säkerhetsskäl, men Tom Granström, tillsyningman
på Huvudskär i över trettio år, ska försöka ställa upp och berätta om Huvudskärsreservatet.
Dom andra två, Grönskär utanför Sandhamn och Tjärven norr om Söderarm, går det att gå in
i, men det gäller som sagt att få tag på någon som åtminstone har en nyckel. För Grönskär
gäller att vi ligger någonstans i närheten av Sandhamn och åker taxibåt ut. För Tjärven blir
Arholma utgångspunkten och även här blir det för transport ut till fyren taxibåt eller liknande.
Vi får också räkna med att det blir en avgift för transport och visning av fyrarna.
Den andra etappen starar på Arholma, går via norra Åland till Seglinge där Börje Beronius
som är hängiven S30-seglare och f.n. vår revisor, har sitt sommarviste. Därefter seglar vi ner
till Rödhamn och sen bär det av hem igen.
Normalt avverkar vi 15 – 30 NM per dag. Vi seglar inte på natten, har vi kulingvarning så
ligger vi gärna stilla och för de som inte gillar Ålands hav så går det ju bra att bara vara med
på etapp ett. Varje skeppare ansvar helt för sin besättning och båt och det står deltagare fritt
att avvika från planerad rutt.

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

Dat.
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
29/07
30/07
31/07
01/08

Natthamn
Samling på Huvudskär
Huvudskär - Söderö
Söderö – Lökholmen/Sandhamn
Besök på Grönskärs fyr
Lökholmen – Rödlöga
Rödlöga – Arholma
Besök på Tjärven
Arholma - Käringsund
Käringsund – Geta Djupvik
Liggedag
Geta Djupvik - Ramsö
Ramsö – Seglinge
Liggedag
Seglinge – Bänö Ö
Bänö Ö – Rödhamn
Liggedag
Rödhamn – Granhamn
Summa

Dist.
14
10
0
22
18
0
25
28
0
15
20
0
10
19
0
35
216

Eskaderledare är Bo Eriksson som gärna svarar på frågor. Tel: 08-976211,
mobil: 073-9131095, e-post: bo.eriksson@bostream.nu.

Hjärtligt välkommen med din anmälan till
Stig Andersson på tel. 08-932590 eller e-post stig.erik.anders@telia.com,
gärna före 7:e juli.
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Inbjudningar
Nationaldagshelgsegling
Lördagen den 7 juni träffas vi i Ladviken vid Kanholmsfjärdens NÖ kant (N
59.20.95, O 18.53.70).
Samling någon gång på seneftermiddagen för en fördrink på solvarma klippor och
möjligen någon hjärnaktivitet. Efter middag blir det korvgrillning i den ljusa
försommarnatten till ackompanjemang av morkullans svirr.
Anmälan till klubbmästaren Stig Andersson på tel. 08-932590 eller e-post
stig.erik.anders@telia.com, gärna före 4:e juni. Anmälan ej obligatorisk, men en
fördel om vi av någon anledning behöver ändra hamn, så vi vet vilka som behöver
varskos.
VÄLKOMNA!

Kräftsegling

+

Lördag 23 augusti är det dags för årets S30-kräftskiva. Vi träffas vid Ladviken, S30seglarnas nya vattenhål (N 59.20.95, O 18.53.70). Medtag kräftor, tillbehör samt ett
glatt humör! Vem vet, kanske det också dyker upp lite musik och sång!
Anmälan till klubbmästaren Stig Andersson på tel. 08-932590 eller e-post
stig.erik.anders@telia.com, gärna före 21:a aug. Anmälan ej obligatorisk, men en
fördel om vi av någon anledning behöver ändra hamn, så vi vet vilka som behöver
varskos.
VÄLKOMNA!
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Nya medlemmar?
Har du sålt båten? - Berätta gärna för nya ägaren om S30-förbundets existens, och
hör gärna av dig till någon i styrelsen och meddela att du sålt båten.

Kassörens ruta
Du är väl inte en av dom som glömt att betala in årsavgiften för år 2008?
Medlemsavgiften är oförändrad 200kr och vårt Pg är 68 92 30-1
Betala NU så får du fortsatt information även efter sommaren!
Ev.ändringar av adress eller e-post skickas till: margareta.jo@comhem.se.

www Hemsidan www
Följande gäller för medlemssidorna:
Användarnamn
Lösenord

s30
reimers

Materialboden
•
•

Standert (=Vimpel) 150:Polardiagram 100:-

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

Kalendarium
7
16
23

juni
juli
aug

S30-träff/Nationaldagshelgsegling, Ladviken
Start eskader, Sthlm + Åland
Kräftsegling, Ladviken
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Bilder: Överst nr 232, foto Henrik Huldén. Till vänster nr 5 Lady in Red,
Australien, foto Kim Roberts. Till höger nr 182 på väg mot Uppsala(!),
foto Christoffer Hallgren

Svenska S 30-förbundet
www.s30.se
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