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Stängningshelg på Jolpen
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2017
900:700:-
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400:-

Jolpens vänner inkl
hamnavgift, el o bastu

1.300:-

Inbetalas på SRCC:s Bg 5728-3020
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Swisha 1236449961
Ange vad betalningen gäller för.

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

V

år klubbholme 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.

l

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

l

Tillgång till klubbens interna hemsida
där du hittar olika erbjudanden.

l

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

l

Fördelaktiga båtförsäkringar via våra
försäkringspartners. Kontaktlista hit
tar du på vår hemsida.

l

Gemensamma evenemang och träffar
för Ostkusten, Västkusten och Vänern.

Vice ordförande
Veronika Ericsson, tel 072-505 04 31
ericsson.veronika@gmail.com

Sekreterare
Anneli Andersson, tel 070-878 77 71
anneli_e_andersson@hotmail.com

Kassör
Mikael Friberg, tel 070-659 21 96
micke@mjmusic.se

Ledamot
Roger Alm, tel 070-168 32 63
roger.danderyd@gmail.com

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

Fredrik Lindblad
Fredrik & Maria Hagman
Hans Naess
Håkan Engelmark
Jan-Olov Nygren
Johan Ringström Saltin
Jonas Norberg
Jonny Pettersson
Kai Tangen
Per Liliefeldt
Peter Garbén
Peter Lillieborg
Roger Blomqvist
Stefan Ellerstad
Tommy Bjurström
Ulf Smitt
Wojtek De Rzewuski

Medl.nr Båtnamn

Båt & årsmodell

Hemmahamn

10068
De Maro
SRC 36, 84
Nyköping
10097
Martina V
SRC 430 Baltic, 99
Saltsjöbaden
10000
Pipto
SRC28, 75
Stockholm
10026
Maxelina
SRC 340 Biscay, 89
Karlsuddsvik
10090
Mona
SRC 31 Biscay, 88
Kungsör
10088
Arwen
SRC 340 Biscay, 91
Mariestad
10086
Sindra 2
SRC 430
Biskopsudden
10081		
SRC340, 88
Domsand Vättern
10077
Drømmen
SRC 400 Baltic, 91
Hankø Marina Fredrikstad
10092
Whitecoco af Sthlm SRC 34, 74
Sätra
10094
Anna
SRC 340 Adriatic, 90 Källviken, Uddevalla
10093
Euphoria
SRC, 60
Strängnäs
10022
Tiara 2
SRC, 87
Södertälje
10070
Nausikaa
Storebo 31, 84
Ingarö varv
10082
Kiara
Storebro 515, 01
Holmbro,Nynäshamn
10075
Secret Love
SRC 420 Biscay, 94
Munsö/Ekerö
10096
			

Ledamot / Jolpen

Nya medlemmar

SSRS i vinter

Adjungerad

SRCC Årsmöte, kl 13-15

SRCC Finland

Förutom att man träffar andra trevliga Storebroägare att utbyta tankar och erfarenheter med,
ger medlemskapet många förmåner.

Magnus Larsson, tel 0704-93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se

Ledamot / Partners
Per Norgren tel 070-429 64 06
per.norgren@fuchs-oil.com

Suppleant
Lars Wenning, tel 070-591 47 74
lars.wenning@grundbulten.se

Suppleant

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

Revisor Ordförande
Lena Smedstad, tel 073-551 17 99
lsmedstad@hotmail.com

Revisorsuppleant
Susanne Edin, tel 0735-93 68 03
susanne.edin@gmail.com

Valberedning
Johan Moss, tel 070-799 35 03
johanmoss@me.com

Valberedning
Lena Engelmark
lena.engelmark99@gmail.com
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SSRS under vintern

TACK!

Sjukfall på is

J

ag är tacksam och glad att jag fick
årsmötets förtroende att vara ordförande
ytterligare en period.
Det är kul att få vara med att utforma
klubbens verksamhet inför framtiden. Det
finns många utmaningar och det kommer
att komma ännu fler. Det är viktigt att vara lyhörd
samtidigt som vi måste ha ett tydligt mål vad vi
vill åstadkomma med vår klubb. Balansen mellan
att bevara traditioner och seder samtidigt skall vi
attrahera nya ägare av Storebrobåtar att se fördelar
med att vara en del av klubben. Jag tror man kan
jämföra klubbens verksamhet med vad vi gör med
våra båtar. Det gäller att bevara och vårda det som
är vackert och praktiskt samtidigt som vi förnyar
och förbättrar våra ögonstenar så att dom möter
dagens krav.
Vi kommer skicka ut ett medlemskort inom
snar framtid då det varit önskemål hur man skall
kunna verifiera sig som medlem för att åtnjuta befintliga och framtida framförhandlade förmåner.
På kortet kommer det vara en liten cirkel med årtalet och inför 2019 kommer vi då bara skicka ut ett
nytt klistermärke. Detta är ett smidigt sätt att hålla
nere administrationskostnaderna.
Årets ostkusteskader gör verkligen skäl för
namnet, tack vare årets planerade stopp hoppas jag
innerligt att vi kan få fler medlemmar från söder
och från Vättern som kan möta upp och vara med
på en del av eskadern. För er som deltagit förr så
vet in att vi skapar stor uppståndelse när vi anländer till gästhamnarna och det är ett stort PR-värde
för oss alla. Titta gärna på hemsidan där finns urklipp och radioreferat från tidigare eskadrar.
Jag har ett antal år som skeppare på Sjöräddningsstationen RS Stockholm märkt att sjölivet
har förändrats på senare tid, det har blivit mer anonymt. Man visade mer hänsyn och hjälpte varandra i betydligt större utsträckning förr i tiden. När
man kom in i en naturhamn var det alltid någon
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”

Vi är stolta
ägare till
förhållande
vis stora
båtar som är
ett bevis på
svensk varvs
historias
storhetstid

”

som kom från någon närliggande båt och tog emot
tampar eller informerade om någon elak sten. Idag
så tittar många bort och små fnissar när någon får
problem. Vi är stolta ägare till förhållandevis stora båtar som är ett bevis på svensk varvshistorias
storhetstid. Genom att visa hänsyn och hjälpsamhet mot andra båtägare så kan vi tillsammans vända den pågående hårdnande trenden. Den varma
känsla som infinner sig när vi på sjöräddningen
hjälper en båtägare som har problem är obeskrivlig, jag lovar. Nu uppmanar jag inte att ni skall
riskera er båt eller besättning utan bara gammal
hederlig hjälpsamhet.
När vi körde hem båten förra våren vid valborg
från Storebro/Västervik så hörde vi på VHF radion
kanal 16 att Sjöräddningen sökte enheter i närheten av Gulbådarna där en kanotist råkat i svårigheter och kantrat. Det kallas på för PIV (person
i vattnet) på sjöräddningsspråk. När sådana incidenter sker och det är kallt i vattnet så betyder det
att så snabbt som det är möjligt hitta personen och
få upp hen ur vattnet och föras till sjukhus. Man
kyls ned oerhört fort och kan få skador för livet om
man ens överlever. Vi befann oss precis vid den
angivna platsen och kunde på börja sökandet. Vi
hittade personen efter 7 minuter och kunde se till
att han kom till land och fick vård av ambulanspersonal. Med detta vill jag säga att oavsett om ni har
VHF-certifikat eller inte, lyssna alltid på kanal 16
och vid livsfara så är det bara att prata ändå. Tänk
om vi ovetandes hade passerat och personen drunknat! Sjöräddningen i Trosa hade trots allt minst
30 min framkörning till det aktuella området.
Jag hoppas jag ”slipper” träffa er när jag kör
den röd/gula båten med SSRS logga i sommar.
Däremot ser jag fram emot att träffa så många som
möjligt när jag och familjen är ute med vår Storebro.
Lars Rüdén
ordförande

www.srcc.nu

Fiskefartyg tar in vatten

16 mars 2018, Text: Lars Tysklind

25 februari 2018, Text: RS Käringön

Personsökare larmar om sjukfall prio 1,
mycket bråttom, ca 20 sjömil bort.
Sjukfall på isen mellan Västerås och
Eskilstuna. Räddningstjänst och ambulans kommer landvägen. Vi har lång
väg att sväva med rescue Snow Leopard
från Strängnäs. Över isen som nu ligger
på hela Mälaren kan vi sväva både rak
väg och i god fart. I radion hör vi att det
tar tid att hitta exakt plats och det tar tid
att hitta framkomlig väg för Räddningstjänsten.
Att passera (flyga över) farleden för
större fartyg är det som blir svårast. På
bilder framgår det frusna månlandskapet
där alla isblock är farliga för oss. Hårt
fastfrusna isblock hindrar oss. Vassa
kanter river i våra släpkjolar som gör att
vi kan flyga. Vi behöver 8 minuter här.
Se bilder.
Efter passagen är vi nära och kan
äntligen ta ombord patient och ambulanssjukvärdare.
Klarrapporterar till Sjö- och Flygräddningscentralen. Sen har vi kvar att
sväva åter till Strängnäs, Eldsundsviken.
Vi behöver också göra iordning utrustningen i svävaren samt tanka. Idag 4 timmar på isen!

Sjö- & flygräddningscentralen larmar
Käringön och Skärhamn på söndagsmorgonen om en fiskebåt som tar in vatten
väster om Härön. Sten A Olsson avgår
från Käringön 09:00 och Anncha af Fagerfjäll avgår från Skärhamn 09:15. När
Sten A Olsson kommer fram som första
enhet kan räddningsbesättningen plocka
över den enda ombordvarande på fiskebåten till räddningsbåten. Fiskebåten
ligger över tungt åt styrbord, Anncha
af Fagerfjäll kommer fram i samband
med detta och sätter över besättning och
pump till Sten A Olsson för att komplettera hennes 3 pumpar. Även KBV 316
kommer fram i samband med detta och
ett gemensamt inriktningsbeslut är att
försöka rädda båten. Tyvärr går det fort,
trots att vi kör pumpar samt försöker
stötta upp fiskebåten på dess styrbordssida så går hon djupare och djupare och
09:33 slår hon runt och börjar sjunka.
Sjöräddningssällskapets enheter kör
in till en hamn på Tjörn med den räddade personen, som är vid god vigör, och
lämnar av honom. KBV 316 stannar kvar
på platsen där ärendet övergår till miljö
räddningstjänst. Sten A Olsson och Anncha af Fagerfjäll återgår till respektive
hemmahamn igen.

Medvetslös skridskoåkare

30 mars 2018, Text: Jonas Ettemo,
Foto: Camilla L

Solen skiner och många ysta Uppsalabor njuter av förmiddagens hårda isar.
Under patrulleringen med S-12 inkommer ett larm om en man som ramlat på
den plogade banan och slagit huvudet
hårt i isen.
www.srcc.nu

14,20, Larm från
Sweden rescue

30 mars 2018, Text: Bertil Wagner
Persson

Vatteninträngning
14,20, Larm från Sweden rescue gällande båt med vatteninträngning 1 nautisk mil syd Smygehuk med 4 personer
ombord.

Resultatlöst sök mellan
Öland och Gotland

10 januari 2018, Text: Niklas Jendeby,
Foto: Rickard Rundgren Björk

I går eftermiddag siktades flera nödraketer utanför Öland södra udde. En stor
sökinsats inleddes.
Sjöräddningssällskapet deltog med
tre enheter: Rescue Stenhammar som
avgick från Visby, Rescue Carnegie från
Vändburg samt Rescue Väringen från
Grönhögen.
Larmet inkom kl 17.05 och söket avslutades ca 23.30, tyvärr resultatlöst. I
söket deltog minst 17 enheter: Sjöfartsverkets räddningshelikopter, Kustbevakningen med flyg & båt, samt ett större
antal handelsfartyg. På plats rådde Ostlig vind, 9 m/s med sjögång på ca 1-2 m.
Rescue Stenhammar, där bilden är tagen
från, förtöjde åter Visby kl 04.00.

Eftersom besättningen var på plats,
avgår 14.25 med Rescue Elsa Johansson
och Rescue Skåre.
Under framkörningen får vi information från Sweden rescue att båten kommit in i Smygehamn och står nu på grund
i ytterhamnen.
RS Trelleborg och Räddningstjänsten samarbetade och hjälpte haveristen
in till kaj.
Efter återställning åter redo för nya
uppdrag.
.
5

SRCC KLUBBNYTT APRIL / MAJ 2018

SRCC KLUBBNYTT APRIL / MAJ 2018

Mässnytt

Vintersäsongens mässor startade i november med METS i Amsterdam.
METSTRADE Show är världens största mässa för marin utrustning
och den enda riktigt internationella B2B-utställningen.

D

Text: Magnus Larsson Foto: Magnus Larsson, Kenneth Johansson

et är ett måste för de
som jobbar i branschen
men har även mycket
att erbjuda för oss Storebroägare med ett stort
intresse i båtar och båtutrustning. Det
presenteras ett brett utbud med många
innovationer och det gör inte saken sämre att mässan är belägen i en av de vackraste städerna i världen.
METSTRADE Show har tre stycken
hallar, SuperYacht Pavilion, Marina &
Yard Pavilion och Construction Material Pavilion där varje hall är uppbyggd
kring ett eget koncept med tillhörande aktiviteter. METSTRADE Show en
upplevelse för alla professionella inom
marinindustrin.
I slutet av januari gick flyget till
Dusseldorf och världens största inomhusmässa BOOT Dusseldorf. För några
är Dusseldorfmässan starten på båtsäsongen. För er som inte varit där och ej
heller läst förra årets reportage kan jag
upprepa att Boot Dusseldorf är världens
största inomhusmässa med 18 st hallar,
över 200.000 kvm och 1800 utställare.
Således finns så gott som allt inom båt
och sjöliv representerat. Storbåtshallen
är en favorit och välkomnandet och ser-

I år sammanstrålade Stockholmsgruppen på 6 personer med ett västkustsällskap på 4 personer samt ett bilburet
gäng från Hallstahammar på 3 pers. Efter
middagen blir det ett traditionsenligt besök i luckan för att köpa några glas med
Killepitsch, en likör på hemligt familjerecept från Dusseldorf.
Sist och minst är svenska Allt för
sjön. Som tidigare domineras mässan av
motorbåtar i dagsutflykts-storlek. Störst
på denna mässan var en Princess 49 för
ca 10 miljoner, som vanligt med en lång
kö för att få komma ombord. Många finländska båttillverkare ställer ut och även
i år var det många aluminiumbåtar. Det
verkar som att dessa bara blir mer och
mer populära för varje år som går. I år
storsatsade man på vattensporter med en
ny Water Park med en aktivitetsbassängen på 40 x 15 meter och med ett vattendjup på 90 cm. Här fick man bl.a. testa
att åka wakeboard. Ett annat uppskattat
inslag är classic delen. Fjordling, Coronet, Oxelö var bara några av de finare
rariteter som ställdes ut och där de flesta
också var till salu.
Det trevligaste är dock att träffa alla
Storebrovänner igen.

Eastbay 44 i Düsseldorf

vicen är imponerande. Det är alltid ett
stort engagemang från representanterna
och det är inte ovanligt att en visning av
ett märke tar över en timma, alltid med
en person som berättar och förklarar.
För båtentusiaster är det som en liten julafton. Som återkommande och
Storebroägare blir man alltid väl mottag-

Johan Moss i orange tröja och Roger Alm i
bakgrunden är flitiga besökare i Mets.

Mets morotskakor smakade mer.

Mycket belysningalternativ visades i Mets.

Även en smart landgång.

Storebropersonal
på mässan i Älvsjö

en. Det är imponerande att så gott som
alla känner till vårt märke och som ett
kvalitetsmärke av rang. I år fastnade vi
speciellt för den nya Eastbay 44 (Grand
Banks). En fantastisk vacker båt med
mycket själ och kvalitetstänk. Förutom
själva mässan så är det också en väldigt
trevlig social resa.

Propellersats till
Storebro 340 säljas

22 x 25,5 - 2 stk. til 50 mm.
100 % OK skick.
Nypris 17.500 styck vid Riwall
Pris för båda
levererat.

Storebropersonalen på besök i Swedish GTC:s monter
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SEK 23.000 kr

Kontakta:
Henv. Ole Andersen
+45 401 121 61, ole@andersen.mail.dk
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Ny styrelseledamot

STOREBRO ROYAL CRUISER 340 ADRIATIC
Mycket bra condition med helt öppet cockpit och dinett. Årg. 1990 - mycket nyare grej
i båten. 2 x Volvo Penta TAMD 41a ca. 1.200 timar. Nyt kapell 2016. 2 x ankervinch.
Pris. D.Kr. 895.000

Vem är jag?
Jag fick i uppgift att presentera mig själv. Jag heter Pelle Norgren, mer officiellt Per.
Jag har nu i dagarna blivit 53 år och bor i Enskede. Jag är gift med Pia och har
4 barn Victor (29), Inez (23), Theo (13) och Nico (10).
Vi har Lotta IV som är en SRC40 Baltic. Vi är väldigt stolta över att ha en 40:a
som är ordentligt uppgraderad med badbrygga,
flybridge och nyare motorer TAMD 75, istoppade 2009.

Henv. Princess Yacht DK - Peter Winther på Tlf. +45 7026 8484 eller tidigare äger Ole Andersen på +045 4011 2161
storebroSV.indd 59

17-04-2018 09:41:27

Varför vara med i Styrelsen,
du har väl redan
för mycket att göra?
Jag älskar båtlivet och Storebro-gemenskapen och därför naturligt att också
engagera mig och försöka bidraga till
klubbens fortsatta utveckling och framgång. Det finns så mycket bra att bygga vidare på men också nya möjligheter
och självklart också utmaningar. Det
ska bli roligt att jobba med detta och de
andra Storebronördarna i styrelsen. Ser
det som ytterligare en bra anledning att
lägga mer tid på båtlivet. Jag räknar med
att lära mig mycket mer om klubben och
båtarna.
Hur kom det sig att du
köpte en Storebro?
Jag köpte min första båt när jag var 15.
Jag började med racerbåtar och den första var en Argo 16 och som sedan byttes
ut till en Gilbert 21 och som användes
flitigt runt Dalarö under ungdomstiden.
Det var under ungdomstiden som mitt
första intresse för Storebrobåtar vaknade
när vi gick vid marinerna och gästhamnarna och tittade på båtar. Drömmen
blev en Storebro men jag trodde nog då
att det nog skulle stanna vid en dröm.
Jag blev mer vuxen och det var dags
att överge racerbåtarna och få med familjen ut i skärgården. Valet föll då på
en Coronet Oceanfahrer 32, en annan
riktig klassiker och en aktiv Coronetklubb. Sedan har vi haft en Nimbus 27
Family innan vi bestämde oss för att ta
klivet upp på en båt som vi kunde vara
ute längre på vår och höst, och få plats
med hela familjen.
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Vi fick tips om en sjukt fin Storebro
som låg i Karlslund och vi föll pladask.
Drömmen blev sann och nu är vi stolta
ägare av en av sveriges finaste SRC40
Baltic och kanske den längsta med förlängd badbrygga.
Vi förstod ganska snart att äga en
Storebro inte bara var en båt utan en
fantastisk sammanhållning, klubbholme
och eskadrar som är en mycket unik del
som vi uppskattar väldigt mycket.
Favoritställen i skärgården?
Det är helt omöjligt att bestämma sig för
bara ett favoritställe det är just det som
är det fantastiska med båtlivet att det
finns så otroligt mycket fina ställen.
Vi älskar ytterskärgården och att hitta
egna nya små vikar långt ut. Vi har mysiga minnen från St Anna’s skärgård på
tidig vår och sen höst när vi kör ner båten till Västervik för vinterförvaringen.
Roliga minnen med strömmingspilkning
och vårkasar i en skärgård som det känns
som man äger, när man är ute helt ensam.
Hela familjen tycker också mycket
om att vara på Jolpen med all gemenskap och kompisar. Killarna älskar att
köra gummibåt och det brukar det kunna
bli en hel del av, så jag skulle inte bli förvånad, om de gjort sig kända som del av
Jolpens jolle-liga.
Båtminnen som går
till historien?
Det finns otroligt många fina och roliga
minnen men just nu så skulle jag välja
ut eskaderna som de extraordinära minnena.
Det är så kul för hela familjen och

alla båtarna tillsammans. Barnen och
ungdomarna som hänger på båtarna
och har kul samtidigt som vi angör nya
hamnar och får visa upp oss. Jag är också
extra lyckligt lottad eftersom hela familjen är intresserade och väldigt duktiga på
att köra båt. De turas nu om att köra och
lägga till så jag får sköta markservicen.

Pelle med familj på Lotta IV vid Stendörren
2017.

Några planer för 2018?
Vi har inte gjort så mycket under vintern
i år. Båten ligger för andra året på Storebrovarvet och det börjar bli dags att åka
ner och fixa litet inför iläggning. Det är
alltid mysigt och känns speciellt att kunna åka ner och fixa när hon står inne i
varvshallen hon en gång byggdes i. Vi
tänkte testa nya propellrar i år och det
känns spännande och se vad det kan göra
med fart, manöverförmåga och bränlseekonomin.
Annars är det mer eller mindre bara
vaxningen kvar och sedan dags att lägga i. Vi hoppas på en mini-eskader från
Västervik tillsammans med de andra Storebrobröderna som ligger på Storebro.
Det blir eskader i år igen såklart
// Pelle
9
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Träakademi

– fint ord för slitsamt men roligt arbete!
Allt började med att jag funderade i termerna av ”hur mycket måste
man satsa för att mahognydekaler och skyltar ska bli riktigt fina”?
Text & Foto: Roger Alm

E

tt alternativ är naturligtvis att lämna in prylarna och
att få det åtgärdat professionellt – men som en av båtkompisarna sa 37 000 spänn
för att renovera prylarna på en 380? Naturligtvis blir det superfint och bekvämt
är det också!
Nåväl, jag skrev på facebook om
idén att genomföra en workshop vilket
blev mycket uppskattat. I slutändan blev
det 4 st som deltog plus några distansstudenter.
Vi kontaktade generalagenten för
Epifanes lacker – Christian Barfod som
gillade idén och ställde upp som support.
Vi hade också möjlighet att disponera en
lokal i hemmaklubben, www.nasbyviken.se.
Epifanes och Christian berättade vilka prylar vi skulle och arbetet satte igång
www.epifanes.se !
Lacker och färg är alltid 2-komponent då dessa ej gulnar.

Kapitel 1 – underarbetet
Vi som deltog hade dekaler och namnskyltar i varierande skick, men tre av
oss valde att göra allt trärent förutom
de vita nedfrästa linjerna och bokstäverna. En helg gick åt till nedslipning eller
skrapning. Vi startade med en bandslip
som måste användas med försiktighet,
grovt papper med 60-80 i kornstorlek,
vi gick sedan vidare med finare papper
på oscillerande slipmaskin och avslutade
med 360 papper på lite längre slipbräda
för att få underlaget jämnt innan betsning.
Johan med 36:an Frisco hade också
ordentliga sprickor i sitt akterräcke men
omsorgsfull limning gav bra resultat och
inget av den reparationen går att se nu
när det är färdigt.
10

Kapitel 4 – vit färg
i linjer och bokstäver
Nu var det dags för att lägga i vitfärgen.
PP Varnish fick torka ordentligt mellan 2
helger och sedan var det dags för Epifanes 2 – komponent lackfärg. Först tvätt
med Epinanes sprutförtunning på trasa
och sedan lätt slipning. Med lite noggrannhet och fina modellpenslar gick
det sedan alldeles utmärkt att måla. Calles sambo Britta var proffsigast – tjejer
är ju oftast lite mer tränade då de oftare
har nagellack än vi killar (ursäkta fördomarna…). På andra plats kom Niklas
med 380:n Thalassa – han kommer nog
att börja med nagellack för att träna upp
precisionen ytterligare till nästa gång…

Betsande grabbar och Christian från Epifanes

När de vita linjerna och bokstäverna
är i hyggligt skick så kan de behållas –
bara slipas försiktigt för att kunna lägga
på ny vit färg. Calle med 36:an Asti hade
dock så slitna namnbrädor att han behövde fräsa nya linjer på några ställen. Det
var första gången han höll i en fräs men
med mentalt stöd från en kompis och lite
noggrannhet så gick det alldeles utmärkt.
Kapitel 2 – bets
Vi använde International mahognybets,
den är lite rödare i kulören än Epifanes
bets vilket ger den bästa original-looken.
Vi strök bets mellan 3-5 gånger för att få
den rätta mörka kulören. Betsen las på
så försiktigt som möjligt för att undvika
att få bets på de vita linjerna och bokstäverna. Naturligtvis är det oundvikligt att
kladda lite men det gick bra att ta bort
med en trasa och förtunning.
Betsen fick sedan torka några dagar
innan lackningen skulle starta.

Kapitel 3 – uppbyggnad
av lacklager
Nu startar uppbyggnaden. Christian från
Epifanes rekommenderade lacken PP
Varnish som är en mer flexibel 2 - komponents lack som följer rörligheten i mahognyn och bygger upp lager snabbare
än vanlig 2 - komponents klarlack som
vi senare ska använda. Nu hade vi börjat
bli riktiga nördar och totalt lades 6 lager
av PP Varnish. Efter varannat lager mellanslipade vi lätt med 240 och sedan 360
papper. All lack applicerades med skumgummiroller och drogs efter med pensel
– med roller la vi på ca en meter i taget
sedan efterdrag med pensel.

Kapitel 5 – Klarlackning
Så var det dags att lägga slutlagren med
Epifanes 2 – komponents klarlack. Denna ger den riktiga finishen, men framförallt den innehåller också UW-skydd
som innebär att mahognybetsen ej bleks.
Kortfattat så fungerar uw-skydd som en

Britta precisionsmålar bokstäver till 36:an Asti

Ajajaj.... blåsor eller mässlingen...

massa små osynliga speglar som reflekterar bort solstrålarna.
Nu gäller det också att minimera
förekomsten av damm, ingen slipning
i samma lokal, noggrann torkning med
klibbduk – en slags kladdig liten trasa
som samlar upp damm. Proffset Chris
tian lärde oss också att torka av även
penslar och rollers med klibbduk. Och
att vi även skulle ha dammfria kläder –
absolut inte en tröja av ull som lätt absorberar damm. Christian berättade också om en av sina kunder som brukade
lacka endast iförd kortkalsonger – syftet
var så klart att undvika att kläderna absorberade damm. Vi beslutade dock att
lacka med kläderna på! Men nu förstår
vi nog vad så kallade lack & läderkläder
ska användas till!

lösningsmedel och allt tvättades och slipades ganska hårt innan nya lager lades
på – ett gott slut blev det.

Kapitel 6 – Motgången
Eländes elände… på flera av mahognybrädorna uppstod nu blåsor! Foton togs
och mejlades till Christian på Epifanes
– vad händer?
Ibland kan blåsor uppstå utan att man
riktigt vet varför. Det kan också vara silikon från en trasa, handskar eller något.
Nåväl, Christan ryckte ut med starka

Summering
Mycket jobb men roligt och mycket nya
kunskaper. Johan med 36:an Frisco tyckte till och med att det var lite sorgligt när
allt var klart – vi hade ju haft så kul!
Resultatet blev mycket bra och vi
är mycket tacksamma för support och
handledning från Christian Barfod på
Epifanes.
Nästa vinter är det dags för Textil
akademin – då ska det i egen regi bli
riktigt snygga rutskydd och liknande!
Någon som vill vara med…?

Så snyggt det blir!

Magister Christian undervisar

Niklas slipar Thalassas namnbrädor
www.srcc.nu

Hertig Johans gata 14, 541 30 Skövde, Tel. 0500 41 03 47 Fax. 0500 41 68 88, Pagoldhs-ur@telia.com, www.pagoldhs-ur.se
www.srcc.nu
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Motorrenovering inne i båten
– är det möjligt
Det började som en skakning på nedre däck – nej då.
Det kändes inget, lät inget och motorn gick precis som förut.

E

Text: Magnus Larsson

Foto: Magnus Larsson, Arne Joensuu, Kenneth Johansson

fter någon vecka i 9
knop så var det dags att blåsa ur motorerna och detta
gjordes över Mysingen.
Min rutin efter varje period i marschfart är att gå ner och kolla
temperatur, oljetryck m.m. Tände även
upp i motorrummet för en visuell kontroll. Till min stora förvåning så kom det
rök ur vevhusventilationsfiltret. Det blev
att ringa runt för att få mer information
om vad det kunde bero på och man fick
lika många förklaringar som personer
jag talade med.
Det blev en eskader och eftersäsong i
låg fart med full kontroll på temp, tryck
och glykol. Det gjordes komp-test, byttes turbo, renoverades spridare. Allt
med en förhoppning om att det skulle
lösa problemet och med vetskap om att
löses inte problemet så är det med största
sannolikhet topplock och/eller kolvproblematik.
Efter fler tester och fortsatt rökutveckling så fanns det inga alternativ kvar
utan det var bara att ställa sig in på ett
motorlyft. Tyvärr hade då båten redan
gått in i hallen för säsongen och således
också alternativet att lyfta av flybridge
och lyfta motorn. Jag fick dock reda på
att ett det fanns en 400:a där man hade
renoverat inne i båten. Nu var det bara
att ta reda på hur detta hade gått till.
Efter lite efterforskning så fick vi tag
i ägaren till 400:an och även ett generöst
erbjudande om att låna ett par hemmagjorda bockar. Nu återstod bara problematiken med hur motorn skulle lyftas.
Efter en noggrann mätning och efter ett
besök på Huddinge Steel så hade ett par

svetsade bockar beställts. Topplocket
åkte av och in på provtryckning och renovering.
Bockarna kom, något överdimensionerade men det var ändå några hundra
kilo som skulle taljas upp i luften. Bockarna skruvades fast och med en överliggare så lyftes motorn upp i luften och
ställdes ner på de andra bockarna som
fungerade som en halvmeter förlängda
motorfästen. Nu gick det att komma åt
att byta kolvar och kolvfoder. En reno-

veringssats hade beställts från IMD och
levererades i tid.
Efter ett antal dagar så var motorn
ihopskruvad och impellern togs ur för en
kortare teststart. Det fungerar att renovera motorn på plats. Visst är det trångt och
det gäller att hålla reda på alla skruvar.
Nu hoppas jag ingen av mina båtvänner
råkar ut för något missöde men om det
sker så finns dessa bockar att låna. Det är
bara att höra av sig till magnus.larsson@
jrsam.se eller 0704-93 64 66.

Nu är denna text skriven på ett sådant
sätt att man får uppfattningen att det är
jag som gjort allt jobb. Tyvärr besitter
jag inte den kunskapen utan har fått hjälp
av vänliga båtvänner. Hela det här projektet hade inte varit möjligt att göra utan
min gode vän och båtgranne Kenneth på
Labarraca som jag vill tacka speciellt.
Utan din hjälp hade det kanske inte blivit någon båtsäsong 2018. Jag vill även
tacka alla andra som engagerat sig och
hjälpt till med kontakter och erfarenhet.

Cylindarna ser lite kassliga ut

Ovan de svetsade och nedan de lånade bockarna.

Stor skillnad mot de gamla cylindarna.

Kolven kärvade lite

Övre bilden:
Professor Arne under bockarna.
Nedre bilderna:
Visar de högre motorkuddarna och
pallen med nya delar från Volvo.
12

Motorn ser bättre ut med nya foder och kolvar.
www.srcc.nu

www.srcc.nu

Professor Arne & Kenneth gör slutmontering.
13
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Nästa år blir det en tradition!
En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger en tradition. I år anordnades för andra gången årsmöte med efterföljande
kvällsarrangemang och vi kan inte annat än kalla det en succé.

Styrelsen består av ordförande Lars
Rüdén, vice ordförande Veronika
Ericsson, sekreterare Anneli Andersson,
kassör Micke Friberg samt ledamöterna
Roger Alm, Magnus Larsson och Per

Norgren. Suppleanter är Junette Linder
och Lars Wenning. Styrelsen tackar för
förtroendet och lovar att arbeta hårt för
klubbens fortsatta framgång. På vår nya
hemsida finns information om all de ak-

tiviteter klubben anordnar och vill ni se
härliga bilder från livet på sjön med väldens bästa båtar är det bara att följa oss
på Facebook. Nästa år blir årsmöte med
middagsevent en tradition!

Text: Anneli Andersson

P

41 båtar
representerade och på kvällen var vi 85 personer som
träffades för bowling, racerbilskörning och god middag på O´Learys på Sveavägen. Under
kvällen lottades det ut 2 st Baltic Top
float flytjackor och 1 st Baltic uppblåsbar
flytväst – bägge sakerna ur den helt nya
kollektionen. Vi kommer också att kunna köpa dessa senare till ett riktigt bra
medlemspris.
å årsmötet var

Före årsmötets början informerade
Josefine Thorwaldsson från Sjölotsen
om deras verksamhet och om de utbildningar de erbjuder. Alla medlemmar i
Storebroklubben erbjuds rabatterade priser på olika nautiska kurser, samt privat
manöverutbildning på egen båt.
Årsmötet hölls traditionsenligt på
båtmässan Allt för sjön i Älvsjö. På mötet omvaldes Lars Rüdén till ordförande
och Per Norgren invaldes som ny medlem i styrelsen. Larserik Martnell tack-

ades med blommor för sin långa och
trogna tjänst som klubbens kassör. Det
är Micke Friberg som nu tagit över uppgiften som kassör och Larserik Martnell
kommer att ha andra uppgifter i styrelsen. Vi avtackade också Bo Edin och
Börje Hansson för deras insatser som
valberedning. Nyvald valberedning är
Lena Engelmark och Johan Moss. Lena
Smedstad omvaldes som revisor liksom
Susanne Edin som revisorssuppleant.

Alltid rent vatten i båten,
sommarstugan eller där
rent vatten behövs!

Årsmöte med 41 medlemmar med respektive på plats.

Kontakta oss för visning
och demonstration av
Blue Marines Produkter

Nyköpingsmaffian

Swedish GTC AB
Hemsida: www.swedishgtc.se
Mail: mattsson@swedishgtc.se
Mobil: 070-529 05 97
Middag på O’Learys med 85 st SRCC-medlemmar.
14
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Några av klubbens ungdommar Martin, Alice,
Nils, Linnea och Kajsa.
15
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Kläder med logo från Storebro
Nu kan du beställa kläder och accessoarer direkt från Storebro,
du kan även beställa med SRCC-logo eller SRCC-märket.
Logona är sydda på plaggen.
Gå in på www.storebro.se för att se hela sortimentet.
Collegetröja dam/herr

Piketröja dam/herr

Flytväst

SRCC - logo
SRCC - märke

Du kan även lämna in egna plagg och få ditt märke eller logo påsytt. Hör av dig till: annika@storebro.se.
Poncho

Keps

VI KAN BÅTPROPELLRAR
Försäljning • Service • Reparationer

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

VINTERFÖRVARING

Riwall har en lång historia i branschen och har bedrivit verksamhet
med inriktningen båtpropellrar och båtbyggeri i Sjötorp sedan 60-talet.
Förutom reparation och stigningsändringar av propellrar erbjuder vi även
nya båtpropellrar till försäljning. De fabrikat vi säljer är främst Clements.
Även Michigan och Mikado. Vi säljer även begagnade propellrar.
Vi tillverkar även aluminiumbåtar för olika ändamål, enskrovs eller
katamaraner. Vi utför även svetsningsarbeten av diverse konstruktioner
och svarvning.
Vi har låga omkostnader och kan därför hålla rimliga priser.

FÖRE

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

www.vindomarin.se

vindo-storebroklubben-annons-korrektur-20151216.indd 1
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Det kostar inget att fråga
– så kontaka oss gärna!

Vindön 424, 473 91 HENÅN

T. +46 (0) 304 – 392 90
F. +46 (0) 304 – 393 83
E. info@vindomarin.se

EFTER

Vi har som policy att
kostnaden för reparationen
inte ska överstiga 1/3
av propellerns pris

VINDÖ MARIN AB

ETT BÄTTRE BÅTVARV

Har du en skadad
propeller som
behöver repareras?

Riwall Båt och Propellerkonsult • Slussvägen 112 • 540 66 Sjötorp • Telefon 0501-515 25
Mobil 0730-29 80 68 • E-post anders@riwall.se • Hemsida: www.riwall.se

2015-12-16 09:56:22

www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Hej alla klubbvänner med
klassiska Storebrobåtar!
Ni missar väl inte Classichelgen den 29/6-1/7. Helgen då vår
klubbholme ”Jolpen” är reserverad för klassiska Storebrobåtar.

L

Text: Micke Friberg SRCC/Classicsektion Foto: Johanna During och Lars Graner

ördagen den 30/6 är
Classicdagen då klubben
anordnar olika aktiviteter
för våra medlemmar som
åker klassiska båtar. Stående aktiviteter är givetvis den traditionella ”Sillunchen” och den gemensamma
grillningen med fördrink och musikunderhållning på kvällen. I övrigt är inte
program spikat. Har du idéer om vad vi
kan göra så hör gärna av dig till någon av
oss i styrelsen.
Båtar som räknas som Classic är alla
träbåtarna och modeller som någon gång

Ostkusteskader 2018 besöker

Oxelösund, Gryt och Västervik
I skrivande stund ligger det fortfarande gott om snö kvar på marken i
stora delar av Sverige. Men då solen strålar från en blå himmel,
känns det verkligen som om sommaren snart är här.
Text: Veronika Ericsson

N

i har väl inte missat

gjorts i trä. Det innebär att alla modeller
av Solö, Storö är Classic. Detta innefattar även 31, 36, 38, 40 som också får
kalla sig Classic. Modernare båtar får givetvis vara med i mån av plats.
Missa inte denna härliga helg med

trivsel och gemenskap, boka helgen 29/6
- 1/7 redan nu!!!
Anmälan skickar du till
micke@mjmusic.se
Ha det bäst, så ses vi på Jolpen!

att planera in årets eskader i er semesterplanering? Ni kan redan nu
gå in på hemsidan och

anmäla er.
I år har det utlovats en fantastiskt
vacker färd genom underbara Sankt
Annas och Gryts skärgårdar. Eskadern
kommer att starta i Oxelösund och ta sig
söder över via Gryt, till Västervik. Vi
har därför förhoppningar om att i år få
med fler båtar med hemmahamn längre

söder ifrån, samt från Vänern och Vättern. Naturligtvis kan dessa båtar ansluta
till eskadern redan från början, men det
kommer även att finnas en möjlighet att
ansluta till eskadern vid Gryt eller först
i Västervik.
Eskadern börjar tisdagen den 24 juli
i Oxelösund. På onsdagen går vi vidare
till Gryt, där vi också stannar en natt,
innan slutfärden till Västervik. I Västervik stannar vi sen två nätter, vilket ger
oss massor av tid för att umgås. Så istället för att ge oss ut på havet på fredagen,

ger vi oss iväg på olika gemensamma
aktiviteter. Kvällen avslutas sen med en
fantastisk avslutningsfest, med 3 rättersmiddag och dans.
För att se det preliminära programmet, priserna för eskadern, samt komma till anmälningsfunktionen går ni in
på klubbens hemsida under www.srcc.
se/eskader-2018/. Där kommer vi allt
eftersom planeringen av årets eskader
fortskrider, att uppdatera programmet.

Hoppas vi ses på eskadern!

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

Enköping 2017

Uppsala 2013

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
Jolpen 2015
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Lucia på Jolpen
Då förra gångens Luciafirande blev en sådan succé, så vi ville gärna
följa upp det med ett mer organiserat firande.

V

Jolpens
Pepparkaksrecept

Text & Foto: Magnus Larsson
i förstod ganska om-

att det även i år
skulle bli en omtyckt tillställning då vi strax efter
det att vi offentliggjort
inbjudan blev så gott som fullbokat, och
detta första dagen. Jättekul att så många
vill delta och ett bra tecken för en hälsosam klubb där vi gillar att umgås. Vi
träffades vid Boda brygga den 16:e december där vi hade bokat upp taxibåtar
för att ta oss ut till Jolpen. Det är ca 4 nm
så det tar inte så lång tid. Då vi även fick
en extra båt i form av Milla IV som på
minuten ankom till Boda brygga vilket
är imponerade med tanke på att färden
gick från Kvicksund, en sträcka på 90
nm och dessutom en slussning. Båtfärden tog 3 timmar 45 minuter.
Ett riktigt gråväder men det var ändå
mysigt att få komma ut till Jolpen. Själv
blev jag mest förvånad över vattenstångående

2 dl
450 g
3 dl
2,5 msk
1 1/4 msk
1 1/4 msk
2 tsk
2 msk
4 dl
1,3 kg

Tjock grädde
Socker
Kall sirap, ljus
Nejlikor, mald
Kanel
Ingefära
Kardemumma, stött
Bikarbonat
Smör, skirat (knappt 4 hg)
Vetemjöl

Vispa grädden och tillsätt övriga ingredienser.
Spara 3 hg vetemjöl till utbakningen.
Degen bör sättas 1-3 dagar innan bakning. Låt stå i kylen.
Använd gärna duk och strumpa på kaveln för tunnare kakor.
Gräddas i 175o ca 8-10 minuter

Lucia med tärnor och tomtar sjung flera sånger.

För gluten- och laktosfritt alternativ
Byt ut Vetemjölet till Finax (röda) mjölmix,
grädde och smör till laktosfritt.
Lägg till:
1 msk Fiber Husk, blandas i mjölet
2 tsk Xantangummi*, blandas i mjölet
Gräddas i 110-125o ca 25-30 min
*Gör att degen blir elastisk och smidig i stället för smulig.

Lycka till!
Kenneth besiktigar skorsten på klubbhuset.

Vid grillen intogs det glögg.

det som gick så gott som upp till bryggkanten. Har aldrig sett så högt vattenstånd. Som vanligt så ställer alla upp
och hjälper till och fastän vi aldrig fick
fyr i spisen så blev det snart varmt inne
i huset. Det dukades upp ett fullskaligt
julbord och humöret var på topp.
Barnen bjöd på ett fantastiskt luciatåg med sång, som förstärkte stämningen
ytterligare. Vi fick t.o.m. var sin julklapp
vilket gladde många. På vårt bord diskuterades det mycket uppgraderingar och

reparationer och man kan inte annat än
imponeras över de flestas engagemang
i sina båtar. Det bådar gott för att vår
fantastiska flotta av båtar kommer finnas
kvar i ett gott skick.
Det blir svart i skärgården på vintern,
oerhört svart men också väldigt mysigt.
Att se Milla IV liggandes långsida med
lanternorna påslagna fick mig att inse att
man kanske borde ha båten i sjön mycket
längre in på säsongen.
Vill tacka Fredrik Cederlund, Famil-
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Milla IV som även åkte hem samma dag, det
blev totalt 183 nm.

jen Rüdén och Familjen Hansson för det
stora engagemanget denna dag.
Recept på pepparkakor som åts med
mersmak på Lucia, finns här bredvid.

www.srcc.nu

Kommittén består för närvarande av:
Magnus Larsson, Kenneth och Elisabeth, Susanne
Rüdén, Fredrik Cederlund, Stefan E
 llerstad.
Ungdomsledare:
Astrid Larsson och Maximilliam (Maxi) Hansson.

www.srcc.nu

Modell

Pris SEK

Storebro 380 Biscay 1995, i ett mkt fint skick
Storebro 400 Baltic – 1991, perfekt skick, 1.295.000

1.395.000
NU! 1.150.000

Storebro 410 Commander, 3 kabiner, 1 ägare, 2006

€ 239.000

Storebro 435 Commander – 2009, en ägare

3.695.000

STOREBRO 435 SUNTOP – 2012

€ 425.000

Storebro 465 Biscay 2002

€ 245.000

Storebro Royal Cruiser 475 Baltic i ett fantastiskt bra skick

3.395.000

Storebro SGS No 1

7.950.000

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

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

Solö Ruff – 61
SRC 31 Biscay – 80
SRC 31 Biscay – 81
SRC 31 Baltic . 83
SRC 34 Baltic – 74
SRC 34 Baltic - 75
SRC 34 Baltic – 79
SRC 34 Baltic DS FB – 81
SRC 340 Biscay – 87
SRC 340 Biscay -88
SRC 340 Biscay – 91
SRC 380 Biscay – 92
SRC 380 Biscay – 93
SRC 380 Biscay – 93
SRC 40 Baltic – 85
SRC 40 Baltic – 82
SRC 40 Baltic – 88
SRC 420 Baltic – 95
SRC 470 Baltic – 88
SRC 475 Commander – 03
SRC 500 Baltic” Måsvinge”-94

175 000:495 000:395.000:465 000:495 000:695 000:695.000:€ 55.000.895 000:975.000:1.175 000:1.250.000:1.350.000:€ 125.000.770.000:1.000 000:1.100 000:2.130.000:€ 189.000.€ 335.000.€ 420.000.-

NIMBUS 320 COUPÈ - 07
Segelbåt:
HERO – BRAVA, “One-Off Racing sailing”

1.390.000:695 000:-
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Och allt
flyter på
som det ska?
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Rätt klädd på en Storebro!
Sjösäkerhet och trivsel är en bra kombination på de flesta båtar och i
synnerhet på en Storebro. Bylsiga sjökläder och klumpiga flytvästar är
irriterande – finns det smartare kläder för oss motorbåtåkare?

V

Christina
på www.seapax.se för att
få goda råd.
Vad menar vi då med
att vara rätt klädd till sjöss
och på en Storebro? Många av oss är
ute i ur och skur även om det är varmt
och torrt inne i båten, jag känner flera,
inklusive mig själv som oftast sitter på
flybridge även om vi har möjlighet att
köra inne, men vem vill ”sitta inne”…
i kontaktade

Anders Almén

Som båtplatskund hos oss är du alltid prioriterad och om du får problem med
din båt hjälper vi dig direkt. Händer det där oförutsedda på resan kommer vi
ut med servicebåten.
Våra bryggor har ett skyddat läge på Lidingö, med närhet till både stad och skärgård.
Och innan du kastar loss kan du besöka hamnens egen restaurang för ett skrovmål på
bryggan eller proviantera med läckerheter genom restaurangens cateringservice.
När sedan vintern börjar tränga sig på, kan du tryggt lämna över din ögonsten till oss
där den får en minutiös omtanke av kunnig personal i en varm och kondensfri lokal.
Yrkesstolt omvårdnad året runt.

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

Klä dig rätt
så du kan fatta rätt beslut!
Om du blir blöt och kall sjunker kroppstemperaturen – då tänker man annorlunda och då är det lätt gjort att fatta beslut
som kan påverka sjösäkerheten ombord
på ett negativt sätt.
För dig som är ute tidig vår och sen
höst är det extra viktigt att ha med eller
på sig varma & torra kläder för att behålla kroppstemperaturen. Nedan beskriver
vi hur din sjögarderob bör se ut:
Underställ
Ett varmt och skönt underställ hjälper dig
att transportera bort fukt och håller dig
torr och varm närmast kroppen. Använd
gärna polypropylen – det är det mest effektiva materialet för fukttransport. Det
gör det hela 40 ggr bättre än sin närmaste
konkurrent – polyestern.
Fleece
Håller dig extra varm och skön. Ett bra
andralager utanpå understället. Fleece
finns från ett antal varumärken. Välj en
som är tillräckligt varm för dina aktiviteter.
Sjöställ
Det viktigaste är att du väljer en modell
som ger dig ett bra isolationslager med
luft så du håller dig varm och skön. Hög
krage med huva är skönt och vattentäta
muddar håller dig torr i dåligt väder. För
oss motorbåtsåkare som ändå har möjlighet att gå in i värmen är regnkläder för
golfspelare smidiga och bekväma!
www.srcc.nu

Pantaenius hade också
bidragit med en tuff
flytväst som lottades ut.

50 Newton
Allroundvästar ger dig flythjälp men
vänder dig inte med näsan ovanför vattnet om du ramlar i.
Flytjackan Topfloat som lottades ut på Årsmötesmiddan – sponsrad av Pantaenius.

Flytjacka
Den absoluta favoriten Håller dig flytande som om du hade en allroundväst, dvs
du får hålla huvudet uppe själv och den
vänder dig inte, men den är varm och
skön och används som en vanlig jacka.
Baltic’s nya modell Topfloat är hur skön
som helst. För er som var med på årsmötesmiddagen så var det sådana som
Junette och Kenneth vann – grattis! Vi
i Storebroklubben kan dessutom köpa
dem till klubbpris 1.695 spänn!
Torrdräkt
Att hålla sig torr även om man ramlar i
vattnet är numera enkelt. Det finns tunna
torrdräkter som man kan ha under sjöstället och de kallas MPS – multi purpose suit. Ökar dina överlevnadschanser
betydligt om du ramlar i sjön.
Torrdräkter kan vara godkända både
för fritidsbruk (CE) och för arbetsbruk
(SOLAS). De finns som 1-timmesdräker
och som 6 timmarsdräkter.
Flytvästen
– din bästa livförsäkring?
Flytvästar kan delas in i 4 kategorier och
det kan vara bra att känna till skillnaden
på dem. Bärigheten mäts i Newton och
godkännandet anges i viktklassen 70/90
kg. För att en 80 kg person ska flyta
krävs det 25 Newton.

100 Newton
Traditionella räddningsvästar med krage
har merparten av flytmaterialet framtill.
Vänder dig i ryggläge och har en krage
som håller huvudet ovanför vattenytan.
100-190 Newton
Uppblåsbara flytvästar finns numera från
100 Newton. Vanligast är dock 150/170
Newton.
Den stora fördelen är att om du ramlar i vattnet så blåser flytvästen upp sig
och vänder dig i ryggläge med näsan
ovanför vattenytan. Finns både som manuella och automatiska. I den manuella
modellen måste man själv utlösa kolsyrepatronen. Den automatiska finns med
en salttablett/cartridge och utlöser sig
själv så snart man ramlar i vattnet. Uppblåsbara västar kräver service och underhåll varje år, antingen av ägaren eller av
en auktoriserad servicestation.
Det var en sådan – i kamouflagefärg
– Legend 165 – som Michelle vann på
årsmötesmiddan, kan också köpas för
klubbpris 1.195 spänn! Sedan finns också mer avancerade västar för yrkesbruk.
Som sagt – lite nya kunskaper kring
säkra sjökläder,
kolla mer på www.seapax.se.
Handlar du på samma sida använder
du rabattkoden ”Storebro18”.
Med kork i pennan…
Roger Alm
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Det skulle bli sol idag?!

Pantaenius nya
Allriskvillkor

Allt kan hända på sjön! Med Pantaenius som partner har du marknadens bästa försäkringsskydd för dig
och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde och aldrig åldersavskrivningar. För många skador som t ex
blixtnedslag, har du inte ens en självrisk. Med våra nya Allriskvillkor har vi dessutom höjt beloppet för assistans
till 100 000.- och för ansvarsskador till 100 000 000.-.

Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

