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Fördelaktiga båtförsäkringar via våra
försäkringspartners. Kontaktlista hit
tar du på vår hemsida.
Gemensamma evenemang och träffar

l

Årliga eskadrar med kick off, grillfester, tävlingar mm.

l

Classicdagar för våra veteranbåtar.

l

Midsommarfirande och kräftskivor
ordnar respektive sektion.

Vi har glädjen att välkomna dessa nya medlemmar
Namn

Medl.nr Båtnamn

Båt & årsmodell

Hemmahamn

Klubbtidning som utkommer med 3
nr per år med intressanta artiklar och
erbjudanden.

Widen Bo

1159

Mariboo

Storebro 31 Baltic

Hallstavik

Mark Erik

1158

Julia

Storebro 340 Biscay, 1989

Kvicksund

Månadsbrev till alla medlemmar med
de viktigaste klubbhändelserna.

Alexandrow Fredrik 1157

Matuta

Storebro 34 Classic, 1983

Margretelunds båtklubb

l

Hjelmqvist Gösta

1156

Margaux

SRC 40 Baltic, 1981

Rammsmora

Tillgång till klubbens interna hemsida
där du hittar olika erbjudanden.

Pedersen Poul

1155		

Storebro 31 Adriatic, 1982 Bullandö Marina

l

Grönlund Kenneth

1154

Solö Lyx ll

Erbjudanden på SRCC kollektion
m m.

Norén Pontus

1153		

l
l

Intressanta medlemserbjudanden från
våra samarbetspartners inom båtvård
och vinterförvaring. Kontaktlista hittar du på vår hemsida.

l

Vice ordförande
Veronica Erikcsson, tel 073-844 4160
ericsson.veronica@gmail.com

l

MY Lady

2016
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SRC 500

My Angelica

Solö, 1965

Heleneborgs båtklubb

Østling Kai		

Joachim III

SRC 40

Fuglevik Marina

von Haugwitz Roger		

Swedish Beauty of Storebro SRC 420 Biscay Skuru

Weiss Ulrik				

Danmark

Persson Anders		

Ingarö

Santana

SRC 36

Ledamot

Junette Linder, tel 070-797 00 50
junette.linder@trainingpartner.se

Årsavgift passiv medlem

400:-

Jolpens vänner inkl
hamnavgift, el o bastu

1.300:-

Inbetalas på SRCC:s Bg 5728-3020
eller
Swisha 1236449961
Ange vad betalningen gäller för.
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Lars Wenning, tel 070-591 47 74
lars.wenning@grundbulten.se
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Mikael Friberg, tel 070-659 21 96
micke@mjmusic.se
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Revisorsuppleant
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Valberedning
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borje.hansson@brightpictures.se
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Nacka Båtklubb

Skifferberg Sven		

Ledamot / Jolpen

Larserik Martnell, tel 070-729 45 63
larserik@diamantprofil.com

för

Lars Rüdén, tel 072-545 68 00
lars.ruden@robota.se

V

Jolpen är
vårt eget paradis i Stockholms mellanskärgård med
klubbhus, bastu, bryggor,
jollar, badstrand samt andra
trivselbyggnader.
l Jolpens Vänner-medlemmar har fri
tillgång till ön, fri el och TVuttag vid
bryggorna samt bastu under säsong.
år klubbholme

Roland Netterlind, tel 0733-92 48 14
roland@bef.nu

www.srcc.tredbutik.se

Annons

Ordförande

Kassör
3

Nya medlemmar

P roduktion

2

SRCC Norway

Jostein Torp · Fusdalsenga 13
N-1386 Asker, Norway

för Ostkusten, Västkusten och Vänern.

bokning snarast. Erbjudandet gäller i mån av plats.
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Jag har
tappat bort
en uppgift
- måndasbreven...

S

äSongen börjar närma Sig Slutet

och jag har klarat de första 6 månaderna
som ordförande – kul!
Vi har hunnit med en massa aktiviteter. Vädret har varit tillmötesgående - i
alla fall de veckor vi har varit på sjön, hoppas ni
andra har haft det lika bra.
Jag och familjen har deltagit i de ﬂesta av klubbens event och det har som vanligt varit roligt.
Det som har varit extra roligt är att vi fått ﬂera
nya medlemmar som kommer till våra event och
jag kan konstatera att de är mycket modigare än
vad vi var när vi köpte vår Storebrobåt. Om jag
inte missminner mig så vågade vi oss till Jolpen
först efter två säsonger för att inte tala om Eskader
det tog ytterligare 2 säsonger innan vi var modiga
nog att delta.
Tänk vad många som missar denna gemenskap
och kanske till och med är försiktigare än vad vi
var och aldrig blir modiga nog att gå med i klubben!
När jag träffar Storebroägare som inte är med i
klubben är ofta undanﬂykterna typ – min båt är så
liten, eller min båt är så gammal. I min och styrelsens värderingar är det endast en sak som är viktig
och det är att det är en båt byggd på Storebro varv.
Jag hoppas vi alla gör vårt bästa som ambassadörer
för SRCC och förklarar att alla Storebrobåtar oavsett ålder och storlek är välkomna.
Jag vill också tacka Eskadergruppen för ett
bra genomfört program och ett extra tack till era

”

Extra
roligt är att vi
fått ﬂera nya
medlemmar
som kommer
till våra event

”

SSRS under sommaren
Båtolycka tre personer
svårt skadade
9 augusti

respektive som också ställde upp och ﬁck evenemanget att fungera – TACK!
Jag ﬁck frågan varför jag inte skrivit några månadsbrev och svaret är att jag totalt tappat bort den
uppgiften, jag lovar bättra mig under hösten då vi
båtägare inte träffas lika frekvent som under säsongen.
I förra numret skrev vi att vi sökte ambassadörer för olika modeller. Syftet är att spekulanter på
Storebrobåtar kan kontakta ambassadören och få
goda råd och tips.
Ambassadörer ﬁnns just nu för Storö III, SRC
340, SRC 40, SRC 420/430, SRC 410/435 Commander, SRC 475 Commander och SRC 500. Jag
skulle gärna vilja få med någon gällande Storö IV,
SRC 31 (olika versioner) SRC 340 Adriatic, SRC
36 baltic, SRC 380, SRC 400 och SRC 515 samt
naturligtvis segelbåten Storebro 33!. Är det någon
modell jag missat så hör av er. Det som är kriteriet är att man inte skall sälja sin båt just nu då
ambassadörsskapet ska fungera som en oberoende
åsiktskälla.
Glöm inte att gå med i Storebro Royal Cruiser
Club på facebook där ﬁnns alltid mycket kul att
läsa.
Snart börjar utrustningssäsongen – ser fram
emot det också – ﬁnns alltid plats för lite nya båtprylar!

Dagen började klockan 11 med förebyggande utryckning och fortsatte så
fram till larmet som kom cirka 12 timmar senare. Under en förebyggande utryckning för att hjälpa en medlem kom
det ett anrop från Sweden Rescue (de
som leder Svensk sjöräddning) om att
det har hörts en kraftig smäll och troligen en båtolycka utanför Grand Hotel i
Saltsjöbaden.
Besättningen bestod av två crew och
på vår väg hade vi möjlighet att plocka
upp en till. Under framkörningen framkom mer uppgifter om att det var en båt
med tre skadade. En larmare hade begett

Kapsejsad fritidsbåt
9 augusti

JRCC anropar sjöräddningsenheter i
närheten av Yxlan. Pantamera befinner
sig strax norr om Vaxholm och meddelar
att vi har 25 minuter till angiven position. Vi och Rsc Värmdö går mot platsen. Kl. 14.50 meddelar JRCC att läget
är under kontroll på platsen och vi återgår till våra väntande medlemsservicar.

Gummibåt på drift
4 augusti

Larm om mindre gummibåt med tre
barn ombord som inte orkar ro tillbaka
i den hårda vinden. Avgår med Rescue
Björn Christer mot Gålö. Vid framkomst
har försvarets Stridsbåt anlänt och de assisterar barnen i land.

Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och
övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch
Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl
dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt
Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats
som ska attrahera dagens ungdom
Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom
införandet av Auktoriserad Bergsprängare.
Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren.
BEF: 145 entreprenörer, 50 Aktivt Stödjande Partner
Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna
www.bef.nu

Lars Rüdén
Ordförande
A5 annons 184,6x129,5.indd 1

4

sig ut till platsen i egen båt och kunde
orientera oss snabbt till platsen.
Det tog oss cirka 19 minuter efter
larm att nå fram och påbörja en första
insats i Första Hjälpen-åtgärder enligt
det program vi tränar på under vinterhalvåret; LABCDE+DHLR och IVPA
(I Väntan På Ambulans). Nu kom detta
väl till användning och vi kunde göra allt
som gick för att hjälpa de skadade. Den
som var svårast skadad avtransporterade
vi först till väntande ambulans och sedan
fortsatte vi tills alla var under sjukvårdens vingar. Ett gott samarbete mellan
samhällets resurser och två enheter från
RS Dalarö slutade ändå med ett tragiskt
besked att en ung människas liv inte gick
att rädda. Med den vetskapen återvände
vi till Dalarö och återställde utrustningen
för att kunna gå på nya uppdrag. Morgonen avrundades med avlastningssamtal
innan vi for hem till en välbehövlig vila.
Crew på Rescue Ingarö och Paul Lederhausen.

www.srcc.nu

www.srcc.nu

2016-04-28 08:54
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Ostkusteskadern 2016

Startskottet för året eskader gick som vanligt vecka 30
och i år var starten förlagd till Nynäshamn

D

Text: Veronica Erikcsson & Anneli Andersson Foto: Veronica Erikcsson

et märktes i södra
Stockholmsskärgård att
något var på gång det
var mycket Storebrobåtar
som figurerade runt i gästoch naturhamnar. Redan på måndagen
hade flera båtar slutit upp i Gästhamnen.
På tisdagen vid lunch startade den stora
omflyttning så vi kom på rätt plats i den
ordningsföljd som årets ambulerande
Hamnkapten Thomas Ekengren hade
planerat och som vi alltid praktiserar. På
kvällen jäklades vädergudarna lite granna med oss. Men det löstes genom en
snabb omkastning i programmet, där vår
after sea flyttades till efter middagen. Så
vi dukade upp till en gemensam räkfrossa ute på piren helt enligt plan och började kvällen med att sätta oss till bords.
Det blev en utmärkt kväll och vi kunde
alla gå och sova mätta och glada efteråt.
Onsdagen började med revelj (tack
Fredrik) och skepparmöte vi delades in
i tre grupper som sedan lämnad Nynäs
6

med sikte på Trosa. Föra att skapa extra
uppseende hade vi i år banderoller på
första och sista båten i varje grupp. Vi

fick även ett helsidesreportage i Nynäshamnsposten. Kul!
Vädret var på topp och resan till
Trosa avlöptes utan större problem vi
hade fått möjlighet att använda kajen i
Trosaån där vi låg tre båtar i bredd i varje
led och sista ledet fick vi med gemensamma krafter ”brotta” in med skohorn
en fantastisk syn. Vi hade ett trevligt after sail party framför båtarna innan det
var dags att gemensamt promenera till
Antons krog där grillmästaren berättade
om kvällens delikata grillbuffé, ingen
behövde gå och lägga sig hungrig den
kvällen heller.
Torsdagen startade med sedvanligt
skepparmöte och vi fortsatte resan mot
Nyköping i samma grupper som dagen
innan. Det var en fantastisk resa mellan
kobbar, skär och smala passager. Under
resans gång fick vi som vanligt trevlig
information om kända och okända sevärdheter.
När vi anlände Nyköpings hamn fick
www.srcc.nu

vi ligga i mynningen till Nyköpingsån en
mycket central plats som Micke Friberg
anordnat på ett utmärkt sätt. Som vanligt
förtöjdes båtarna i rätt ordning så det såg
bra ut. Kvällen var fri för egna aktiviteter men en stor del av eskader deltagarna
hamnade på samma restaurang i alla fall.
Man måste ju passa på att umgås när tillfälle ges.
Fredag morgon var den stora utmaningen att fördela 75 personer så var
och en hamnade på vald aktivitet en stor
utmaning för eskadergruppen men som
förlöpte utmärkt. Alla hamnade rätt och
ingen tappades bort. Det var hopp o lek
på Bodaborg det var flygsimulatorkörning på gamla flottiljen, SPA för dom
som behövde vila och stadspromenad
med historisk teater för dom som ville
vara kulturella. Fredagen fortsatte i högt
tempo på eftermiddagen med Ölföreläsning och provning med Eskilstuna Ölkultur som också producerade årets Storebroöl. Medan vi drack upp alla skvättar
passade Micke Friberg på att byta skepnad till pianoentertainern Micke Friberg
den mannen har många skepnader.
När ölen var slut var det dags för
en gemensam promenad upp till Nyköpingshus där en eskaderns galamiddag
gick av stapeln med lotteridragning,
plakettutdelning, musik och dans. Kvällen blev sen och lördagen var det många
som stannade kvar antingen för att vila
eller gå på Diggilo på Rosvalla.
För att kunna riva partytältet i Nyköping
snabbt så behövdes lyfthjälp och givetvis trollade Kalle fram en hjullastare för ändamålet.
www.srcc.nu
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Midsommar på Jolpen
Text: Magnus Larsson Foto: Helga Humbaur

I

Onsdagen den 22:a juni lämnade Carolina hemmahamn
och styrde fören mot Jolpen.

och
varmt som en högsommardag. I
minnet fanns dock förra årets kyla
och regn och man vågade inte riktigt lita på väderprognoserna som
inte var samstämmiga. Undertecknad
valde dock att fokusera på klart.se, som
hade den bästa prognosen. Övriga vädersajter med regnskurar i prognoserna
valdes helt sonika bort. Vi bestämde att
vädret skulle bli bra.
Med 950 liter bränsle och 395 liter vatten samt mer eller mindre hela
inköpslistan för midsommarfirandet
gjorde att vi troligtvis var bland de mer
lastade 340:or som synts i skärgården.
Väl framme på Jolpen fick Carolina visa
vattenlinjen igen efter någon timmes avlastning.
Några båtar var redan på plats och
vi fick en fantastisk kväll med vacker
solnedgång. Förväntningarna på soligt
och varmt väder på midsommarafton var
höga.
Då Chandon II hade fått nya ägare
och Kenneth & Elisabeth var båtlösa så
blev det också tydligt vilket arbete som
görs i det dolda. Det är många gånger
man kommit till ett ”serverat bord” med
klippt gräsmatta och påfyllt kolförråd
och det blev än mer tydligt kl 18.00 då
ingen tände grillen. Torsdagen ägnades
därför till förberedelser av olika slag.
Alla som var på plats ställer, som vanligt, upp i gammal god Jolpen-anda.
Det var med en viss skräck Jolpen
vaknade på midsommarmorgonen av

8

nte ett moln på himlen

lite lätt regn. Detta avtog dock snabbt
och det blev ljusare även om solen inte
orkade tränga igenom. Kl 10.00 påbörjade några engagerade tipspromenaden
och allt eftersom fler kom i mål började
det inkomma en viss kritik p.g.a. svåra
frågor. Detta visade sig vara felaktig (det
var jag som gjorde frågorna) då samtliga
deltagare visade att kunskap om skärgården är djupt rotad i samtliga Storebro
ägare.
Midsommarstången kläddes och borden dukades upp och det började sakta
kännas som att vädret gick åt rätt håll.
Sånghäftena delades ut och kl 12.30 satt
alla till bords för den traditionsenliga sil-

lunchen. Några längtade så efter första
nubben att det fanns visst tryck på sångledaren Annika på Carolina att snabbt ta
ton. Annika tog kommandot över nubbesångerna och de flesta båtägare höll tonen. I goda vänner lag och med hjälp av
någon nubbe eller tre så blir alltid stämningen bra och ljudvolmen ökar, vilket
kan ses som ett kvitto på att alla har kul.
Efter lunchen blev det dans kring
midsommarstången med Bosse på dragspel, Mikael och Börje på gitarr men
först i ledet med gitarren på magen gick
dock Maxi. Det är glädjande att se att
vi har säkrat tillväxten för live-musik i
många år framåt.
Efter dansen så sprack det äntligen
upp och solen värmde återigen på bryggan. Ungdomarna tog i år ansvaret för
tårtorna och gjorde det med stor entu
siasm och med ett gott resultat. Kaffet
kokade på båtarna och jordgubbstårtor
dukades fram. Eftermiddagen umgicks
alla i lite olika grupperingar. Några satt

på båtarna, andra hängde på bryggan.
Solen gjorde dock att alla höll sig ute.
Kl 18.00 serverades bubbel på bryggan och ordförande Lars Rüdén höll sitt
midsommaranförande.
Lotteriförsäljningen började och vi tror att den slog
rekord då det blev ett överskott i år. Vi
fick även en bra sponsring av Storebro,
så vi vill sända ett särskilt tack till Roger von Haugwitz, som även passade på
att ringa in och önska alla en fantastisk
midsommar. Överskottet från lotteriförsäljningen användes till inköp av en portabel högtalare som numer står på Jolpen
och kan användas på bryggan. Stort tack
till alla för era generösa lottinköp. Det
är värt att notera att det är lotteriförsäljningen som möjliggör inköpen till midsommarfirandet.
Grillarna tändes till kl 18.00 och
middagen kunde därefter påbörjas. Efter middagen och under kaffet blev det
resultatgenomgång av tipspromenaden. I
år krävdes det en utslagsfråga för att kora
en vinnare. Johan Wiklander på Garfield
och Yvonne Norrby på Via Nova landade
på samma poäng. Dock korades Yvonne

till vinnare då Yvonne kom närmast i
att gissa antal gästnätter registrerade år
2015 hos Skärgårdsstiftelsen. Snyggt
jobbat och stort grattis.
Den något mer prestigefyllda tävlingen är barnen tipspromenad. Den vanns i
år av Freja, den yngsta deltagaren, som
gick ifrån vinstbordet med en hel hink
med godis.

Lotteridragningen brukar bli en högljudd tillställning och i år inget undantag.
Många gånger kan man få en känsla av
att det alltid är samma personer som vinner alla priser men som en av anordnarna
för årets lotteriförsäljning så kan jag se
ett tydligt samband mellan antal inköpta
lotter och vinster. Caramba-Johan gjorde
ett fantastiskt jobb som utropare av lotterinummer. Med sin tydliga stämma
och med viss västkustdialekt tog han
oss igenom vinstdragningen med bravur.
Det blev dock en något prekär situation
då Caramba-Olga ansåg att Johan drog
helt fel lotter då vinsterna uteblev. För
att inte förstöra stämningen helt så löstes detta genom en garantikeps till Olga
som kommer levereras under sommaren.
Skämt å sido, stämningen var på topp
och vädret kunde inte bli bättre. Jag hoppas alla andra hade samma känsla som
vi. En lyckad midsommar med mycket
glädje och skratt.
Ett stort tack till alla som hjälpt till
att göra denna tradition möjlig

Vi på Ekengrens Glas är
specialister på plexiglas till
bl a flybridge och
akterdäcks-vindskydd.
Vi arbetar även med bilglasarbeten,
konstinramningar, inglasningar av
uterum och altaner m m

Välkommen!

Ekengrens Glas · Storgatan 23 · 643 30 VINGÅKER · Tel 0151-104 42 · Fax 0151-139 00
E-post ekengrens.glas@telia.com · www.ekengrens.com
www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Kräftor på Jolpen
VARVSINFORMATION

TexT: Roger von Haugwitz

D

et är ett antal båtar som
kommer att vinterförvaras i år
på Storebro bland annat 730
som ni kan läsa mer om i tidningen (red
anm.). Det är kul att många vill uppgradera sina båtar hos oss så dom håller
måttet för framtida behov. På Storebro
finns allt dokumenterat om varje båt och
olika lösningar, det gör att vi garanterar
att dom förändringar man vill göra på sin
båt håller samma kvalité som båten hade
när den en gång lämnade fabriken. Med
hjälp av vår egen plastfabrik i Lysekil
är det garanterat att kvaliteten på plastjobben också håller samma höga kvalité
som det vi gör på varvet.
Tack vare att vi får in fler båtar för
renovering gör att vi kan knyta mer kompetent personal till vår verksamhet. Vi
hoppas att detta är början till ett framgångsrikt recept både för oss på varvet
och varje båtägare som låter oss uppgradera och även reparera era ögonstenar.
GLÖM INTE ATT BOKA lördagen den 12 november för då har vi återigen öppet varv i Storebro och vi hoppas
att många vill komma och prata båt med
oss. Mer info kommer på vår hemsida.

Förväntningarna på årets kräftskiva
var som vanligt höga

set. Vi hade som vanligt olika åsikter om
vi skulle sitta inne eller ute, det blev ute
för det är lättare med allt söl som kräftorna för med sig. Vinden avtog solen

visade sig från sin bästa sida och det blev
en fantastisk kväll med sång och glam
som sedan avslutades mycket sent med
den återupptagna traditionen ”Goodnight

club” där korvgubbarna Theo och Nicko
levererade korv till alla som ville ha.

TexT: Pelle och Pia Norgren FoTo: Veronica Erikcsson

D

en Stora frågan var skall vi
sitta inne eller ute? Med den
väderprognos som SMHI hade
spekulerat fram så skulle det blåsa rejält från väst vilket skulle betyda att det
skulle bli kallt och dragit under kvällen
på bryggan. Det var flera som sa att det
blir nog inte så många delatagare i år på
grund av väderutsikterna men ack vad vi
bedrog oss. Nitton båtar med både gamla och nya medlemmar anlände till kala-

FULLSERVICE
Allt i trä, plast, teknik & el
Vi utför alla typer av reparationer,
underhåll och installationer i trä,
plast, el och mekanik.

VINTERFÖRVARING
Hög kapacitet för stora båtar
Modern vinterförvaring i varm
eller frostfri hall.

VINDÖ MARIN AB

ETT BÄTTRE BÅTVARV

Hertig Johans gata 14, 54130 Skövde
Tel. 0500 41 03 47 Fax. 0500 41 68 88
www.pagoldhsur.se

www.vindomarin.se

vindo-storebroklubben-annons-korrektur-20151216.indd 1
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Vindön 424, 473 91 HENÅN

T. +46 (0) 304 – 392 90
F. +46 (0) 304 – 393 83
E. info@vindomarin.se
2015-12-16 09:56:22
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SRC 730 - The Only
SRCC:s redaktion skickade ut sina
”stjärnreportrar” när SRC 730 skulle
tas upp i Västervik
Text: Asbjørn Abrahamsen Foto: Kenneth Johansson & Susanne Rüdén

E

n dröm har blivit sann.
Mitt namn är Asbjørn Abrahamsen och jag har tillbringat mycket tid på sjön
sedan barnsben. Jag har haft
många olika båtmärken men min första
Storebro en 380 köpte jag 1994 samma
år som 730 sjösattes. Nu är jag stolt ägare till henne ”The Only” jag har nu ägt
henne i två år då jag haft henne i Palma
på Mallorca där jag köpte henne efter 12
månader förhandlande. Har följt båten
under många år för att se hur den var
och om den någonsin kom på den öppna
marknaden till försäljning.
Varför jag köpte henne? Jag kände
att hon var på fel plats i världen det var
ingen som uppskattade hennes kvaliteter. Hon hade gått 300 timmar då jag jag
köpte henne nu när jag 2 år senare kommer till Västervik har hon gått 650 timmar jag har under denna tid hunnit njuta
av flera resor i medelhavet. Har även

bytt all navigations utrustning och hela
instrumentpanelen samt gjort iordning
skrovet under vattnet, det var välbehövligt efter så många år men hon blev fin
vilket tyder på mycket god kvalitet på båten. Hon har legat på land i sex månader
i Spanien. När det var dags att renovera
fanns bara ett alternativ att ta henne till
Storebro det kändes som en livsuppgift
att renovera denna tidlösa skönhet. Det
var ingen som förstod hennes kvaliteter
i Palma. Att ta båten tillbaka till Sverige
såg jag som en plikt. Det har varit en
stor ära och fick en stor mottagning av
fabrikens ägare, medarbetare och även
andra i Sverige.
Under resan märkte vi de fantastiska
egenskaper som båten hade i sjön, jag
förlorade nästan jollen i grov sjö och var
tvungen att ligga med sidosjö för att rädda jollen. Vi var mycket förvånade över
hur stabil båten var för denna omöjliga
uppgift.

”Vår fotograf ”Kenneth Johansson fick åka med till upptagningsplatsen och jag Susanne Rüdén fick snurra runt med bilen. Det
var inte lätt att ta sig in på ett stängt hamnområde men jag lyckades slinka in efter säkerhetsvakten. Han bromsade in och sprang
ur bilen och jag fick mig en ordentlig förklaring hur det fungerera på ett hamnområde. In kom jag, hoppas det blir lättare att ta
sig in på Storebro på onsdag morgon.
Tillsammans med Storebrofabriken
ska vi göra The Only till originalskick
igen, hon förtjänar denna livsstil, för hon
är en fantastisk båt.
Hon kommer att bli Sveriges stolthet igen.
Hon är idag nästan orörd vad det gäller inredning och hon ser fortfarande ut
som ny.
För närvarande äger jag också en
Riva 135 fot som vi har uppgraderat under 6 år, det finns 2 st i världen av den
båten.
Jag har blivit så gott mottagen av fabriksägaren och de anställda med en fantastik hjälpsamhet för att få våra drömmar tillsammans, till att bli Sveriges
bästa produktmärke i Storebro.
Fortsättning följer i
nästa nummer av Klubbnytt.
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Vänersektionens höstträff
Rent dricksvatten direkt från Östersjön

Redan på fredagen låg en rad Storebrobåtar på plats i Mariestads
hamn stämningen var hög och och det blev efter midnatt
innan det var dax att krypa till kojs.

Blue Marine Arkipelag
•
•
•
•
•
•
•

NYHET!

Svensktillverkad vattenrenare
För skärgårdsöar och sjönära områden
För dig med egen brunn
Helautomatisk - sköter sig själv
Tryck bara på startknappen
NYHET Nu med LED UV-ljus
Levereras komplett

Blue Marine Arkipelag är vattenrenaren för
sommarstugor på öar eller sjönära områden
där behovet finns att rena vatten.Du får
tillgång till rent vatten till matlagning, disk
och dusch. För en enklare vardag helt enkelt.
Med sina kompakta mått är den lättplacerad
och tar liten plats i sommarstugan, vikt
ca 100 kg, vattentank på 250 liter.

Blue Marine Arkipelag levereras komplett med ställning, slangar
och allt som behövs. Det är bara att koppla in sjö-/brunnsvattnet
och koppla på det rena vattnet till ert vattensystem i huset.
S H O W R O O M - Robota, Ritarslingan 9, Täby www.robota.se
För mer info kontakta mattsson@swedishgtc.se

mattsson@swedishgtc.se . www.swedishgtc.se

Blue Marine Watermaker 90L och 130L
•
•
•
•
•

Svensktillverkad Watermaker för båtar från 28 till 100 fot
Finns i två modeller 90L och 130L
Helautomatisk - sköter sig själv - tryck bara på startknappen
Levereras komplett
Snygg design

Med Blue Marine Watermaker får ni ett bekvämare båtliv
och miljövänligare tillvaro. Ni kan duscha och diska
så mycket ni vill. Ni har rent vatten till toaletter
och ni kan tvätta båten med rent vatten.
Blue Marine Watermaker är helautomatisk.
Tryck på startknappen så börjar Blue Marine Watermaker
producera rent vatten. Levereras komplett med alla tillbehör
som behövs för installation.
BLUE MARINE WATERMAKER ÅTERFÖRSÄLJARE/SHOWROOM
Fair Marin i Åkersberga, www.fairmarin.se
Gåshaga Marin på Lidingö, www.gashagamarina.se
Marinexpo i Västerås, www.marinexpo.se

Robota ger dig vatten där du behöver det
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Robota AB
Ritarslingan 9
187 66 Täby

Tel: 08-630 08 90
Fax: 08-630 02 16

info@robota.se
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Text och Foto: Per Larsson

morgon :
kl
10:00 var det samling utanför hamnmagasinet, Anders som är ägaren berättade om hur det hela började
och sedan visade han de nya lokalerna
en efter en.
Verkstaden kom först till, sedan
byggdes den ut med plastverkstad, en
vinterförvaringshall kom till och sedan
förvärvade man en serviceverksamhet
för utombordare som också fick en egen
lokal.
Det senaste som är på gång är ett
snickeri. Vi tackade Anders för besöket
och gick på bussen till Nimbusvarvet i
Lugnås.
Helt fantastiskt att få ett besök där en
lördag. Vi startade från början där skroven tillverkas och genast märktes det
vilken kunnig och intresserad grupp Storebroägare är, det frågades om plastkvaliteer, märken och sorter och olika metoder. Det märktes ganska snart att det här
besöket skulle ta mer än utsatt tid .
Bit för bit såg vi hur en båt växer
fram och så småningom kom vi till slutmonteringen, här fanns det båtar i olika
stadier att gå ombord på och gissa om
det var fart, 70-åringar sprang upp på båtarna och tittade på lösningar, så mycket
att se och att prata om.
En och en halva timma efter schemat
var alla klara för att återvända till bus-

www.srcc.nu

ördag

sen, men diskussionen om metoder och
lösningar fortsatte.
Nu var det några timmars fria aktiviteter innan det blev bubbel och frågesport, alltid lika populärt. Lotta från
Kristinehamn tog hem 1:a pris.
På kvällen var det dags för restaurangbesök. Indisk restaurang denna
gång. Maten var fantastisk och servicen
lika så, ingen från Kristinehamn hade
varit där förut så nu finns det ett nytt
alternativ när man passerar Mariestad
nästa gång.
Vilken dag, stämningen var på topp
från morgon till kväll.
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Storebro on tour

Hilsen fra Norge

TexT oCH FoTo: Fredrik Meijer

E

nytt Sätt att använda båten och upptäcka
nya farvatten. Du tar hem
båten och fyller på proviant och packning hemma.
(Kylskåpet är alltid igång och få ström
från solcellen). Sen iväg på nya äventyr helst en solig och fin dag för extra
lyckat resultat.
tt

Hälsningar från
familjen Meijer Ulmstedt

Det er vel et faktum at båtsesongen 2016 går mot slutten for mange.
September er vel måneden for vinteropplag selv om en del
strekker sesongen enda noen uker.

F

or undertegnede har sesongen vært bra, selv om været har variert. Vi har benyttet
båten etter prognoser for vær
og vind. Som pensjonist har
man jo alltid ferie! Mange overnattinger i
havner i Oslofjorden, bl.a. Middagsbukta, Sætre, Dragsund (Håøya), Holmsbu,
Son, Horten, Åsgårdstrand og Tønsberg.
En lengre tur ble det i Bohuslän hvor
vi besøkte Bohus Malmön, Käringön,
Marstrand, Knippla, Fiskebäck (Göteborg) og Fiskbäckil. Stort sett fint vær,
akseptabel vind og badetemperaturer. Fra
andre Storebroeiere hører vi at det alltid
finnes plass for Storebrobåter i havnen på
Malmön – noe vi også har erfart gjennom
mange år.
Båten (SRC 420 Baltic -97) har fungert godt etter en større motoroverhaling
sist vinter. Tips fra en annen Storebro-eier: sørg for at gearoljekjøleren ikke tet-
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TexT oCH FoTo: Jostein Torp

tes, det fører til større trykkpåkjenninger
på øvrige kjølere som kan ha betydelige
negative konsekvenser.
Den norske Storebroklubben har
gjennomført 2 treff, Åsgårdstrand (19
båter) og Oscarsborg siste week-end i
august med 23 båter. Som det fremgår av
bildene, var det en fin samling av vakre
båter i havnen. Vi har hatt en økning i antall medlemmer i klubben, som nå teller
60 båter. Allerede torsdag var det kommet 8 båter, og de fleste ankom i løpet av
fredagen. Sosial samling om interessen
for Storebrobåter er det viktigste med
treffene.
Lørdag kveld var det samling på
Havnekroa hvor de fleste tok for seg av
skalldyrbordet. Hyggelig prat rundt bordene og noen gode historier fulgte tradisjonen. Vi benyttet kvelden til å markere
25 års jubileum for vår klubb. Den ble
startet i 1991. En av deltakerne fortalte

fra stiftelsen og det første treffet som ble
holdt hos den norske importøren av Storebrobåter. Interessant å høre fra alle oss
andre som kom med i klubben senere.
Ut på kvelden var det bryggesamling
for de mest utholdende, hvor man kunne
glede seg over Mikkels sang til eget gitarakkompagnement.
Neste arrangement blir treff på Storebro 12. november, hvor vi forstår det vil
komme gode nyheter. Det ser vi frem til!
Hilsen SRCC-N
v/Jostein
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Ny värd på Classic-dagen

Ungdomshelg på Jolpen

Jag fick äran att vara värd på vår Classic-helg då vår vanliga
Classic-värd Micke fick förhinder.

När solen sken upp tittade även vi barn fram från våra båtar.

Text och Foto: Lars Rüdén

D

S

Text och Foto: Astrid & Maxi

för dagen plaoch vi satte genast
igång med lekar. Maximilian
och Astrid (våra ungdomsordförande) hade hittat på massa
roliga lekar som tävling i armborst och
den som äter kolasnören snabbast men
också kast med liten boll, smaktest och
den som skakar av sig post-it lappar på
kortast tid. Efter alla roliga lekar tog vi
en liten härlig jolletur till Hjälmö.
Väl framme vid Hjälmö tog vi en
promenad till Väster-Gårdsbutiken där
vi alla köpte en glass och dom vuxna
som följde med tog kaffe och kaka. Det
var något märkligt med butiken för man
fick betala själv och lägga pengarna i en
burk eller så stod det ett swich-nummer
så man kunde swicha till.
Efter ett glasstopp gick vi vidare i
skogen och hittade en fantasifull hinder-

et var kul att se
att det finns inget bäst
före datum på våra båtar
- det handlar ju om att
vårda och förfina en redan fantastisk båt oavsett tillverkningsår.
Som inlånad värd till eventet avstod jag att både spela och sjunga som
vår vanliga Classicvärd alltid gör. Eftersom jag inte har den förmågan så
besparade jag classicdeltagarnas framtida sömnsvårigheter, lomhördhet och
illamående. Vi hade besök av klubbens
IT-ansvariga Lars Wenning som hade ITmottagning på fördäck för att lösa smärre
”kontakt”problem för medlemmarna.
Lunch och middag avnjöts under sedvanligt manér trots att vädergudarna inte
var fullt så hjälpsamma.

chemat

nerades

bana och tre fantastiskt fina trädkojor.
Efter en sensommardag på Hjälmö var
det dags att åka hem.
När vi kom hem åt vi en god middag
och sa till alla vuxna och barn att brännbollstävlingen inte kommer bli av. Senare på kvällen tog alla barn en liten paus
och vid 20:30 tiden började filmkvällen.
Det bjöds på dricka, snacks och godis
och självklart film uppe i ungdomshuset.
Och då var vår roliga ungdomsdag slut
för i år.

Annonstorget
FÖR SRCCs MEDLEMMAR

Uthyres

i Chamonix, Frankrike
Lägenheter på ca 55 kvm i nybyggd fastighet i Les Houches /
Chamonix, 60 min från Genève
flygplats. Uppförda under 2013
och inredda i smakfull skandinavisk stil. Fullt utrustade för upp
till 5 gäster och med terrasser i
solläge med fantastisk utsikt mot
Mont-Blanc massivet.

Båttillbehör, sjömack,
café & gästhamn.
Välkommen! www.skeppshandeln.nu I 08-500 333 20

karlslunds skeppshandel & sjömack
18
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www.chaletgranges.se
Johan Moss
Tfn 0707-99 35 03
Email: contact@chaletgranges.se

Chamonix-Mont-Blanc erbjuder alpernas kanske bästa
skidåkning med en mångfald
av liftsystem runt Mont-Blanc
massivet. Sommaren är hög
säsong för bergsklättring, bergsvandring, cykling mm.
Medlemmar i SRCC erhåller
20% rabatt för bokning genom
undertecknad. Ytterligare rabatter kan lämnas för längre perioder.

19

SRCC KLUBBNYTT SEPTEMBER 2016

SRCC KLUBBNYTT SEPTEMBER 2016

En sommar med färg
på Jolpen

Modell

Pris SEK

Storebro 36 Baltic 1987 bra skick

En av Jolpen Kommitténs arbetsuppgifter för 2016 var att
påbörja ommålning av våra fastigheter.

K

20

Storebro 395 Biscay – 2000

1 595 000

Storebro 420 Biscay – 1997 175 000 Euro

€ 185 000

Storebro 430 Biscay – 1999, OBS! prissänkt rejält 3 295 000

Text och Foto: Roland Netterlind

lubbhuset hade hög-

visade en
besiktning, sen kommer
i tur och ordning bastun,
sjöboden,
ungdomshuset och sophuset. Material inköptes och
premiärmålningen var i början av maj.
Därefter har det blivit några kvadrat helgerna efteråt. För att komma framåt lite
mer passade vi sedan på och köra ett rejält pass under eskadern.
Det som ännu är kvar är gavelspetsarna då det krävs någon form av arbetsplattform för att utföra dessa jobb på ett
någorlunda säkert sätt.
Förhoppningsvis kanske någon medlem har tips om var vi kan hitta ”rätt”
utrustning inför fortsättning på projektet
som troligen dröjer till våren.
I övrigt om Jolpen kan noteras en
liten nedgång av antal gästnätter dock
med betoning på liten.
Projekten boulebana och vedeldad
badtunna har flyttats fram till nästa säsong p g a ekonomiska och arbetskraftsskäl.
Årets spontaninsats gjorde Stefan på
Nausika som reparerade badbryggan vid
sandstranden. Sådant gillar vi eller till
och med är beroende av.
Stäm bara av med någon ur Jolpenkommitén.
PS:
Glöm inte Jolpens stängning 24
– 25 september. Då gör vi vår klubbholme redo för vintervila men som
vanligt går det att komma ut några
helger till innan också vattnet i bastun stängs av. Särskild inbjudan till
stängningen kommer ut i början av
september. DS

850 000

sta prioritet

Ordförande Lars gjorde också en heroisk insats och sanerade Jolpen från
getingplågan.

V

Oväntat besök
i

låg

en-

på
Jolpen och
Annika tycker det flyter
något ”därute”. Jora minsann en älgko kommer simmande förbi vår ö. (Det är
vid sådana här tillfällen man
önskar ett stort tele).
Bättre lycka dagen efter,
då flyter det igen något, såg
ut som en korg. Dessutom
mot vår ö. Blev en kamerajakt med små rörelser och
mycket stå still. Efter att
den kollat att bastun var ordentligt låst, så sprang den
till andra sidan ön och tog
troligen en ny simtur.

Familjen Netterlind stod för målningen av Klubbhuset.

Storebro 430 Biscay, 1998, stor genomgång och uppfräschning gjord i vinter

1 995 000

Storebro 435 Commander – 2009

€ 405 000

Storebro 435 Commander – 2012, OBS! stora motorerna och 3-kabinsversion 4 950 000

4 450 000

Storebro 435 SUNTOP – 2012

€ 425 000

Storebro 465 Biscay – 2001

2 995 000

Storebro Royal Cruiser 430 Biscay – 2000 fint skick och en ägare

2 295 000

Storenbro 410 Commander, 3 kabiner, 1 ägare, 2006

2 495 000

Vi söker mer försäljningsuppdrag. Vi har haft en mycket bra 
säsong och söker båtar för förmedlingsuppdrag,
främst båtar från 90-talet och fram.

samma

Malmöns Marina AB

SE-456 55 BohusMalmön, Sweden ∙ www.malmonsmarina.se
Christian Johansson tel 0523-35844, 0709-520252, christian@malmonsmarina.se
Göran Johansson tel 0523-35199, fax 0523-36910, goran@malmonsmarina.se

Storebro Trading AB

Box 20, 590 83 Storebro, Sweden
Lennart Ivarsson
Tel 0492-306 20 Mobil 070-549 00 00
lennart.ivarsson@storebro.net, www.storebro.net

SRC 34 Baltic DS – 74

450.000:-

Storebro 34 Sport – 92

1.100.000:-

SRC 340 Adriatic – 90

875.000:-

SRC 340 Biscay – 87

895.000:-

SRC 340 Biscay -88

975.000:-

SRC 340 Biscay – 89

995.000:-

SRC 340 Biscay – 92

1 200.000:-

SRC 380 Biscay – 92

1.350.000:-

SRC 380 Biscay – 93

1.550.000:-

Kommittén består förnärvarande av:

SRC 380 Biscay – 93

€ 138.000.-

Kenneth och Elisabeth, Gunn-Britt, Lars och
Susanne Rüdén, Lea Netterlind
samt undertecknad.

SRC 380 Biscay -96

1.750.000:-

Anders Bejting

www.srcc.nu

NU! 2 695 00

www.srcc.nu

SRC 40 Baltic – 86

825.000:-

SRC 40 Baltic – 85

810.000:-

SRC 420 Baltic – 95

1.575.000:-

SRC 475 Commander-02

2.995.000:-

SRC 500 Baltic ”Måsvinge”-94

€ 449.000.-
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Kjolar i motorrummet!
Jajamen – du läste rätt. Alla våra båtar väsnas en hel del,
skillnaden i buller jämfört med en bil är enorm. Hur kan vi då
få våra båtar och motorer att väsnas lite mindre?
Text & Foto: Roger Alm

K
Boka sviten i vinter.
Uteliggare kan din båt vara
i sommar.
Efter en säsong av hårt arbete i alla väder är en kall, hård sovplats på bar
backe inte vad din ögonsten behöver, eller hur? Därför ska du checka in på
Gåshaga Marina. Hos oss är din båt en VIP-gäst som får bästa tänkbara
behandling från topp till tå i en varm och torr miljö. Hela vintern, av personal
som kan allt om både inre och yttre omvårdnad.
Så att din båt får precis den femstjärniga service den förtjänar.

Gåshaga Marina & Marinmontage AB, Gåshagaleden 12, 181 03 Lidingö
Tel 08-446 28 48 Fax 08-446 28 49 Jour 070-757 77 87 anders@gashagamarina.se
www.gashagamarina.se

jolar är faktiskt en
smart lösning. Kort beskrivet är en kjol (eller
dämpgardin som det även
kallas) en smart lösning.
Rent praktiskt är det likt en kjol som
hänger ner mellan motorerna och vid sidan om motorerna, så nära motorn som
möjligt då dämpningen blir effektivare ju
närmare källan ljudet dämpas.
Vad kan man mer göra för att minska
bullret?
Motor, backslag, axlar och propellrar
är det vi fokuserar på. Det finns i huvudsak tre typer av ljud.

Stomljud

- fortplantar sig genom material
Vibrationsljud - uppstår från vibrerande ytor
Luftljud
- fortplantar sig direkt
till omgivande luft
Sätten att minska bullret är i huvudsak två. Antingen att aktivt åtgärda
källan, motorn, backslaget, axeln eller
propellern, eller passivt vilket innebär
isolering av utrymmena närmast källan.
Aktiva åtgärder kan vara att byta motorkuddar, upphängningen av själva motorn på äldre båtar kan vara en stor källa
till oljud – allt gummi åldras och blir
stelt. I och med att gummit i kuddarna
hårdnar och sjunker ihop så blir det inte
heller en rak linje mellan backslag och
axel med vibrationer som följd. Propellern är också viktig, en obalanserad eller
skadad propeller ger vibrationer, en propeller med flera blad ger också en tystare
gång.
www.srcc.nu

Mer om aktiva åtgärder kan du läsa i
kommande nummer av vår tidning.
Tillbaka till motorrummet!
Innan du skaffar kjolar finns det en hel
del annat att göra, här kommer några
enkla tips.
1. Ljud läcker lika mycket som ljus – be
någon stänga in dig i motorrummet en
ljus dag, tänd lamporna inne i båten
och kolla om du ser ljusläckage – täta
springor, sätt dit tätningslister etc.
Viktigt att tänka på är naturligtvis att
motorerna får luft – täta absolut inte
luftintagen!

2. Försök spänna fast luckor och annat
som sitter löst, allt som vibrerar och
skramlar skapar buller.
3. Motorrummet ska vara ljuddämpat
med såväl stomljudsdämpande (tungmattor) som absorberande material.
Stora tunga motorer (som vi oftast har
i våra båtar) ger lägre frekvenser och
kräver ljuddämpande material anpassat för detta. Tidigare använde man
mest standardiserat isoleringsmaterial
baserat på skum klätt med ömtålig
aluminiumfolie – sådan som säljs i
de flesta båttillbehörsbutiker – glöm
dem. Alla isoleringsmaterial med
”hårda” ytor är olämpliga då ljudet
studsar. En absorberande yta är öppen och absorberar ljudvågorna. Naturligtvis så ska materialet också vara
bränsleavvisande.
4. Tänk på att du använder godkänt
(brandsäkert) material
Hur gör jag nu?
Se den här artikeln som lite inspiration.
Jag själv har läst på en hel del på olika
sajter kring buller. Ett företag som är
fokuserat på ljud- och värmeisolering i
bilar, bussar och båtar är Karnag, www.
karnag.se Jag har talat en del med dem
och förutom att de tillverkar och säljer
materialet så ger de också goda råd, du
finner också länkar till några andra artiklar i ämnet. Det finns en hel del bra info
på deras hemsida och betrakta det jag
skrivit som en sammanfattning av deras
lite mer fullödiga info.
Till nästa säsong finns det kjolar i
Thixuan´s motorrum!
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