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HÅKAN KVIST

Ledare

Alla projekt genomförda, nu väntar 
det båtliv vi alla längtat efter!

Tack för en fantastisk uppslutning på städdagen i ham-
nen och på klubbholmen! Alla projekt kunde genom-
föras och det blev riktigt fint. I hamnen monterades 
de nya fina landgångarna till bryggorna som Stefan 
 Gass lander snickrat ihop. Vaggor och pallningsvirke 
ställdes undan, det städades i klubbhuset och bodarna, 
det plockades skräp i hela hamnen. Toatömningsbryg-
gan oljades, det gamla sönderrostade bastuaggregatet 
bars ut ur bastuflotten och ska snart ersättas med ett 
nytt. Det finns även planer på att samtidigt flytta inner-
väggen för att få lite mer utrymme i bastudelen.

Ungdomssektionen har startat igång och har haft sina 
första seglingar i viken i kombination med lite teoripass 
uppe i Berget. Klubben har köpt in en begagnad RS 
Feva, som är en lite modernare tvåmannsjolle. Den 
kommer att ersätta de Trissjollar som vi tyvärr blivit 
tvungna att kassera då tidens tand hade gnagt lite väl 
djupt. Jag tycker att det var ett klokt val av båt då RS 
Fevan kommer att ge möjlighet för flera ungdomar att 
segla tillsammans, eller en vuxen ledare att segla med 
våra yngre barn så att de får känna på trygg segling. 
Samtidigt kan den utmana även mer erfarna seglare 
med sin fartpotential. Ungdomsledarna kommer också 
att kunna låna en båt att ha som ytterligare en följebåt 
vilket är mycket uppskattat och inte minst viktigt för 
säkerheten. Tack Britt, vi ska ta väl hand om den!

Alla som har båt i hamnen måste lämna in en försäkran 
till styrelsen att båten är fri från TBT, alltså tennbase-
rad färg som fanns fram till slutet av 80-talet, men som 
sedan 2008 är totalförbjudet och inte får förekomma på 
båtskrov – inte ens i underliggande färglager. För den 
som inte vet vilka färger som finns på båten, kommer vi 
i höst att erbjuda möjlighet att mäta. Tänk på att följa 

de direktiv som finns på Transportstyrelsens hemsida 
vad gäller att ta hand om färgavskrap och slipdamm så 
att varken människor  
eller miljö kommer till skada. Transport styrelsen håller 
på med en undersökning av olika metoder att sanera 
giftig färg från båtbottnar, och kommer med rekom-
mendationer under nästa år.

Klubbens har ju också en vision sedan 2016 att alla båt-
bottnar i hamnen ska vara biocidfria år 2021.  
Biocidfri innebär att färgen inte innehåller ämnen som 
koppar och zink. Det betyder alltså att man inte målar 
med de färger som är godkända av Kemikalieinspektio-
nen för användning på ostkusten, utan att man använder 
giftfri bottenfärg som är godkänd för användning i 
insjöar och längs norrlandskusten, eller ingen färg 
alls. Det finns till exempel silikonfärg av olika slag eller 
blank och hård epoxifärg som tål  
mekanisk rengöring. Dessa färger kommer att kräva att 
man gör rent sin botten flera gånger under sommaren 
och många är lite avvaktande och vill gärna se hur de 
nya produkterna fungerar. Det tar tid att ställa om och 
få alla att dra åt samma håll, men det är den vägen klub-
ben har valt och mycket tyder på att myndigheterna 
inom några år kommer att dra åt tumskruvarna.

Nu närmar sig sommaren med midsommarfirande på 
Klubbholmen och sedan semester, och vi får hoppas på 
lite stadigare väder med sol och värme så att vi kan njuta 
av det båtliv vi alla längtat efter!

Ha en riktigt skön båtsäsong 2019!

Håkan kvist 
ordförande

Midsommar på Klubbholmen

Program med  
ungefärliga hålltider: 

Midsommarafton
11.00 Vi klär och reser stången 

14.00 Dans kring midsommarstången

15.00 Barnens femkamp 

17.00 Tipspromenad för stora och  

 för små 

19.00 Gemensam middag och dans

Midsommardagen
11.00 Klubbmästerskap i varpa 

19.00 Gemensam middag 

Varmt välkomna! 
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Hasse Nilsson tackades av för sina 
år i redaktionskommittén

9080
70

60

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

30
20 10 90 80

70

60

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

30
20

10

N

W

S

E

NW

SW
SE

NE

NNW

W
N
W

W
SW

SSW
SSE

ESE
EN
E

NNE

NbW

NW
bN

NW
bW

W
bN

W
bS

SW
bW

SW
bS

SbW SbE

SEbS

SEbS

EbS
EbN

NEbE

NEbN

NbE

HASSE RUDHEDEN

Hamnmästaren har ordet

Mastinventering i mastskjulet  
i sommar

Nu är våren äntligen här och nästan alla båtar är sjösatta 
i skrivande stund.

I vinter har vi bytt ut 10 st gamla Y bommar och sam-
tidigt breddat två båtplatser vilket medför att vi har 
plockat bort två Y bommar. En av dom var den nya 
sorten så den kommer att användas på annan plats. 
Bryggorna oljades i vår då det inte var möjligt i höstas 
för allt regnande.

Sjösättningen gick i år alldeles utmärkt och det var 
några båtar som sjösattes lite tidigare av olika anled-
ningar. Jag vill bara påpeka att de som får sin båt sjösatt 
annan tid än ordinarie även deltar arbetsmässigt en an-
nan sjösättning, helst den som var den ordinarie.

I samband med ”lappningen” av sjösättningsdagar 
inventerade vi även vaggor och pallningar. Det mesta 
var helt ok. För de som ska förbättra till hösten finns ett 
meddelande på ställningen eller bocken.

De båtar som har peke är ibland förtöjda så att peket 
sticker i på bryggan och därmed försvårar passage med 
bagagekärrorna så jag få be er som det gäller att förtöja 
lite längre ut.

Vi noterade under förra säsongen att det låg kvar många 
master i skjulet hela sommaren (fler än de som inte 
hade mastat på). Som den seglande delen av medlem-
marna säkert har konstaterat så är skjulet mycket välfyllt 

under vintern. För att slippa bygga ut mastskjulet ska vi 
göra en inventering och få ut de master som är kvarläm-
nade eller av annan anledning inte är önskvärda.

Det kommer att finnas material att märka masten eller 
annat som förvaras där under våren. I sommar gör vi en 
koll på vad som inte är märkt och flyttar ut de master 
som inte är märkta. Det är då en förhoppning att mast-
skjulet ska räcka till. 

ÖBK u har lånat en gul plasteka som låg i slänten mellan 
båken och fyren och vi undrar nu vem som äger den och 
om det är ok att låna den. Om någon känns vid båten så 
meddela Lars Öberg som ansvarar för segelskolan.

I år har vi som vanligt beställt en stor container för 
skräp till städdagen men oj vad mycket det ligger där på 
platsen där vi brukar ställa container reda nu. Det är en 
stor kostnad för klubben att behöva en så stor behållare 
och det skulle underlätta om alla tar med sig sitt eget 
skräp från klubben. Detta gäller även spilloljor som går 
att lämna in på återvinningscentralerna.

Till hösten ska vi förbättra markförhållanden från 
toasugningsbryggan och norrut där det vissa år blir väl 
mjukt och blött samt utöka belysningen i det området.

Önskar er till sist en skön sommar med många fina 
båtturer!

vid pennan Hans rudHeden
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städdag
städdag
städdag

Jag blir lika betagen vart jag än åker i det här landet. Det 
är så fantastiska vackert och varierat. Det blir aldrig trå-
kigt eller enformigt. Vi landade i Auckland sent på kväl-
len. Vi hade hyrt en bil i mellanklassen trodde vi. Men det 
visade sig att det var en liten Fiat Punto om stod på upp-
hämtningsplatsen, vi hade mycket bagage, 5 stora väskor 
och handbagage. Vi fick packa ur ett par väskor och stuva. 
Vi ringde vår vän Russel Harris och frågade om vi kunde 
sova över i hans lilla extra hus, men det var upptaget och 
han var i Auckland men vi kunde låna hans säng, och det 
gjorde vi. Efter en 4,5 timmars körning och en lång resa 
så kraschade vi där. Sov några timmar och åkte sedan ner 

till Blå Ellinor. Väl hemma hos Blå Ellinor, hade våra 
vänner Arkuda och Ultimo ställt in en välkomstblomma 
och en flaska vin i sittbrunn.

Nu skulle det rustas. Vi började med att göra iordning 
botten på båten, det tog en hel vecka. Då hade vi ändå 
hyrt in folk som slipade av botten, då det krävs en sug 
monterat på slipmaskinen för att få använda den. Vi tog 
även hjälp med poleringen av skrovet. Dan bytte några 
genomföringar och jag bytte alla anoder. Sedan botten-
målade vi. 

Efter en vecka sjösattes Ellinor och vi stannade på 
bryggan en månad och fixade alla små projekt. Så som 
att sy vindskydd och solskydd till nya taket, montera in 

lysen, sätta fast solceller på taket. Byta alla packningar i 
watermakern, byta slangar på motorn, kolla så allt funkar, 
uppdatera plotter och sjökort, med mera.

När vi var klara, lämnade vi Opua som ligger på 
Nordöstra Nya Zeeland och seglade ner till Whangarei 
som ligger ca 6 mil söderut. Här låg vi en hel månad och 
fortsatte med mekandet. Jag använde vår vän Sue på 
Serangeti som kunskapare när jag fortsatte sy. Vi gjorde 
ett avbrott i mekandet och lånade en bil och gav oss ut 
på en tur till Cape Reinga med våra vänner på Serangeti, 
Sue and Larry. Vi bodde på trevliga Airbnb (företag som 
hyr ut rum och lägenheter) och bl.a. på the ”Hippi hut”. 
Där vi klädde upp oss i passande outfit. 

Tillbaka i Whangarei, Här är det sociala livet mycket 
trevligt med sundowners (drink) en gång i veckan, lady 
lunch, promenader och tävling i juldekorering av båt. 
Borgmästaren var domare. Henne mutade vi framgångs-
rikt med glögg och pepparkakor, så vi kom på 3:e plats. 

Efter nyår fick vi oväntat och mycket trevligt besök, 
Charlotte Alexandersson hörde av sig och frågade om 
förpiken var ledig. Hon kom till Whangarei med bussen 
och vi seglade till Greate Barriel Island, en ö som ligger 
en bra bit sydost om Whangarei , och gick på tur i den 
vackra naturen. Vi besökte bl.a. hot springs och badade 

Gerdes äventyr

ÅSA OCH DAN I TORNET I AUCKLAND.

JULDEKORATIONSTÄVLINGEN

Hej, vi är nu tillbaka i New Zealand efter en tid hemma i Sverige! 
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i en varm bäck. Det var långt att gå, men vi hade tur och 
fick lift en del av vägen. Sedan lättade vi ankar mot ön 
Wahiki, en ö alldeles öster om Aukland. Här finns det typ 
20 små wineyards. Vi hade spanat in fyra som det såg ut 
att vara gångavstånd till, men det var ganska långt. Till 
slut kom vi fram. En var stängd, men resten öppna. Vi 
startade med vinproving, men blev hungriga och beslöt 
oss för att äta lunch. Dessvärre fick vi utrymma stället när 
brandlarmet gick. Här fick Dan frågan ”får jag hälsa på 
dig Sir – är du sir Richard Brandson?” (Richard Brandson 
är en världsberömd rik affärsman och filantrop och Dan 
liknar honom), Dan sa ”No”, men uppvaktaren trodde 
honom inte så Dan sa ”Not to day”,och killen svarade 

– ”å jag förstår”…
Vi orkade en vinprovning till men gick sedan ner och 

tog lokalbussen tillbaka till båten. När vi väl kom fram, 
låg jollen högt upp på land på grund av tidvattnet. Jollen 
är jättetung. Först fick vi för oss att vi skulle vänta ett par 
timmar på att tidvattnet skulle stiga, men jag hade tittat 
fel och insåg att vattnet skulle bli ännu lägre. Vi började 
då släpa jollen i något som visade sig vara lera. Vi sjönk 
ner till knäna och jag förlorade mina crocs (en typ av san-
daler) i leran. Det blev mycket skratt innan vi lyckades få 
ut jollen i den lilla vattenrännan som fanns kvar. Det blev 
en del att tvätta, av allt som blev lerigt.

Det gäller att hålla koll på pappren. Vi fick problem 
med vårt visum. Det finns en regel vi inte kände till som 
säger att man bara får vistas i landet max 9 månader under 
en 18 månadersperiod. Den regeln började myndighe-
terna tillämpa mer strikt fr.o.m. 1 januari 2019 och de 
ville inte ge oss någon förlängning. Vi blev tvungna att ta 
hjälp av en visumagent och fick gå på läkarundersökning 
och skicka in en massa kompletterande uppgifter. Så nu 
håller vi tummarna att vi får stanna till slutet av maj eller 
till dess det kommer ett väderfönster i slutet av april eller 
i början av maj (vi fick till slut en förlängning av visumet 
till 16 maj).

Våra ÖBK kompisar Ludde och Karin kom till oss 
dagarna efter Charlotte lämnade oss i Auckland. Ludde 
frågade oss redan för ett år sedan, då han hade fått er-
bjudande om att gå i pension lite tidigare. Efter några 
shoppingturer i Aucklands matvaruaffärer och där Dan 
och jag gick på läkarundersökning, seglade vi iväg till en 
liten ö utanför Waihiki där vi bara dejsade ett par dagar. 
Sedan gick resan vidare åter till Great Barrier island. Ön 
med de många vandringslederna och den vackra naturen. 
Vi seglade sedan tillbaka till Whangarie, när vi fick lämp-
lig vind. Här blev det shopping på bl.a. Arthurs, en helt 
hysterisk affär som har det mesta. Vi hann också med en 
vandring upp på utsiktsberget. 

Tiden går fort och på måndagen tog Karin bussen till 
flygplatsen, checkade in och lyckades komma ända fram 
till gaten, då de sa till henne att – ditt flyg går i morgon. Så 
det kan bli, vi fixade ett boende i närheten av flygplatsen 
och så fick hon åka hem en dag senare. 

Med endast Ludde ombord, lättade vi sedan ankar 
och seglade norrut efter östra kusten till Tutukaka och 
Whangamumu för att sedan landa i Opua på fredagen.

Tutukaka är en pittoresk turistby med färgglada hus, 
hotell, restauranger och en hamn. Vi ankrade utanför. 
Det var ganska trångt, men en helt okej plats att vara på 
för en natt. I Whangamumu fanns en gammal valstation, 
de jagade in valarna i en viken och satte för ett nät och 
slaktade dem. Valstationen stängdes på 20 talet. Viken är 
sagolikt vacker, bra snorkling, fina vandringsleder och 
gott skydd för alla vindar. Vår vän Jeff hade fixat en 

bryggplats åt oss i Opua. Åsa skulle tillbaks till Whan-
agrie för en ytterligare en akupunkturbehandling, så vi 
lånade Unsqabays bil. På kvällen hade vi gemensam BBQ 
med många härliga skratt. I Opua passade vi på att tvätta 
och handla mat.

Plötsligt ville Ludde bada och hade fått tips om 
Paradise bay på Urupukapuka Island (en ö nord ost om 
Opua) ett mycket trevligt ställe med fina vandringsleder. 
Våra vänner på Sarangeti kom och vi hade en gemensam 
sundowner på vår båt. Efter ett par dagar var det dags för 
Treaty-day i Waitangi nära Paihia (tillbaka till fastlandet). 
Här ankrade vi båten utanför och tog jollen in. Den 6 
februari firas Treaty-day, då de vita skrev ett fredsfördrag 
med Maorerna. Det firas med bl a traditionell sång, dans 
och Haka. De stora ceremoni- och stridskanoterna an-
vänds då. Det här är en stor familjefest med flera scener 
och med varierad underhållning. 

På vägen dit gjorde vi ett sjöfynd, en stor ficklampa 
låg och flöt. Vi åkte tillbaka till Paradise bay och väntade 
in det stora ovädret som var på gång. Det kom med en 
massa vind och lite regn. Den natten sov Dan och jag 
oroligt. På morgonen hade det blivit en ledig plats längre 
in i viken och dit flyttade vi. Vi behövde nu proviantera 
och tvätta, så vi for tillbaka till Opua och ankrade vid 

den lilla ön. Vi lånade bilen och bjöd över Jeff, Chris och 
Francis på Paella. 

Vi fortsätter nu norröver och som vanligt har vi vinden 
emot oss, så det blir mycket motoråka, lite segla. Efter-
som det har blåst rätt mycket de senaste veckorna så går 
det stora dyningar. Ludde trodde inte riktigt på oss när vi 
beskrev hur det kunde vara. Han föreslog att vi skulle gå 
in mellan några öar på ett par ställen där Dan visste att 
det skulle bli svårt med för stora dyningar. Men ibland 
behöver man se det med egna ögon innan man förstår, så 
vi gick till slut runt öarna.

Lite längre norrut kom vi småningom till ön Cavalli. 
Här blåste det rätt in i viken och dyningarna rullade in. 
Så vi fortsatte och segade oss väster ut i motvind och 
högsjö till Whangaroa. Här hittade vi bästa platsen i en 
vik nära inloppet, en fantastisk vacker plats. Här känns 
det som om man ankrar i fjällen. Vi tog jollen upp för en 
bäck, där det skulle finnas ett vattenfall. Det gjorde det 
säkert när det har regnat, men inte nu, det var nu ett tag 
sedan det regnade. Sista biten fick vi paddla. Det känns 
oerhört lyxigt att få se alla dessa magiska platser.

Tillbaka till ön Cavalli. Här finns en stor fin sandstrand, 
där dyningarna rullar in och det är lite knivigt att land-
stiga med jollen utan att fylla den med vatten. Dan och jag 
åkte in och vandrade runt. Vi passade på att snorkla. Men 
Ludde var lite skraj, då båtgrannen berättade att det varit 
en haj under deras båt på morgonen. Vi såg en del stora 
fiskar och några rockor. En motorbåt kom och frågade 
om någon av oss kunde vara båtvakt medan de dök efter 
scallops (stora musslor). Ludde anmälde sig frivilligt och 
fick han 6 st stora fina scallops som betalning De åt vi 
som förrätt. Det var första gången jag fick ta hand om 
sådana. De skulle öppnas och renas för att sedan tillagas. 
Det var spännande och lärorikt. De två första blev lite 
trasiga men de var supergoda. Vi stekte dem i lite citron, 
vitlök och vitvin. Mums! 

Nu blev det dags att vända söder ut igen, men vinden 
var emot oss även denna dag. Ludde som gör oss den stora 
tjänsten att diska, glömde att ställa undan diskmedlet och 
när sjön börja rulla blev det såpigt och ”glatt” ombord. 

Dags igen för lite mer mek. Vi lagade borrhålen på 

DET FINNS MÅNGA VINGÅRDAR PÅ NEW ZEALAND.

VALSTATIONEN PÅ WHANGAMUMU.

ÅSA OCH KARIN.

FIXAR SCALLOPSEN SOM LUDDE SÅG TILL ATT VI FICK.
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däcket efter det vi har bytt canvas runt överbyggnaden 
och passade samtidigt på att byta fästpunkter. Tyvärr hit-
tade vi inte riktigt rätt färg. Med Luddes hjälp gick allt 
ganska fort.

Vi seglade tillbaka till Whangarie, där vi skulle släppa 
av Ludde efter fyra härliga veckor tillsammans. I Whang-
arei skulle vi ”bara fixa lite saker”, två månader senare, på 
skärtorsdagen kom vi i väg. Det är så himla trevligt här.

Det blev också en hel del pyssel i Whangarei. En ny 

elkabel till ankarspelet, som vi också skruvat isär och 
servat. Vi flyttade VHF-en till ett bättre läge i sittbrun-
nen. Furler och furlinglinan med chikanen (rullfocken) 
behövdes göras om och så alla genomföringar som be-
hövde tätas till förpiken. Myggnät och solskydd behövde 
sys, packningar i watermakern åter igen bytas, samt en 
inspektionslucka till en av dieseltankarna ordnades.

Åsa sydde kjolar inför resan till Fiji, Dan bytte vär-
meslang (krav från Åsa att värmaren skulle fungera när 
det blir kyligare här i Nya Zeeland). Dykutrustningen 
behövde också servas, det är viktigt att veta att den fun-
gerar ordentligt, då vi har planer på att dyka på bl.a. Fiji. 
Vajrarna till styrningen blev också servade. Dan tömde de 
båda aktre luckorna och försvann ner i hålet ett tag, tur 
att han är så vig och smidig. 

Två gånger i veckan har vi träffats och spelat instru-
ment tillsammans med lite olika människor varje gång. 
En dag kom Martin och tyckte att vi skulle ha ett mål. 
En spelning för publik! Sagt och gjort, det sattes upp 
en spellista som vi övade på, och det slutade med två 
spelningar. Till slut var vi en orkester med folk från 6 
nationer och 15 personer på ukulele, cello, fiol, elbas, 
gitarrer, keyboard och bongotrummor. Det var roligt 
på riktigt. Det var också en av orsakerna att vi blev kvar 
i Whangearie. Här promenerar vi varje dag, ibland lite 
längre, det finns många fina leder och promenadvägar i 
Whangarei. 

Åsas glasögon gick sönder och det finns inga reserv-
delar här i Nya Zeeland, så vi fick Arkuda i USA att ta 
med sig det. När sakerna väl var här och vi skulle montera 
grejorna, hade skruvarna på bågarna ärgat ihop. Det blev 
till att maila Synsam i Sverige, men inget svar. Vi fick be 
Gustav ringa och trycka på. Ulla från båten Loupa åkte 
in och hämtade reservbågarna dagen innan hon kom ut 
hit. Väl här gick vi till Specsaver och bad om hjälp med 
att byta glas i bågarna, det gjorde de gratis. Vi köpte också 
gasolslang för att kunna fylla i gasol till våra icke-Nya 
Zeeland-godkända gasolflaskor. Det blev också till att 
fixa en förlängningsantenn till vårt modem så att vi fick 
ett bättre wifi ombord. 

Vi var också lite kulturella. Sue och Larry på Serangeti 

hittade teaterbiljetter, så vi beslöt oss för att gå på teatern. 
Det innebar att vi skulle ligga kvar ytterligare en vecka i 
Whangarei. Pjäsen var en tvåaktare på ca 4 timmar. Det 
var tur att vi tagit ett par glas till middagen och också i 
pausen mellan de båda akterna. 

Det är trevligt med vänner. Dan och Conny på Ultimo 
och Larry på Serangeti gjorde en ”herr” lunch en dag. 
Den varade i 5 timmar och var en genuin sillunch med 
alla tillbehör. Larry trodde att Dan och Conny skulle 
skoja med honom, men efter lunchen var han väldigt 
nöjd. Vi tjejer anslöt oss till vid 5 tiden och sedan gick vi 
på thairestaurang. Man kan säga att då var herrarna bra 
runda under fötterna.

Det blev mycket skrivet om Whangarei, det är ett bra 
ställe att bo på, nära till affärer, vandringsleder, och det 
finna många saker att göra. Det är också bra med olika 
båttillbehörsaffärer och så är framförallt den Marina 
personalen supertrevliga, hjälpsamma och allt går och 
fixa så att det mesta löser sig.

Det är många människor som vi lärt känna, en del är 
väldigt bra andra lite ytligare. Det är bara inom scou-
terna vi har upplevt något liknade förut. Vi delar samma 
intresse, bor på båt, alla har olika ekonomiska förutsätt-
ningar, värderingar, politiska och religiösa åskådningar, 
men alla (nästan alla) ställer upp, för man vet att nästa 
gång är det jag som behöver hjälp, så därför hjälper man 
alltid till om man kan. 

Åsa fick veta att båten Carpe Mare med Katarina och 
Anders skulle få nya segel, så vi fick deras gamla och 
sydde ett ankarsegel. Ellinor har nämligen ”börjat dansa” 
när vi ligger för ankare. Det blev sedan vi byggde den nya 
överbyggnaden.

Påsken firade vi tillsammans med två svenska båtar 
och två amerikanska båtar. Det var Ultimo, Arkuda 
och Mezzalnuna. Vi låg i en fin liten f.d. valfångarvik på 
Whangeimumu.

På vägen till Opua slutade plottern att fungera igen, 
så vi for ner till Auckland för service. De kollade på den 
och hittade inga fel. Vi drog en ny strömkabel för att vara 
säkra på att felet inte berodde på att det var för lite ström. 
Vi fick tillbaka den efter par dagar.

Vi har köpt proviant och lagat mat för vår överresa. Åsa 
lagar färdiga portioner, så vi kan enkelt kan ta en måltid 
per dag ur från frysen. Vi äter också hemmagjord yoghurt 
med mussli till lunch. Bill som vi träffade i Borabora 
tjatade till sig att få följa med på överseglingen till Fiji. 
Det var hans dröm att göra en längre segling, det är det 
inte längre. Han var sjösjuk hela vägen med undantag av 
de dagar vi låg i Minerva reef. Så nu pratar han om att 
hyra båt på plats istället.

Och om det är någon som undrar hur länge ett tepaket 
à 100 g räcker så är det till 12 kannor. 

Minerva Reef, ett rev mitt ute i ingenstans. Vid hög-
vatten syns det inte, bara om det blåser så vågorna bryter. 
Vid lågvatten syns det i dagen och det finns t.o.m. en 
sandstrand då. Revet är runt och det finns ett ställe att 
segla in på, som är ca 50 m brett. Det finns en hel del 
korallbumlingar i vattnet som man få hålla utkik efter. I 
mitten av revet är det ganska djupt. Revet är ca 3nm brett. 

Seglingen dit var tidvis ganska tuff, vi seglade med 
vinden i ca 90 grader med en sjö på 2,5 meter ganska kort 
sjö. Genomsnittlig vind med ca 20 knop, men i byarna 
uppåt 30 knop. Dan kände av sjösjuka när han var nere 
i båten men annars mådde han fint. Bill vår gast var 
sjösjuk hela tiden. Åsa kände av det första dagen. Det har 

LUDDE GÖR HÅL.

VI VANDRADE TILL DE VARMA KÄLLORNA PÅ  
GREAT BARRIEL ISLAND.

ÅSA SYR UNDER STÖRSTA KONCENTRATION.

LUDDE OCH DELFINER. VÅR 15-MANNAORKESTER BARECALS PLOCKERS.

TRASIGA GLASÖGON.
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WAITANGI DAY, HÄR BÄR DE UPP DEN CA 35 M LÅNGA KANOTEN.

långsamt blivit varmare och vi har plockat ut filtarna från 
påslakanen.  

Seglingen från Minerva reef till Fiji var både tuff och 
bra. Vi hade bitvis kuling ca 40–45 knop med en vinkel på 
120–150 grader och revade segel, det gick undan. 

Plottern har lagt av igen. Vad ska man säga…
Väl framme i Fiji fick vi frågor om hur många vi är 

ombord, mår ni bra och har någon dött på resan hit. Och 
om det finns djur ombord. Först kommer hälsovårds-
myndigheterna och ställer massor av frågor och man 
betalar 80 US dollar för det. De andra myndigheterna 
går man runt och betalar dagen efter, när man har tagit ut 
pengar. Sedan kommer ”biosecrurity” och frågar om vad 
du har för matvaror och beslagtar honungen. Där betalar 
man 85 fijidollar ca 400 kr, sedan kommer imigration och 

Customs och frågar hur mycket vin och sprit vi har. Här 
betalade vi bara 40 fiji dollar.  

Bill våran gast hade bråttom av båten han ville stå på 
något som inte gungade och som gjorde honom sjösjuk. 
Hans livs dröm att vara långseglare tror vi har blivit 
något modifierad. 

Savusavu är en gemytlig lite stad med det mesta man 
behöver. Vi kommer stanna här någon vecka sedan segla 
vidare i Fiji.

Är det någon som vill dela våran resa är det bara att 
höra av sig.

Allt väl ombord

dan ocH åsa på Blå ellinor

Information om Hjärt- lungräddning (HLR) och Hjärtstartare
I september kommer ÖBK att ha en eller flera informationstillfällen där vi får kunskaper om hjärt- 
lungräddning (HLR) samt hur en hjärtstartare fungerar. Syftet är att vi alla ska kunna hantera den 
hjärtstartare som finns i vaktstugan och den som inom kort kommer att finnas på klubbholmen.

Informationen är avgiftsfri för deltagarna. Men om man uteblir från överenskommen kursplats, får 
man betala kursavgiften om 150 kr.

Lokal för detta blir klubbhuset i Askvik och beroende på hur många som är intresserade kan vi välja 
om vi vill ha det dagtid (13.00–14.30) och/eller kväll (18.30–20.00).

Anders Eltvik heter han som kommer att hålla i informationen, han har lång erfarenhet i att infor-
mera och lära ut HLR, har ofta grupper inom kommuner och andra föreningar. Vi kommer att få träna 
på dockor samt ”öppna” och se hur en hjärtstartare fungerar.

Datum bestäms efter att ni som vill delta har anmält ert intresse. Det gör ni genom att snarast maila 
detta till Åsa Jönsson,asajon@hotmail.se. Ange namn, mailadress och tel.nr samt om ni helst vill ha dag- 
eller kvällstid eller om det kvittar. Grupperna blir på max 10 personer och om det blir många intresse-
rade kan vi (inom den summa som ÖBK avsatt för detta) ha flera informationstillfällen.

Anmäl dig nu, det finns ett begränsat antal platser!

Rätt ska vara Rätt
Tidigare år så har kassören klagat på att det är så många som betalar sent och att det varit en massa jobb med att 
förstå vems avgift som betalats.

Så har det inte varit i år. Inte så att alla betalar i tid, men i alla fall nästan 70 % av medlemmarna betalade i tid och 
efter en första påminnelse så har i stort alla betalat.

Dessutom anger nästa alla medlemsnummer eller fakturanummer vilket gör det lätt att bocka av inbetalningarna.
 

TACK ALLA för att ni hjälper till att göra jobbet lättare.
Hälsningar

kassören
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Returadress:
Österhaninge Båtklubb
Box 3030
136 03 Haninge

Fyra generationers 
samlade kompetens 

på ett båtvarv

på sociala medier kan du hänga med i vad som händer på varvet

Vi är ett fullservicevarv, 
auktoriserade för Volvo penta och 
har lyftmöjlighet upp till 35 ton 

Vi har reservdelarna och råden du
behöver för att hålla motorn
i topptrim under semestern.

Välkommen in i butiken 

För aktuella öppettider 
se hemsidan www.LBV.se
eller ring 08-501 530 04
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