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Ordföranden har ordet
Så fick vi då ett nytt SRS-tal igen. Denna gång 1,197, vilket jag personligen tycker
stämmer rätt väl med båtens fartpotential om man jämför med liknande båtar.
Möjligtvis då med undantag av Smaragd, som har lägre, 187. Kan inte påminna mej
att jag seglat om så värst många Smaragder.
Jag tror att SRS kommer att få en helt dominerande betydelse för kappsegling med
”vanliga” båtar framöver. De flesta båttyper var ju nån sorts entypsklass från början,
men under åren har det blivit allt svårare att bevara entypskaraktären, då båtägare
har modifierat sina båtar både här och där. Här skiljer sig nog S30 förbundet sig från
de flesta övriga ”klasser” genom att vi envist vårdar våra klassregler, trots att
kappseglandet, liksom hos de flesta andra förbund, har minskat väsentligt.
Utvecklingen verkar gå mot en polarisering. Antingen har man en kappseglingsbåt
och då kappseglar man enbart, eller så har man en ”semesterbåt” och då kappseglar
man inte. Undantag finns, t.ex. folkbåtar och neppare som verkar vara strålande
exempel på motsatsen.
Om vi nu tycker det är viktigt med kappsegling, så är som sagt SRS en viktig faktor
och jag ger en eloge till Svenska Seglarförbundets tekniska kommitté som gör ett
jättejobb och nog inte riktigt får den uppskattning de förtjänar.
För den som däremot föredrar ”semestersegling”, så erbjuder årets eskader ett
mycket bra alternativ.
En riktigt skön sommar önskar
ordf./Bo Eriksson

Kräftskiva
När:

Lördag 18 augusti

Plats: Ladviken, på Storö (N 59° 20.912', E 18° 53.598').
Anmälan: Stig Andersson på tel. 08-932590, 0705 786199,
e-post stig.erik.anders@telia.com, gärna före 24:e augusti.

Medtag

och gott humör!
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Sommareskader
- Njutflykt med S30 Förbundet
I år blir det en lite annorlunda eskader. Vi satsar på Stockholms skärgård, med god
mat och kultur. Samling tisdag 10/07 vid lunchtid i Djupfladen i Finnhamn där vi gör
ett besök på Idholmens jordbruk. Vi får guidning och möjlighet att handla fina
produkter, garanterat giftfritt. På kvällen blir det gemensam matlagning med de
råvaror som finns tillhands på gården. Vi erbjuds också ett ”Gårdsnära Matlag” då vi
får hjälp med matlagningen av Martina som driver gården och har ett förflutet som
kallskänka. Med säkerhet en fantastisk smakupplevelse för den som vill. Kostnad
450 kr per kuvert.
På onsdag seglar vi till Ostholmen utanför Möja och badar bastu. Vill vi segla lite
längre så kan vi istället gå till Björkskär, där finns också bastu. På torsdag styr vi
kosan till Skärvassaviken på Nämdö. Under fredagen gör vi ett besök på Östanviks
gård där vi återigen får möjlighet att handla närproducerad mat, även kött. En
gemensam grillkväll står på programmet.
Lördagen ägnar vi åt att ta oss till Kyrkviken på Ornö. Där vankas guidning på ön och
kanske ett krogbesök på kvällen. Guidningen utgår från gästhamnen och vi kommer
att få se bygdegården, museum, kyrka m.m. Sedan väntar en SL-buss!! på att ta oss
runt ön för att titta på gamla gruvan, Hässelmara gård, Sundby gård, (landets bäst
bevarade karolinergård), m.m. Sen har vi nog fyllt kulturkvoten för denna gång. På
söndagen testar vi djupet i det nymuddrade Ryssundet och avslutar njutflykten på
den lilla krogen Båtshaket på Ålö.
Det blir som synes korta dagsetapper och självklart kan man ansluta eller avsluta
helt enligt eget gottfinnande. Tanken är att så många som möjligt ska kunna träffas
och umgås utan krav på att man ska klara långa distanser.

Samling i Djupfladen vid Finnhamn tisdag 10:e juli kl.12:00.
Avslutning på Ålö söndag 15:e juli.
Dag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Dat.
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07
15/07

Natthamn
Finnhamn
Ostholmen
Nämdö
Liggedag
Ornö
Ålö

Dist.
8 NM
14 NM
17 NM
12 NM

Kommentar
Besök på Idholmens gård.
Alternativ Finnhamn - Björkskär 14 NM.
Alternativ Björkskär – Nämdö 17 NM.
Besök på Östanviks gård.
Besök på hembygdsmuseum med guide.
Natthamn i Östermarsfladen på Nåttarö 2 NM

Hjärtligt välkommen med din anmälan till
Bo Eriksson på tel. 08-976211, mobil 073-9131095, e-post
bo.eriksson@bostream.nu
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Vårträff
S30 förbundet hälsar alla S30 seglare välkomna till vårträff. Ett utmärkt tillfälle att
träffa och utbyta erfarenheter med andra S30 seglare. Det kommer finnas många års
erfarenhet av S30 på plats.

Plats:

Grönskärsfladen

Tid: 9-10/6. För de som önskar träffas vi redan på fredagskvällen.
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Aktiviteter:


Tipspromenad för barn och vuxna.



Femkamp för barnen.



Familjekappsegling utan spinnaker. Banan kommer att ligga på Jungfrufjärden
med omnejd, lättnavigerat!

Hålltider:


Tipspromenaderna sätts upp på lördag morgon.



Lördag 12:30. Skepparmöte inför familjekappseglingen. Information kommer
även finnas på S30 sidan from fredag em för de som kommer direkt till start.



Lördag 14:00. Start familjekappseglingen. Målgång c:a 17:00. Vi anpassar
banan efter vindförhållandena.



När alla båtar är förtöjda. Välkomstdrink och snacks på berget.



Lördag 18:30. Femkamp för barnen.



Lördag 19:30. Prisutdelning femkampen (alla barn får pris) samt prisutdelning
familjekappseglingen.



Lördag 21:00. Sista inlämning av tipspromenaden.



Söndag 10:00. Genomgång av tipspromenaden samt prisutdelning. (Alla barn
får pris).

Anmälan: till uffe.s30266@glocalnet.net eller 0705444746 innan 5/6





innehållande:
Segelnummer:
Mobiltelefonnummer:
Antal barn och ålder:
Deltager i familjekappseglingen JA/NEJ:

Man är naturligtvis även välkommen oanmäld.

VÄLKOMNA!

-6-

Nya medlemmar
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
Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften för 2012?
250 kr, samma som förra året, till pg konto: 689230-1
Vill du köpa en vimpel använder du samma konto.
150kr kostar den och skriv ”vimpel” på talongen

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):

Kalendarium
9-10
10
18
15

juni
juli
aug
sept

Vårträff Grönskärsfladen
Sommareskader ”Njutflykt”
Kräftskiva, Ladviken
Presstopp S30-bladet
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Snart är det dags!

Och visst behövs det spenat och Karl-Alfred för att får nr 209 i sjön…
Foto: M Bellander

Alternativ till spenat är gaffel(-truck) Foto: K Sandelin

www.s30.se
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