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eller
Swisha 1236449961
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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.

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

l

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

l

Fördelaktiga båtförsäkringar via våra
försäkringspartners. Kontaktlista hit
tar du på vår hemsida.
Gemensamma evenemang och träffar
för Ostkusten, Västkusten och Vänern.

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

Micha Leksell

10098

White Lady

Storebro 420 Biscay, 1995

Haninge

Sanna Lybeck

10103

Relax

SCR 400 Baltic, 1990

Svinninge

Håkan Östberg

10104

Theodora

Storebro 380 +, 1999

Åstön

Mirka Backlin

10105				

Börje Johansson

10107

Chivas

SRC 340 Biscay, 1987

Byske

Thomas L J Andren

10108

KNIFSKÄR

Storö 34, 1974

Önnered Göteborg
Västerås

Madelen Back

10112

Bahama Mama

Storebro SRC 40 Baltic, 1987

Håkan Redander

10113

Bahama Mama

Storebro RCS 40 Baltic		

Andreas Bergelin

10115

Piet

SRC 36, 1987

Karlsborg

Fredrik Thim

10116

Via Nova

SRC470, 1988

Vaxholm

		

Ledamot / Jolpen

Nya medlemmar

SSRS uppdrag

Adjungerad

SRCC Årsmöte, kl 13-15

Ännu en SRC tillbaka till Sverige

Smultronställe

Redaktörer
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SRCC Norway

Magnus Larsson · 0704-93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se
Kenneth Johansson · 070-558 88 07
kenneth.edvin@gmail.com

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

Vi på Ekengrens Glas är
specialister på plexiglas till
bl a flybridge och
akterdäcks-vindskydd.

Suppleant

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

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

Vi arbetar även med bilglasarbeten,
konstinramningar, inglasningar av
uterum och altaner m m

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

Välkommen!

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

Valberedning
Lena Engelmark
lena.engelmark99@gmail.com

www.srcc.nu

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

3

SRCC KLUBBNYTT AUGUSTI / SEPTEMBER 2018

SRCC KLUBBNYTT AUGUSTI / SEPTEMBER 2018

SSRS uppdrag
Text: Lars Rüdén Foto: Kenneth Johansson, Elisabeth Larsson

Sommar!

D

är värd att minnas.
Jag och familjen hade planerat 4
veckor på sjön i år vilket vi tidigare aldrig haft och med det fantastiska väder och nästan algfritt
vatten där vi har varit, så kommer denna semester
sitta på näthinnan under lång tid framöver. När vi
köpte vår nuvarande Storebro för 3 år sedan så
var den utrustad med två saker som jag tyckte var
ganska onödigt men det fanns redan där och fanns
ingen anledning till att ta bort så länge de fungerar.
Det ena var en Biminitopp över flybridge och det
andra var luftkonditionering i hytterna...
Man kan säga att denna sommar har vi varit
väldigt lyckliga över den ”onödiga” utrustningen.
Vi har tillsammans med flera andra klubbmedlemmar åkt runt i skärgården från Furusund i norr
till Västervik i söder och vi med flera har använt
oss av den geniala idén att ankra upp tillsammans
som små Storebro-öar. Beroende på vind och storlek på vik har vi legat på svaj på ett till tre ankare
tillsammans. Från 2 till som mest 6 båtar i bredd.
Det har väckt viss uppmärksamhet i naturhamnarna ska ni veta.
Vårt huvudmål under semestern var givetvis
eskadern som blev ett fantastiskt lyckat event med
många deltagare från när och fjärran. Star elektronik i Västervik bjöd in till ett mycket trevligt event
med förfriskningar och där vi kunde ställa frågor
och köpa diverse utrustning till våra båtar. Teknikerna från Star elektronik sprang mellan båtarna
som gaseller och fixade små och stora fel.
Tack Björn med medarbetare.
enna sommar

4

”

Vill berömma
alla besättningar som
deltog på
eskadern,
imponerande
tilläggningar
och mycket
gott sjömanskap

”

Jag har under säsongen fått frågor om att få
en medlemsmatrikel på SRCC medlemmar och vi
jobbar med en lösning på detta.
När det gäller min fritidssysselsättning som
Skeppare på sjöräddningen så kan jag konstatera
att våra uppdrag har ökat väsentligt gentemot förra året. Driftstörningar, grundstötningar, båt- och
markbränder, hoppiland-olyckor är det vanligaste
men framförallt har drunkningarna ökat väsentligt.
Det är en tuff psykisk belastning för våra besättningar att bärga uppsvällda kroppar som vi eller
andra med största säkerhet hade kunna rädda om
de haft flytväst. Även med de höga vattentemperaturerna vi haft i år så får man allvarliga hypotermiska (köld) skador efter 3-4 timmar i vattnet
Denna varma sommar har många gett sig ut på
vattnet utan någon som helst erfarenhet i båtar som
helst skulle stått kvar på land.
Jag vill avslutningsvis berömma alla besättningar som deltog på eskadern, imponerande til�läggningar och mycket gott sjömanskap gjorde att
vi är ett föredöme för andra båtägare. Det är imponerande att se 40 båtar lägga till lugnt och fint
utan skrik och diskussioner vilket man ofta ser på
andra båtar.
För er som inte har fått nog av båtar häng med
till Båtmässan i Düsseldorf i Januari vi är redan ett
gäng som bokat 25-27 januari. Mer info finns på
hemsida och Facebook.
Lars Rüdén
ordförande

www.srcc.nu

Rescue Pantamera som lämnade över segelbåten på Jolpens brygga.

V

i fick ett larm om en
segelbåt som trasslat in
ankarlinan i propellern i
samband med lossläggning. Det var en van besättning som tog det med stort lugn men
de hade bara ett ankare och motorn kunde inte användas. De hissade segel och
manövrerade ut på öppet vatten.
Vi lämnade bryggan och satte fart
mot segelbåten som behövde assistans
med tilläggning vid en brygga där de
inte behövde ankra. Av en tillfällighet så
var det inte särskilt långt till vår klubbö
Jolpen som har både bryggor och bojar.
Vi bogserade segelbåten till Jolpen där
Elisabeth och Kenneth tog emot oss och
vi la’ båten bredsida mot bryggan.
Pappan fick låna sjöräddningens
cyklop och snorkel medan mamman och
barn kunde hoppa studsmatta och bada
tills tampen var borttagen, sedan kunde
de fortsätta seglatsen. Jag hämtade upp
cyklopet lite senare under dagen på Jolpen. Familjen var väldigt tacksamma för
snabb hjälp och trevligt bemötande.

www.srcc.nu

Även Rescue Rebecka af Odd Fellow har varit
på besök flera gånger på Jolpen i år.

5
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Ännu en Storebro
tillbaka till Sverige

Torsdagen den 18 april klev två förväntansfulla
besättningsmedlemmar ombord på tåget till Malmö.

T

Text: Lars Rüdén Foto: Lars Rüdén och Kenneth Johansson

lämnade statioi tid och vi hann lagom inmundiga en macka
och kaffe innan kapten Tomas Ekengren klev på tåget
i Norrköping.
Efter lite allmänt båtsnack entrade vi
återigen bistrovagnen för lite förfriskningar och plötsligt så var vi framme i
Lund.
åget
nen

Den tyska skönheten.

Lars Rüdén och Tomas Ekengren på perrongen i Lund.
Anneli och Per Andersson, Kenneth Johansson
och Tomas Ekengren.

Väl framme i Lund så möttes vi av
familjen Anneli och Per Andersson som
också är är stolta ägare av en Storebro
430 baltic.
Vi blev skjutsade hem till deras hus i
Lund där vi avnjöt en mycket god middag. När klockan började närma sig sent
så blev vi skjutsade till Trelleborg där
färjan väntade för vidare transport till
Rostock.
Terminalen var under ombyggnad så
vi blev hämtade med buss sent om sider
och transporterade ombord på färjan.
Dock var vi lite oroliga då det drog ut på
tiden och ingen fanns och fråga klockan
23.30 på kvällen.
Väl ombord tog vi hissen upp till våning nio där vår hytt låg.
Vi var trötta och mätta så vi beslutade
oss att omgående gå och lägga oss då vi
visste att det var tidig uppstigning nästa
morgon.
6

Tomas, Göran Johansson och Lars vid frukosten
på färjan.

Vi hoppade upp med gott humör och
gjorde oss redo för lite frukost i matsalen och där stötte vi ihop med Göran
Johansson från Malmöns Marina som
var med samma färja och skulle hjälpa
Tomas avsluta affären. Efter en god frukost och diverse båthistorier så åkte vi
tillsammans i Görans bil mot marinan.
Väl där så hittade vi båten och ombord
var frun i ägarfamiljen. Tyvärr hade varvet inte alls arbetat med den åtgärdslista
som Tomas och Göran överlämnat några

veckor tidigare. Det var fortfarande en
trasig toalett, trasigt kylskåp och ismaskinen stod mitt i salongen.
Jag och Kenneth konstaterade snabbt
att vi inte kunde tillföra särskilt mycket
utan vi fick låna Görans bil och åka och
handla frukost och diverse förnöden
heter som vi troligen skulle behöva under överfarten.
När vi kom tillbaka hade Göran
mycket proffesionellt styrt upp saker och
ting så efter en reparerad toalett kunde
vi lämna Rostock i strålande solsken.
De saker som inte var åtgärdade skulle
åtgärdas när vi kom hem och belasta köpeskillingen.
Vi kunde konstatera att om man skall
göra affärer utanför Sveriges gränser bör
man anlita en erfaren båtmäklare och
troligen också inom landets gränser så
det inte blir några missförstånd.
Strax före kl 10 kunde vi förväntansfulla lämna kajen i Rostock och i lugn
fart glida fram i kanalen. Det var fantaswww.srcc.nu

tiskt många små båtar som sysslade med
fiske i utloppet från Rostock våran undran var om alla tyskar är lediga på torsdagar för att fiska?
När vi väl nådde kanalens ände upphörde de flesta av fiskebåtarna men däremot låg dimman som en våt handduk
framför oss.
Vi fortsatte ytterligare en bit i låg fart
med vi kalibrerade radarn så vi med säkerhet skulle kunna öka farten.
När väl de flesta fritidsfiskebåtarna
upphört och vi nådde farleden för de stora fartygen accelererade vi med lätthet
upp till vår marschfart på ca 27 knop.
Kenneth hade kontrollerat motordata
och vridmomentskurvor så vi visste vad
den optimala ekonomiska hastigheten
låg.

Med styrman och navigatör som hela
tiden var på helspänn i dimman fortsatte
vår resa på absolut platt vatten med sikte
på Kalmar. Efter ett antal timmar så var
det dags för lunch och kapten lämnade
www.srcc.nu

bryggan för att laga till en delikat måltid
som Elisabeth förpreparerat hemma.
Timmarna gick och vi fick åter
igen ett antal ekon på radarn som vi var
tvungna att fokusera på. Det var fritidsfiskare från Bornholm som vimsade runt
i dimman för att fånga fisk.
När vi väl lämnat danskarna bakom
oss dök det upp nya ekon från svenska
fritidsfiskare. När vi väl närmade oss
svenska kusten och Simrishamn blev
dimman lättare och besättningen kunde
slappna av.

Väl framme i Kalmar vid halv åttatiden fick vi en bra långsidesplats där
vi äntligen kunde lägga till och ta en
landstignings öl medan vi förberedde en
god middag.
Kenneth och jag tog hytten i förpiken respektive midskeppshytten medan
kapten sov i mastercabin i aktern. Kenneth var som vanligt uppe i gryningen
och räknade in alla fåglar och båtar runt
Kalmar slott när väl vi andra steg upp så

käkade vi en gemensam frukost och in
nan vi lämnade kaj så hade vi lite arbete
med inställning av Kabola pannan som
inte riktigt ville samma sak som vi.
Nåväl på med motorerna och sakta
smög vi ut med sikte på Ölandsbron när
väl diverse fartbegränsningar upphörde
Så var det åter marschfart som gällde.
Navigatör och styrman tog plats på flybridge utrustade med mössor tjocka jackor och handskar. Dimman hade övergått
till ett svagt dis och framfarten sittande
på fly kändes utmärkt.
Vi kan lätt konstatera att Öland är en
lååååång ö och det tog en bra stund innan
vi fick fritt vatten på styrbordssidan.
Vi forsade fram med sikte på blå
jungfrun och när vi passerat den fick
kustbevakningen syn på oss och ändrade
omedelbart kurs mot oss. Vi var ju fortfarande under tysk flagg och AIS:en sände
samma sak. Efter diverse diskussioner så
tog vi beslutet att bibehålla kurs och fart
medan vi lyssnade på eventuellt anrop på
VHF:en
Kustbevakningsfartyget stannade upp
och tog inga vidare åtgärder utan lät oss
fortsätta framför norrut.
Efter ett tag konstaterade vi att bränslemätarna började närma sig kvarts tank
och kapten beslutade att det var dags att
hitta ett öppet bunkerställe. Efter rådgivning från en annan storebroägare Roger
Alm beslutade kapten att kontakta fyrud7
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den ock höra om de kunde avvara ca 2
kubik diesel och efter diverse diskussioner så kunde de erbjuda det. Det visade
sig dock att vi hade mer bränsle än vad
vi trodde men det var skönt att fylla upp
tankarna.
Resan fortsatte in mellan kobbar och
skär upp emot Trosa som vi hade som
mål att nå innan det var dags för middag.
Vi körde längst upp i Trosa ån och
fick en schysst bredsida med utsikt mot
Bomans och restaurangen fina fisken. Vi
åt en delikat pytt i panna ombord medan
vi diskuterade diverse båtminnen.
Återigen somnade vi relativt ovaggade i våra hytter.
När undertecknad väl vaknade hade
både kapten och resten av besättningen
det vill säga Kenneth redan ätit frukost
och hade börjat med diverse kontroll av
båten utrustning.
Nåväl runt kl 10 lämnade vi Trosa
med sikte på Södertälje kanal och sluss.
Som vanligt så startade vi lugnt till vi
uppnått rätt arbetstemperatur på maski-

Tomas få fördäck, Ölandsbron i bakgrunden.

upp oss då dom fastnat med bilarna i de
avspärrningar som gjorts inför loppet.

Efter någon timme så kunde vår riktiga välkomstkommitte anlända.
Efter drygt två dagar mycket skratt,
glada minnen, god mat och drygt 420
sjömil kunde vi konstatera att ytterligare
en Storebrobåt återigen återbördats till
Sverige.
Många av er får säkert tillfälle att
träffa familjen Ekengren nu när dom
kommer ha båten vid Biskopsudden.
Tack Tomas för att jag och Kenneth
fick möjligheten att vara med på denna
fantastiska resa och lycka till med nya
båten.

VI KAN BÅTPROPELLRAR

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

Försäljning • Service • Reparationer

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.

Kontakta oss för visning
och demonstration av
Blue Marines Produkter

Vi har låga omkostnader och kan därför hålla rimliga priser.

FÖRE

Har du en skadad
propeller som
behöver repareras?

EFTER

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

Swedish GTC AB
Hemsida: www.swedishgtc.se
Mail: mattsson@swedishgtc.se
Mobil: 070-529 05 97
8

nerna innan vi återigen gasade upp till
våra 27 knop.
Broöppning och slussning gick väldigt snabbt i Södertälje när vi ropade
upp bro/slussvakten så hade han redan
förberett vår ankomst så vi kunde köra
in nästan omgående.
Efter slussningen så är det en lång bit
med hastighetsbegränsningar och som
skepp är det ännu fler begränsningar att
följa.
Resan fortsatte mot Stockholm och
Hammarbyslussen där några medlemmar från klubben vinkade och hälsade
oss välkomna till storstaden.
Vi slussade ut i saltsjön och fortsatte
vår resa mot vår slutdestination Biskopsudden.
När vi väl anlände så möttes vi av tusentals kvinnor och flickor som vinkade
med vimplar och banderoller. Dock blev
vår förundran kortvarig då vi konstaterade att vi förtöjt väldigt nära målgången
på tjejmilen.
Tyvärr kunde inte våra tjejer möta

Det kostar inget att fråga
– så kontaka oss gärna!

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
www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Ostkusteskadern 2018
Oxelösund – Gryt – Västervik

Med 40 vackra Storebro båtar och 125 glada deltagare måste
vi kalla årets eskader för en riktig succé.
Dessutom bjöds alla deltagare på en fantastisk skärgårdsupplevelse,
då årets rutt var lite längre än vanligt och vädret var strålande.
Text: Veronika Ericsson Foto: Veronika Ericsson, Joachim Thedin, Linnéa Ekengren, Gunilla Dovertun

P

laneringen av årets es-

kader påbörjade som vanligt redan under hösten. Den
viktigaste och kanske även
svåraste uppgiften är som
vanligt att hitta bra hamnar och restauranger, som kan ta emot oss alla under
sommarens främsta semestervecka. Vi
satsade stort och satte som mål att alla
hamnarna skulle klara upp till 40 båtar,
även om vi inte riktigt vågade hoppas
på att så många skulle delta. Då vi bestämt årets rutt funderade vi på om den
möjligen var för många sjömil, samtidigt
hoppades vi att den skulle kunna locka
nya deltagare med hemmahamn längre
söderut. Det lyckades vi med och antalet
sjömil verkade inte alls påverka anmälningarna. Så när vi stängde anmälningsfunktionen var det 40 båtar anmälda, helt
otroligt och fantastiskt!
Veckan innan eskadern kunde man se
flera olika grupper av Storebrobåtar som
sakta men säkert förflyttade sig i vattnen
från Stockholm ner mot Oxelösund. Som
flest såg vi 10 Storebrobåtar i olika grupper på svaj i Östermarsfladen. Kvällen
innan samlingen hade många båtar redan kommit till Oxelösund och ungefär
30 personer gästade familjen Andersson,
som så generöst hade bjudit hem alla
som kunde till deras fina hus på Hasselö.
I Oxelösunds hamn var det samtidigt minst sagt spännande, då det kom
in gammal sjö som fick alla båtar som
låg långsides att rulla något förfärligt i
hamnen. Inom eskaderledningen gjorde
det oss allt lite oroliga, då detta inte var
något vi hade förväntat oss. Men vad
säger man, då eskaderdagen började var
all gammal sjö som bortblåst och vädret
visade sig från sin bästa sida.
Båtarna anslöt enligt planerat schema och tilläggningarna flöt som vanligt
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Ovan bilder från Hasselö.

Ingång till Sjöfartsmuseet

på galant. Efter incheckningen fanns
det möjlighet att besöka Sjöfartsmuseet
i Oxelösund, som hade öppet bara för
oss. Det blev ett uppskattat besök, då
museet hade en massa olika samlingar
från sjöfartens historia i Oxelösunds närhet, samt några mycket engagerade och
kunniga herrar som gärna delade med
sig av sin kunskap. Samtidigt i hamnen

fick eskadern besök av Anton Pettersson
– Thurfjell från Stockholm, en riktig Storebroentusiast som kontaktade oss innan
eskadern och nu kom för att få möjlighet
att besöka några olika Storebromodeller.
Fantastiskt kul tyckte vi och hoppas att
han efter avslutade studier får möjlighet
att köpa sig en egen Storebrobåt.
Klockan 18.30 var det äntligen dags
www.srcc.nu

att samla alla eskaderdeltagare för After
Sea på bryggan. Klubbens ordförande
hälsade alla välkomna och utbringade
eskaderns första skål. Det var en härlig
blandning av deltagare från olika delar
av Sverige. Många hade deltagit vid ett
flertal eskader, medan det för andra var
deras första. Ett bra betyg och något som
vi gladde oss väldigt mycket åt, var att
de som var med för första gången förra
året var tillbaka även i år. Och visst är det
precis så här det ska vara när det är som
bäst, man får träffa sina gamla klubbkompisar, samtidigt som man får möjlighet att lära känna nya vänner. Middagen
intogs sedan på restaurang Läget, som
låg precis vid våra båtar nere i hamnen.
Till förrätt fick vi räkor och till huvudrätt
serverades det en fantastisk god abborre.
När alla avslutat sin måltid drog Charlie Andersson & Anders Berglund igång
med ett musikquiz och därefter blev det
dans. Och oj, vilket uppdämt partybehov deltagarna verkade ha! Full rulle på
dansgolvet och massor av glada skratt
var det. Man kan inte annat än att åter
igen konstatera vilket fantastiskt härligt
gäng vi har inom klubben!
Onsdagen började med Skepparmöte, där Hamnkapten Tomas Ekengren
gick igenom generella förhållningsregler
under färd och presenterade de 4 olika
eskadergruppledarna, samt dagens rutt
till Gryt. Därefter lade grupperna ut i
turordning med ca 30 minuters mellanrum. Då solen gassade på ordentligt och
vi hade ganska många sjömil att köra, lades det även in ett svalkande badstopp på
vägen. I Gryt lade vi till vid Gryts varv,
som är en modern fullservicemarina med
en riktigt fin hamnanläggning. När alla
eskadergrupper anlänt var det åter dags
för After Sea på bryggan. Där det serverades uppfriskande bubblor av olika
slag, samtidigt som det såldes lotter och
vi hade den tillhörande vinstdragning.
Lottförsäljningen sköttes under största
delen av eskadern av våra duktiga juniorer, som tycker att det är jätekul att
få hjälpa till. Middagen som serverades
på restaurangen intill våra båtar i hamnen, bestod av en grillbuffé. Även denna
kväll bjöds det på musikunderhållning
under middagen och det var ingen mindre än Stefan Gustavsson i klubben och
hans väninna Gunvor Ljungberg, som
stod för musik och sång.
Torsdagen började som vanligt med
www.srcc.nu

ett skepparmöte innan avfärd. Det vackra
vädret med sol och måttliga vindar höll i
sig och vi fick ytterligare en vacker och
mycket varm dag, under turen till Västervik. När vi närmade oss Västerviks
inlopp möttes vi upp av flera Västerviksbor redan ute på vattnet. Samma fantastiska bemötande fick vi även i hamnen
där flera av traktens båtintresserade välkomnade oss på bryggorna, vilket naturligtvis kändes jättekul! En kvalificerad
gissning är ett det var en och annan som
tidigare arbetat på Storebro, under de 70
år våra båtar tillverkades i grannkommunen Vimmerby.
I Västervik låg vi helt fantastiskt bra,
då vi fick ligga stävförtöjda på bom, i
den nya fina hamnen på Slottsholmen.
Även denna kväll hade vi After Sea på
bryggan, men därefter var det middag i
egen regi. En del gick ut på stan och åt,
men många valde att gemensamt duka ett
par långbord på bryggan och äta middag
tillsammans. Sen var det åter samling kl.
22:30 för ”Midnight Club, då Västerviks
egen korvgubbe serverar olika sorters
korvar med bröd på bryggan.

Fredagsmorgon började med ett gemensamt bad för de morgonpigga och
hurtiga, vid nya solbrygga på Slottsholmen. Sen var det dags för ett gemensamt
besök hos Star Electronic, som bjudit in
oss alla på ett fantastiskt VIP-event i deras fina butik. Förutom att de är specia
lister på Marinelektronik och har en gedigen erfarenhet av elektroniken på våra
båtar, har de även en hel del inredning i
sin butik. Dessutom var även Isoterm där
med sin demobuss och visade upp sina
produkter. När vi anlände mottogs vi av
makarna Frizell och deras personal, som
bjöd på en fantastik fin buffé med massor
av godsaker, samt en mycket fin presentpåse per båt.
Eftersom vi på fredagen inte skulle

11

SRCC KLUBBNYTT AUGUSTI / SEPTEMBER 2018

SRCC KLUBBNYTT AUGUSTI / SEPTEMBER 2018

En trevlig och uppskaddad present som alla Storebroägare fick av Star Elektornik.

ut på sjön hade vi olika gemensamma
aktiviteter inplanerade, som vi kunnat
välja innan eskader. Den aktivitet som
snabbast blev fullbokad var en drinkskola som genomfördes på Hotell Slottsholmen. Populärast bland barnfamiljerna
var Jolle-eskader med eller utan kajakpaddling vid Västervik resort & spa som
vi hade hyrt för dagen. Där kunde man
förutom paddla kajak, basta, bada i badtunna och prova på att paddla SUP, vilket
blev mycket populärt. Den sista aktiviteten kallade vi för Bara vara, vilket innebar att det fanns tid i programmet för att
strosa på stan eller göra ingenting alls,
dock ingick det en liten samling efteråt,
då det bjöds på ett glas bubbel i baren på
Hotell Slottsholmen.
På fredag kväll var det sen dags för
eskaderns avslutningsmiddag som serverades på Restaurang Slottsholmen.
I år hade vi valt att ha temat ”White
party” på avslutningsmiddagen. Så vi
var ett mycket somrigt och fräscht vitklätt gäng som intog verandan för en
välkomstdrink innan middagen. Midd-

gen serverades inne i restaurangen och
bestod av en fantastisk fyrarättersmeny,
som var sammansatt utifrån olika smak
upplevelser som Björn Ulvaeus uppskattat under sina resor runtom i världen.
Mellan de olika rätterna drog vi bland
annat vinnarna av kvällens lottförsäljning, presenterades pristagarna av eska12

derns fototävling (se vinnande bidragen
sist i reportaget), samt drog årets Båtlott.
Vinnaren av årets Båtlott blev otroligt
nog Tomas Ekengren, för andra året i
rad. Då vi redan hade haft levande musik
två kvällar, hade vi hyrt en discjockey
för denna kväll. Så efter middagen sköts
det undan några bord för att ge plats för
dans för de som orkade dansa trotts värmen, samtidigt som många valde att gå
ut på verandan och fortsätta kvällen där.
Eftersom förra året koncept med en
eskadergrupp åt Ostkusteskadern varit så
lyckat, hade vi gjorde likadant i år. Det
innebar att vi delade upp ansvaret för de
olika hamnarna med alla aktiviteter där
enligt följande: Oxelösund – Annelie
Andersson på Sjölilja, Gryt – Magnus
Larsson på Supernova och Stefan Gustafsson på M/Y Gourmet, samt Västervik Roger Alm på Thixuan och Tomas
Ekengren på Miss Kalema. Tomas var
även ansvarig för indelningen av de olika eskadergrupperna, samt tilläggningen
i hamnarna, där han fick stor hjälp av
Lars Rüdén på Cristal. Sammankallande
och ansvariga för den övergripande planeringen med bland annat anmälningar,
budget, incheckning osv. var Veronika
Ericsson på Garfield och Junette Linder
på Lenita. Och även i år kan vi konstatera att det är ett mycket bra koncept, som
både ger oss flera nya idéer och tydligt
delar upp allt arbetet på flera personer.
Förutom ovan nämnda personer hjälper
naturligtvis även deras familjer till en
hel del.
Ska man då sammanfatta eskadern
lite kort, så deltog 40 båtar. Vi var 125
deltagare mellan 3 månaders ålder och
85 år. Sammanlagt var ungefär 25 av
dessa barn och ungdomar. Förutom alla
dessa mäniskor ”bemannades” våra
båtar av minst 10 hundar och 6 katter.

Vädret var fantastiskt, förutom en otrolig värme hade vi lugna vindar vilket
bidrog till en behaglig resa trots att den
var ganska många sjömil. Och slutligen,
inom SRCC har vi de underbaraste medlemmarna man kan önska sig! Och att
få göra denna eskader tillsammans med
dessa underbara människor är verkligen
en av sommaren absoluta höjdpunkter.
Så stort tack till alla som deltog och ett
jättestort tack till hela eskadergruppen
och deras familjer som hjälpt till att planera och genomföra årets eskader!
Årets ekaderöl tillverkades som vanligt av ett microbryggeri i trakterna där
eskadern går. I år blev det Nils Oscars
God Lager ifrån Nyköping.
Vi ser redan fram emot eskadern
2019!

www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Smultronställen
I Stockholms södra skärgård, nordöst om Östermarfladen
på Nåttarö ligger Stora och Lilla Björn.

P

Text & Foto: Magnus Larsson

av St Björn
ligger en fantastisk fin liten
sandstrand som måste besökas. I området är det ankring
förbjuden vilket innebär att
det är jollen som gäller som färdmedel
dit.
Från Östermarfladen är det bara
några minuters båtfärd i en planande
jolle. Stranden är omgiven av klippor
som skyddar mot vindar från nord, öst
och syd. Då det är öppet hav söderut är
vattnet klart och sanden är vit. Det är en
medelhavskänsla som infinner sig vid ett
besök. Det är så nära man kan komma
känslan av en strand i Grekland eller på
Capri. Fortsätter man några minuter med
jollen norröver från St Björn kommer
man till Båtshaket på Ålö. Kanske skärgårdens bästa och mysigaste restaurang
och även den väl värt ett besök. Det är
ett gammalt båthus med en stort däck på
framsidan som under sommaren ofta har
levande musik på kvällarna.
Kommer man båtvägen så lägger
man till på bryggan utanför och så får
man gå över klipporna in genom båthuset. Mat och dryck beställer man genom
en fönsterruta, spartanskt men fungerar
utmärkt. Menyn består av rökt fisk, lax
av olika slag, färska och rökta räkor med
tillbehör. Enkelt men fantastisk gott. Det
finns även barnalternativ. För oss är ett
besök på St Björn med middag på Båtshaket ett måste varje år och vi längtar
redan tillbaka.
å västra sidan

Eskaderns Fototävling

1:a pris, Familjen Rüdén på Cristal.
14

2:a pris, Joachim Thedin på All Inclusive.

3:e pris, Familjen Dovertun på
M/Y Thalassa.
www.srcc.nu
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Midsommar på Jolpen
Detta år var vi 19 båtar med totalt 65 personer ombord som
samlades på Jolpen för att fira en gemensam midsommar.

E

Text: Gunilla Dovertun Foto: Anders Bejting, Johan Wiklander

fter 9 veckor i sträck
med 30 grader och solsken
så var det dags för det magiska datumet. Denna härliga värmebölja gjorde att jag
innerst inne hade en liten förhoppning
om att SMHI skulle ha fel. Kunde det,
trots den dystra prognosen bli det år vi
skulle få sitta ute i sol och värme på årets
ljusaste dag.
Men icke, Midsommar inleddes traditionsenligt med regn. Som en liten
överraskning kom regnet horisontellt
från NV rakt in i mot bryggorna med 15
– 17 m/s och 22 m/s i byarna.
Med dessa fakta fick vi planera om
vår midsommar. Tälten som skulle resas till skydd mot eventuella regnstänk
ersattes av en stor härlig dukning inne i
klubbhuset. Vi lyckades få till det så bra
att vi slog det tidigare rekordet på 48 sittande personer.
Den väl tilltagna vinden med tillhörande regn såg till att ingen av oss ville
klä någon midsommarstång eller ägna
oss utav några aktiviteter ute. Istället var
vi många som roade oss med att tillverka
10 st härliga jordgubbstårtor. Tillbehören till tårtorna hämtades från Svartsjö.
De fick packas in i stora svarta sopsäckar och färden tillbaka till Jolpen blev
ett spännande inslag för Magnus och
Roger som trotsade vädret i gummibåt.
De lyckades med konststycket att få alla
jordgubbar på plats utan att det blev sylt
på vägen.
Lunchen gick enligt plan och snapsvisorna rullade i rask takt och med dessa
även humöret. Det blev en väldigt lyckad lunch. Senare på eftermiddagen mojnade det och solen tittade t o m fram.
Lagom till After Rain (sea) så fick vi
faktiskt en solig tillställning helt utan
vind. Det kunde man inte tro med tanke
på att det var svårt att stå upprätt några
timmar tidigare. Vi tiggde även pengar
till att anlägga en boulebana och fick in
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fina bidrag så att vi kan sätta igång det
arbetet i år.
Med en atomklockas precision så
tände Kenneth grillarna kl 18.00 och
snabbt därefter var grillgallren fulla av
allsköns läckerheter. Med tanke på det
lynniga vädret så valde vi att ha även
middagen inne i huset. Lottdragningen
fick även den känna på vädrets makter

då leveransen av priser hade regnat inne.
Det fanns ingen som kunde köra ut dessa
till Boda Brygga så vi fick improvisera
även detta. Priserna finns dock i land och
dessa kommer att levereras till respektive vinnare. Familjen ordförande vann 1a
pris, familjen Alm 2a och familjen Martnell 3e priset.
Med tanke på väderprognosen så

var det väldigt kul att så många kom
ut till vår ö i skärgården för att fira en
gemensam midsommar. Vill även tacka
alla som bidrog till den goda stämningen
vädret till trots. Vi gjorde även överskott
i år och dessa pengar går oavkortat tillbaka till underhållet och uppgraderingar
på Jolpen.

Alla (65 personer) samlades i klubbhuset för att inta midsommarlunchen.

Drönarbild över midsommar på Jolpen 2018. Foto Johan Wiklander

Johan visar Magnus Larsson hur drönaren fungerar.
www.srcc.nu
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17

SRCC KLUBBNYTT AUGUSTI / SEPTEMBER 2018

SRCC KLUBBNYTT AUGUSTI / SEPTEMBER 2018

Kräftor 2018
Solen sken och fastän det var riktigt mörka moln runtomkring ön.
Text: Magnus Larsson Foto: Anders Bejting

Vi hade smyckat ut bryggan med extra många lampor i år och när det senare blev mörkt så blev det riktigt mysigt.
Nästan på beställning så började det regna kl 24.00 och för det sällskapet som
var kvar plockades tillställningen ihop
på 15 minuter.

Tacksamt att vakna upp på morgonen och att så gott som allt var undanstädat.
Tack alla för hjälpen!

D

et

hade

FULLSERVICE

utlovats

regnskurar med åska
men för en gång skull
så skonades vi helt från
regnet under kräftskivan.
Traditionsenligt påbörjades aftonen med
en fördrink på bryggan innan alla dukade
upp sina medhavda läckerheter.
Då snapssångerna leddes med fast
hand av Supernovas Annika så lät det
faktiskt riktigt bra redan från början. Senare under kvällen låter allt bra men musikörat kanske inte är det bästa då.
Då mörkret började falla så genomfördes även en musikquiz som vanns
med knapp marginal av Loverboys + Pia.
Loverboys i detta fall är undertecknad
samt Pelle och Pia på Lotta IV. Nästan
traditionsenligt knorrades det från övriga
deltagare om fusk, några mer högljudda
än andra.
18

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
www.vindomarin.se

www.srcc.nu

vindo-storebroklubben-annons-korrektur-20151216.indd
www.srcc.nu
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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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Classichelgen 2018
Det var en brokig skara klassiska Storebrobåtar som deltog vid
årets Classichelg som åter hade flyttats från sista helgen i Juni
till 3-5 Augusti. Denna helg hade vi i alla fall hygglig tur med vädret.

V

i hade också tur att det
generella eldningsförbudet hade hävts så vi fick
tillgång till grillarna.
Själv hade jag inte
min 34:a i sjön till evenemanget men
blev ståndsmässigt upphämtad vid Boda
brygga av Kungsörnen Orion och fam.
Bassili. Det är inte första gången jag
får mönstra på som Kalfaktor på denna
vackra unika båt.
I år hade alla deltagare kommit redan
på fredagen så vi kunde ha lite upptakt
och grilla tillsammans på kvällen. Det
blev en trevlig kväll med mycket båtsnack i glada vänners lag. Kul att det
låg några modernare Storebrobåtar som
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Text & Foto: Micke Friberg
också var med på bryggdäcket under
kvällen.
Lördagens program blev lite omkastat då Sjöräddningen inte kunde komma
på utsatt tid efter att ha fått elektronik
utslagen av åska. Vi kastade därför om
programmet och började med att bl.a
diskutera vad vi kan göra för att få Classicsektionen att växa. Det fanns också
önskemål om ett forum för frågor om
våra båtar på hemsidan. Den största
önskningen från classicbåtarna är ändå
att få till en toa på ön. Den skulle verkligen underlätta för de äldre och förmodligen också bli använd av de modernare
båtarna. Det bestämdes också av de närvarande att vi ska försöka få till en Clas-

sic eskader till 2019 istället för helgen på
Jolpen.
Den klassiska sillunchen blev som
traditionen numera är, uppdukad på
bryggdäcket och sedan inflyttad i klubbhuset p.g.a. regn. Vad gör väl detta när
alla hjälps åt? I ett nafs hade alla fått
in sina tallrikar och tillbehör. Väl inne
sjöng vi snapsvisor till ”lilla nubben”
och hade en mycket trevlig lunch.
Precis när vi satt oss på däcket, kom
sjöräddningen som på stående fot blev
inbjudna. Vi hjälptes snabbt åt att få
fram extra tallrikar och besättningen lät
sig väl smaka.
När lunchen var över tog SSRS skeppare Janne vid och berättade om RS
www.srcc.nu

Räddningsstation Stockholm består av drygt 60 frivilliga sjöräddare som är utspridda på stationens 2 bryggor. Den ena ligger i
Hammarbyslussen och den andra på Österskärs havsbad. Stationen har tre räddningsenheter en 11 m båt som heter Rebecka
af Odd Fellow. De har samlat pengar så vi kunde beställa henne.
En 8 m båt som heter Pantamera som returpack skänkte 10 öre
per pantburk oavsett från vilket land burkarna kom ifrån.
Det finns också en så kallad rescuerunner som är en vattenskoter med ”flak” bak för att lättare kunna rädda människor i
vattnet.
Skepparna skall tjänstgöra minst 72 timmar i månaden och
däckspersonal 36 timmar.
Båtarna är redo att lämna kaj på 15 min 7/24 så länge det är
isfritt.
RS Stockholm är den räddningsstation som har flest uppdrag
efter käringön på västkusten.

Stockholm. De är en av de stationer som
har mest uppdrag i hela landet!
SSRS avslutade sitt besök med att vi
alla fick gå ombord på Rebecca af Odd
Fellow för att få en visning av fartyget
och dess fantastiska navigationsutrustning.
Dagen avslutades sedan med Bubbel,
tilltugg & mingel i klubbhuset till toner
av Classics egen ”Barpianist” Micke
Friberg som underhöll med extra hjälp
på gitarr av Björn Frithiof, kul! Det är
www.srcc.nu

kanske en början till SRCC ”All star
band”!!!
När sedan grillningen startade och
vädret sprack upp flyttade vi åter ner till
bryggdäcket för att intaga en härlig middag i goda båtvänners sällskap. Det blev
en underbar kväll med mycket skratt,
god mat & dryck, båtsnack och mycket
mer ända in på småtimmarna...
Tack alla Classicvänner för en härlig
helg!
21
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Uppgradering badbrygga
Jag vill informera er i den Svenska SRCC klubben om hva
jag har gjort nytt på min Storebro båt.

J

eg har en Storebro 410
Commander bygg nr 4511 (kjøpt
av Helena Mellström i 2010 via
Göran på Malmön).
Forsøkte legga inn info bilde på
deras hemsida, men jag fikk inte tilgång.
Kan du informera dina melemmar
om denne uppgraderingen för SRC 410
Commander ?
Jeg kommer nyligen från försommar
treffet i SRCC Norge i Åsgårdstrand,
sittbenken ble godt mottatt.
Jag frågade Storebro om de kunne
gjuta en slik sittbenk, men dom svarade
aldrig, så jag fikk tilverkad den av en
duktig kille her i Norge.
Om du har egare av SRC 410 som er
interesserad så be dom kontakta mej for
mer info.

22

Text & Foto: Arild Just Christensen

Du har väl inte missat att
Jolpen fått en egen Trollstig?

A

Til din info ble jag nyligen valgt inn
i styrelsen i SRCC Norge.
Arild Just Christensen
Asnesveien 7 B, 3222 Sandefjord, Norge
Tlf: + 47 959 30330, fam.ajc@online.no

Text: Veronika Ericsson

llt började med ett enda
stentroll som Edvin och
Susanne gjorde. Men då
trollet var så otroligt charmigt inspirerades många
fler och snart flödade det av härlig kreativitet på ön. Under sommaren har
vi därefter kunnat se barn som skapar
massor av stentroll, andra varelser, men
även tillhörande hus och fotbollsplaner
som dessa troll kan behöva. Och visst
märker man att alla tycker att det är kul
att pyssla! För ibland har det varit upp
till 10 barn och även ett par vuxna runt
pysselbordet, med det har även gett sysselsättning till de barn som varit nästan
ensamma på ön ibland.
Idén att man kunde skapa en trollstig på Jolpen kom Julia på, efter att hon
tillsammans med Elsa, Astrid, Meja och
Engla hade hunnit få ihop flera olika
stenfamiljer och inte riktigt visste vad
de skulle göra med dessa. Sagt och gjort,
alla barnen hjälptes åt att placera ut trollen på olika ställen i skogen. Därefter
lade de ut små blå stenar som man kan
se och följa om man tittar riktigt noga.

www.srcc.nu

www.srcc.nu

Foto: Veronika Ericsson, Anders Beejting

Men även om man följer de blå stenarna, gäller det att vara vaksam så att man
verkligen får se alla de ljusskygga små
varelser, som försiktigt tittar fram bakom olika stenar och blåbärssnår i skogen.
Där finns fotbollsfamiljen, Tränäsorna
vid hajkplatsen, France/midsommarfamiljen, Jumbo och sonen Bong, Hajen
uppe på klippan, Tjuvar i tjuvnästet och
fängelsehålan, men även en polisstation
tack och lov.
Då det mesta material börjat ta slut,
svängde Annika förbi Stockholms bästa
pysselaffär och handlat mera stenlim,
men även pärlor och annat kul material.
Det hade även plockats med lite runda
fina stenar från Öland, som skulle användas till stentroll. Detta ökade åter

kreativiteten och snart var det full fart
vid pysselbordet. Och vid detta tillfälle
deltog alla barnen som var på ön, med
att skapa nya troll och andra varelser.
De sista trollen vet jag inte vad de heter,
med jag såg att det var många som glittrade otroligt tjusigt och hade massor av
fina pärlor fästa på sig.
Så nästa gång du kommer till Jolpen
måste du passa på att gå ett varv runt
trollstigen. Och känner du dig kreativ
under årets lite mörkare delar, får du mer
än gärna skapa ett eller flera troll därhemma, som får flytta in på trollstigen
framåt försommaren.
Varmt välkommen till trollstigen,
hälsar barnen och trollen!
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Börje och Kenneth
blev uppskattade

Sommaren på Jolpen

V

Text & Foto: Magnus Larsson

av
bryggplatserna på Jolpen
i år. Sammanställning
av antal nätter och båtar
kommer vid årets slut men vi kan redan
nu se att utnyttjandet och intresset för
Jolpen har ökat och med tanke på vädret
som vi har haft i år så kanske det inte är
så konstigt. I juli genomförde vi också
inspektion av vissa bojar då en boj gav
vika. Dock ser de bojar vi inspekterat
helt ok ut. Det finns ett flertal teorier om
varför just en boj gett vika men kommer inte ge mig in på det i denna text.
Klubben har dock lagt upp en plan på
genomgång och byte av kätting och ev.
bojar. Det är en kostsam aktivitet men
prioriterad.
Den nya spången har kommit väl till
användning i år. Inte bara av besökare
som tillfälligt får lägga till där utan även
av sjöräddningen som vi har skrivit om
på annan plats i detta nummer. Sjöräddningen har också gjort ett flertal besök
hos oss vilket är väldigt uppskattat.

F

örsta dagen på seglarlägret,

som varje sommar
har lägret mitt emot Jolpen, kom åskoväder med vindkantring så deras jollarna slet sig när barnen höll på att
montera upp tälten.
Börje och Kenneth såg vad som hände, de tog jollen och
åkte och bärgade trissjollarna.
De räddade seglarlägret för barnen, bra jobbat.

i har haft en väldigt
bra

Text & Foto: Elisabeth Larsson

beläggning

Modell

Pris SEK/€

Storebro 355 1996

1 250 000

Storebro 420 Biscay 1994 i toppskick

1 695 000

Storebro 430 Baltic – 1999 – bra pris

1 950 000

Storebro 430 Baltic 2000 i ett mkt fint skick

2 395 000

Storebro 435 Commander – 2009, en ägare 3 695 000 SEK

3 495 000

STOREBRO 435 SUNTOP – 2012

€ 395 000

Storebro 465 Biscay 2002

€ 245 000

Storebro SGS No 1 – 7 950 000 SEK

6 995 000

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

Inför midsommar så tog många
med sig briketter och kol som generöst
skänktes till Jolpen. Dock blev sommaren så torr och vi följde de allmänna
rekommendationerna och ställde ut ett
eldningsförbud. Även om vi har brandsläckningsutrustning så ansåg vi att det
skulle varit provocerande att stå och
grilla då halva Sverige stod i lågor. Då
Österåker kommun släppte på förbudet
gjorde även vi det.
Nu kryper hösten allt närmare, dock
har vi många helger kvar på båtsäsongen. Gällande aktiviteter så har vi en

stängning den 29e september. Stängningen innebär dock inte att man inte får
lägga till. Så länge båten ligger i vattnet
är man välkommen till Jolpen. Under
stängningen ser vi till att ställa i ordning
och vinterförbereda duschar, badtunnor
m.m. Vi har även preliminärbokat den
15e december för Luciafirande. Återkommer med inbjudan för både stängning och Lucia.
När detta skrivs ska arbetshelgen genomföras där det finns ett gediget schema för uppgraderingar. Detta kommer
dock i nästa nummer.

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

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

Solö Ruff -60
Solö Ruff - 61
Solö Ruff - 62
SRC 31 Adriatic De Luxe - 89
SRC 31 Biscay - 80
SRC 31 Baltic - 85
Storebro J 32 - 98
SRC 34 Baltic - 74
SRC 34 Baltic - 75
SRC 34 Baltic DS FB - 81
SRC 340 Biscay - 87
SRC 355 Baltic - 95
SRC 380 Biscay - 93
SRC 40 Baltic - 82
SRC 40 Baltic - 86
SRC 40 Baltic - 82
SRC 40 Baltic - 88
SRC 420 Baltic - 92
SRC 420 Baltic - 95
SRC 470 Baltic - 88
SRC 475 Commander -03
SRC 500 Baltic ”Måsvinge”- 95
NIMBUS 32 DC Ballista - 91
Segelbåt:
HERO – BRAVA, “One-Off Racing sailing”
Båtvagn:
Typ “Storebro” nytillverkad år 2012
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175 000:175 000:125 000:495 000:495 000:495 000:785 000:495 000:695 000:€ 55.000.895 000:1 400 000:€ 125.000.895.000:€ 89.000.1 000 000:1 100 000:1 340 000:2.130.000:€ 189.000.€ 335.000.NOK 3.600.000:695.000:695 000:48 000:-
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Och allt
flyter på
som det ska?
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En kedja är inte starkare än
sin svagaste länk…
Text & bild: Kristian Ehrling

Båtvänner i SRCC!

V

i

båtägare

är

ex-

för och
diskuterar inte sällan
risken för beväxning i
bränsletankar och andra
problem som kan rendera motorstopp. I
samband med att Scanias mekaniker var
ombord för att utföra service och kontrollåtgärder av värmeväxlaren på en av
motorerna fick vi en spännande erfarenhet.
Värmeväxlaren på styrbord motor
hade monterats tillbaka efter rengöring
på verkstad och det var dags för provkörning. Under de förberedande åtgärderna
med uppkoppling av dator m.m. startade vi motorn för snabb gångtemperatur.
Plötsligt efter 15 minuters på tomgång
stannade motorn och mekanikerns omedelbara fråga var – Är bränslet slut?
Bränslemätaren stod på dryga halv
tank vilket även motsvarade det faktiska
förhållandet. Efter kontroll av förfilter,
luftning av systemet och ihärdiga försök att pumpa upp ett tryck i systemet
fortsatte felsökningen längs bränsleledningen fram till anslutningen på tanken.
I magnetventilen fanns spår av något intorkat men i övrigt oidentifierbart. Min
farhåga var att beväxning och alger hade
satt igen de trånga kanalerna i ventilen.
Efter rengöring av ventilen provade vi
på nytt att starta motorn med ett lika nedslående resultat.
ponerade

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
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Orsaken till motorstoppet visade sig
när vi demonterade stigarröret i tanken.
Rostangrepp på röret hade bildat ett antal små hål. När vi täppte till längst ned
och blåste i röret så lät ett vinande ljud
av den luft som trycktes ut genom hålen.
Efter tillverkning och montage av nya
stigarrör, nu av rostfritt material, startade
motorn utan problem.
Jag kontaktade våra vänner i Storebro för att höra om deras erfarenheter i
frågan. Något dröjande med svaret infor-

merades jag att bränsletankarna tillverkades av en leverantör medan Storebro
själva anordnade med stigarrören.
Man kan givetvis fråga sig om kvalitén motsvarar min i övrigt goda uppfattning om Storebro båtar. Båten är en
Storebro 430 Baltic av årsmodell 2000
som vi köpte hösten 2017. Vi har de senaste 16 åren haft glädjen av först en 340
Biscay och därefter en 380 Biscay och
alltid uppskattat det gedigna hantverket
och båtarnas i övrigt fina kvaliteter.
Jag önskar en fortsatt fin båtsommar.

27

SWE18002 / 0218

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

