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Varmt välkommen till 
midsommar på Furholmen
Medtag båt, gott humör, egen matsäck och 200 kronor/far-
tyg. Vi bjuder på musik, välkomnar till sillknytis på bryggan, 
dans kring stången, lekar, skattjakt för de små, frågesport med 
prisutdelning och rikligt med tillfällen att bevittna festliga 
sätt att lägga till på...

Glöm inte att förse er båt med VBKs klubbvimpel. Icke medlem/
båt utan vimpel debiteras 70 kronor extra/natt. Har du några 
frågor, kontakta Carina Norberg på mailadress info@vbk.a.se.

Vi ses!
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Våren är här, det är sommarväders-
känsla och årets sjösättning är nu 
avklarad.
 
När jag skrev förra ledaren till Vimpeln  
föll snön och våren var långt borta, men 
nu är det sommarväder ute och årets 
båtsäsong står inför dörren, nu när sjösätt-
ningen är avklarad.
 
Klubben har också haft årsmöte, som van-
ligt i vårt klubbhus och som vanligt med 
ett fåtal medlemmar närvarande, vilket 
får tolkas som att de flesta av våra medlem-
mar är nöjda med klubbens inriktning 
och arbetssätt. Jag vill här belysa några 
punkter:
 
För ”parkering av trailers på hamnplanen” 
finns ett system att tillgå via Hamn- 
kontoret, där klubbmedlemmen anmäler 
sin trailer som märks upp, får anvisad 
plats och delges gällande regler för upp-
ställningen.

Klubbens uppgradering av hemsidan 
beräknas vara klar till mitten av maj. 
Efter önskemål från våra medlemmar 
på årsmötet, kommer även våra styrelse- 
protokoll finnas tillgängliga på hemsidan.

Önskemål om upptagning av segelbåtar 
med masten på, framkom på årsmötet och 
detta kommer att beaktas i samband med 
att arbetet fortsätter med det torr- och sjö-
sättningssystem som klubben i framtiden 
kommer att använda sig av.
 
Årets första styrelsemöte, som också fung-
erar som planeringskonferens, gick av 
stapeln i början av april och där presen-
terades de två nya styrelsemedlemmarna 
Jörgen Jonsson och Mats Ohlson som 
hälsades välkommna av styrelsen.

Under denna konferens fördelas arbets-
uppgifter bland styrelsemedlemmarna men 
även bland medlemmar utanför styrelsen. 
Vi kommer under året att arbeta med vår 
vanliga linjeorganisation samt projektgrup-
per. De större projekten är; Furholmen med 
bl.a. nya bryggor, anläggning och material- 
inköp för upptagning- och sjösättnings- 
system, finansiell planering samt Täby kom-
mun. Mer om dessa projektgruppers arbete 
kommer att presenteras under arbetets gång 
både i Vimpeln och på vår hemsida .
 
Jag vill slutligen passa på att önska er alla 
en riktigt skön båtsommar och väl mött på 
böljan den blå. 

Hälsningar 
/ Conny     

Omslagsbilden
”Juniorerna har också bråda dagar”
Foto: Mats Johansson.
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Årsmötet 2008
Missade du klubbens årsmöte den 
11 mars? Här hittar du en liten 
sammanfattning av vad som sades 
och diskuterades under kvällen:

Om klubbens ekonomi…
… kan sägas att den är god! Vi har haft en följd 
av år med överskott, varför underskottet om 
118.591 kr i �007-års bokslut faktisk är helt i 
linje med budgeten.

Om upptagning av segelbåtar med masterna 
på…
… framfördes önskemål om att styrelsen skulle 
verka för att så kan ske i framtiden. Detta ska 
styrelsen och Hamnkommittén titta närmare på 
i samband med att utredningen om införskaf-
fande av s.k. sub-liftar för sjö- och torrsättning 
går vidare.

Om handlingar på hemsidan…
… sades att styrelsen ska se över möjlighe-
terna att lägga ut justerade styrelseprotokoll på  
webben. Även förvaltningsberättelser inför höst- 
och årsmöten skulle kunna finnas att tillgå på 
www.vbk.a.se 

Om den ständigt återkommande frågan om 
trailer-parkering…
… rapporterades att en lösning är i sikte inför 
sommaren. Hamnkommittén har utrett frågan 
och försökt att hitta ett smidigt och rättvist 
system.

Om problemet med klubbens vagnar…
… kan bara konstateras att om alla medlemmar 
ställde tillbaka vagnarna efter att ha utnyttjat 
dem, skulle det inte vara något problem!

Om den nya styrelsen som valdes av års-
mötet…
… hittar ni mera här intill.

Styrelsen 2008
Ordförande Conny Palmehag
Vice ordförande Håkan Ström
Sekreterare Leif Mårtensson
Kassör Sven Fjelkestam
Hamnkommittén Lars Lindh
Furholmen Magnus Hymnelius

Info/utbildning Carina Norberg
Juniorsektionen Peter Myrman
Suppleant/miljöansvarig Jonas Blüchert
Suppleant Jörgen Jonsson
Suppleant Mats Ohlson

Vid årsmötet utdelades även VBK:s förtjänst-
tecken tillsammans med vackra blommor 
till Stefan Szekely, Carina Norberg, Leif 
Mårtensson, Sven Fjelkestam och Gilbert 
Regazzoni. Stefan (längst till vänster) och 
Gilbert (längst till höger) avtackades också, 
efter många år i styrelsen respektive valbe-
redningen.
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Jag heter Jörgen Jonsson och tackade ja när val-
beredningen ringde och frågade om jag kunde 
tänkas ha lust att göra en insats för vår båtklubb, 
som suppleant i styrelsen. 

Eftersom jag numera har fri disposition av min 
tid, nåjaa… som pensionär, svarade jag, ja. Och 
på årsmötet blev det då bestämt.

Jag är helfrälst av havet och för mig är det seg-
ling som hägrar och numera är det en MAXI 
1�00 som gäller. Första trevande ”seglingserfa-
renheterna” fick jag i 8-9 års åldern med lilla-
syster som gast i en GKSS-eka. Det är i princip 

en vanlig bohuseka med en sprisegelrigg som 
en optimistjolle, fast utrustad undertill med 
en planka längsmed som köl. Sedermera blev 
det jollesegling med kompisar i Askim söder 
om Göteborg. När det blev dags för egen båt 
föll valet på MAXI 77 och MAXI har det blivit 
sedan dess.

Vid styrelsens planeringsmöte inför kommande 
arbetsår, bestämdes att min uppgift skall vara, 
att i Hamnkommittén verka för att sjösättnings- 
och upptagningssystemet fortskrider enligt gäl-
lande beslut i klubben, ett mycket spännande 
och stimulerande projekt.

Jag heter Mats Ohlson och är 4� år. Gift med 
Lotta, som vuxit upp i VBK och på Furis, och vi 
har två barn, Ida 16 år och Rasmus 14 år. Jobbar 
gör jag som snickare på ett företag i Bromma.

Jag har varit medlem i VBK sedan 1994 och 
sedan dess har vi seglat en Scampi �0, ”Trigger”. 
Tidigare har jag också varit förman vid upptag-
ning/sjösättning i Viggan. 

Dessutom har det blivit tre Gotland Runt samt 
nu senast Fastnet Race i höstas, där vi tyvärr var 
tvungna att avbryta. 

Mina uppdrag i styrelsen kommer att vara: 
ledamot i Hamnkommittén, arbetsgruppen för 
renovering av bryggorna på Furholmen och 
arbetsgruppen för torr- och sjösättning.

Red. kommentar:
Matte är också en av dem som gör strålande 
insatser under midsommarfirandet på Furholmen, 
där såväl dragkamp, säcklöpning och potatis-sked- 
löpning brukar vara några av hans ansvarsområden! 

Jag heter Bosse Frykberg och 
är uppväxt med motorbåt och 
sommarstuga i Söderhamns skär- 
gård.
 
Lärde mig segla gjorde jag på ons-
dags-seglingar i SS Brunnsviken. 
Jag hade en jobbarkompis som 
drog med mig, först på en 
Folkbåt därefter i en IF-båt.
 
Skaffade en egen IF-båt 197� 
som jag kappseglade en del 
med. Lyckades t.o.m. slå min 

läromästare en (1) gång. Det 
blev lite trångt i IF-båten när 
familjen växte. Byggde en Lady 
Helmsman som sjösattes första 
gången 1977.

Sedan några år tillbaka seglar 
jag en Joule 44 som jag började 
att bygga för många år sedan 
och den sjösattes första gången 
�001.
 
Om jag minns rätt gick jag med 
i Viggbyholms BK �00�.

Lite mer om de nya styrelsemedlemmarna...

...och så vill vi passa på att 
presentera vår Webmaster.

Jörgen Jonsson

Mats Ohlson

Sälja?
Köpa?

batagent_vimpeln.indd   1 06-02-02   00.28.09

Hej alla medlemmar! 
Ni kan göra vår hemsida ännu 

bättre. Bidra med tips, idéer och 
gärna roliga bilder. Maila mig på 

webmaster@vbk.a.se. 



Onsdagsseglingar:
Gemensam start  Onsdag 7 maj

Nybörjarkurs,   Tisdag 1� maj
teoretisk för onsdagsseglingarna 
med Rolf Karlsson

Omvänd start,   Onsdag 14 maj
samt praktisk nybörjarkurs 
med Kjell Backudd

Gemensam start  Onsdag �1 maj

Omvänd start  Onsdag �8 maj

Gemensam start  Onsdag 4 juni

Omvänd start  Onsdag 11 juni

Gemensam start  Onsdag 18 juni

Omvänd start:   Onsdag �5 juni
Lilla krogrundan till Storholmen

Omvänd start  Onsdag 6 aug

Gemensam start  Onsdag 1� aug

Omvänd start  Onsdag �0 aug

Gemensam start  Onsdag �7 aug

Omvänd start  Onsdag � sept

Gemensam start  Onsdag 10 sept

För mera information, ansvariga funktionärer, 
anmälan med mera, se www.vbk.a.se 

Viggan Open
Klass: X99 och CB66-Racer
Lördag 17 maj

Alandia Värtan Cup & 
Klubbmästerskap
Klass: Lys   
Söndag 18 maj
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Sjöliv & kurser
Förarintyg halvintensiv
Många vill passa på att ta Förarintyg inför sommaren, så nu kommer ytterligare 
en chans för de som inte hunnit med detta. Den här kursen är tänkt att passa 
även för yngre deltagare som har haft fullt upp med skolarbete och läxor 
under vårterminen och därför kommer vi att vara två lärare. Alla åldrar är 
givetvis välkomna och både kurs och skrivning är avslutade före midsommar.
 
Tid:   Lördagen den 24/5 kl. 10-17
           Måndagen den 2/6 kl. 18-21
           Tisdagen den 3/6 kl. 18-21
            Måndagen den 9/6 kl. 18-21
           Tisdagen den 10/6 kl. 18-21
Plats:    Klubbhuset
Lärare:  Carina Norberg och Mats Ohlson
Kostnad:  800:- exkl. material. Examination 200:- tillkommer.
Övrigt:   Inga förkunskaper behövs. Min. ålder 14 år.
Anmälan:  Till Hamnkontoret 08- 756 66 77 eller info@vbk.a.se
 
 
Extra VHF-kurs
Den senaste VHF-kursen blev snabbt fulltecknad, därför kör vi en extra kurs.
Tid:         Tisdagen den 27/5 kl. 18.00 – 22.00
Plats:        Klubbhuset
Lärare:     Freddie Norberg
Kostnad:    400:- inkl. mtrl. Examination 200:- tillkommer.
Övrigt:   Skrivning och studiebesök på Stockholm Radio någon vecka efter
  kursen.
Anmälan: Till Hamnkontoret 08 – 756 66 77 eller info@vbk.a.se
 
Lär dig segla – Seglingsintroduktion 2 kvällar
Många hör av sig till oss och vill att vi ordnar ”seglarskola” även för vuxna. 
Kanske stigande bränslepriser gör att man vill lära sig ta sig fram med hjälp 
av vinden? Här har ni chansen att lära er mera om:
– segelbåtens delar och viktigaste utrustning
– grunderna i seglingsteori
– hissa, ta ned, reva och beslå segel
– hitta vindögat, lova och falla, slag och gippar
– styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns
– väjningsregler i teorin och praktiken
Tid:   Onsdagen den 11/6 kl. 18-22
          Måndagen den 16/6 kl. 18-22
Plats:    Ombord på Scampi 30 ”Trigger” och Bavaria 38 Ocean ”Cross 
 Ocean”. Vi startar i Vaxholm och ni får prova på båda båtarna.
Instruktörer: Mats Ohlson och Freddie Norberg
Kostnad:   600:- inkl. fika
Övrigt:    Skulle det bli fulltecknat ordnar vi med flera datum!
Anmälan:   Till Hamnkontoret 08 – 756 66 77 eller info@vbk.a.se

NAVIgAtIONStÄVLINg

Kappseglings- 
programmet 2008

Under sommaren kommer vi att 
ordna en navigationstävling, där det 
gäller att färdas en viss bana och 
svara på frågor som kan passa hela 
besättningen. 
  Prisutdelning och gemensam grill-
afton på Furholmen i slutet av 
augusti. Det är alltså meningen att ni 

ska kunna välja tidpunkt själva för att 
genomföra tävlingen.
  Mera info kommer att sättas upp 
på anslagstavlorna vid alla bryggor 
i hamnen efter midsommar och 
tävlingsformuläret får ni tillgång till 
via vår hemsida www.vbk.a.se (dock 
tidigast i början av juli!)

Kräftköret – trevlig familjesegling utan spinnaker

Klass: Lys

Lördagen den 9 augusti

Start vid Stora Skratten utanför Vaxholm kl. 11.00 och målgång vid Furholmen.
Gemensam kräftskiva i kvällssolen på bryggan!
Arrangörer: Conny Palmehag och Gunnar Lindblom
För banbeskrivning och anmälan se www.vbk.a.se 



Vimpeln har tidigare varit och 
hälsat på i Sportfiskeboden, där vi 
fick lära oss en hel massa om allt, 
som kan vara bra att ha för att få 
fisken att nappa. 

När killarna berättade om alla stora fiskar de 
brukar få, trodde jag givetvis att fisk var det som 
oftast stod på matsedeln hemma hos dessa entu-
siaster. Döm om min förvåning, när jag hittade 
storfiskaren Magnus W framför fiskdisken (ja, 
ni läser rätt!) på Coop Forum dagen efter mitt 
besök i Sportfiskeboden. 

Denna gång tänkte vi försöka ta reda på vilka 
fiskar det finns gott om, var de finns och när 
man har en chans att få dem att nappa. Jocke 
och en annan Magnus, är de som jobbar när 
jag dyker upp i butiken. Självklart vill de inte 
avslöja alla sina hemliga fiskeplatser, men lite 
ledtrådar fick jag i alla fall.

Strömmingen
Strömming var ju den fisk skärgårdsbefolkningen 
huvudsakligen levde på förr i tiden, havets silver 
som den kallas. I mitten av maj/början av juni 
brukar strömmingsstimmen stå täta. Många båtä-
gare har fått skrämselhicka när ekolodet plötsligt 
visat 1,1 meter, där man trodde det var nio meter 
djupt och så var det bara strömming. 

Jocke tycker att ekolodet är ett bra instrument 
för att hitta strömmingen, men annars brukar det 
bara vara att titta var alla andra ligger och rycker 
med gott resultat, och sedan lägga sig en liten bit 
därifrån. Men 50 meter längre bort kan också 
betyda inget napp alls. Strömmingen hittar man 
oftast på samma platser från år till år, de brukar 
trivas vid grynnor eller i avsmalnande sund. 

Själva fiskar Magnus och Jocke strömming 
enbart för att använda som bete, medan jag 
gärna äter den vitlöksgravad, en riktig höjdare 
med färskpotatis och ett kokt ägg.

gäddan
Kungen bland fiskar, när det gäller att fånga 
den, men många vill inte äta upp den sedan. 
Gäddornas lektid infaller i april/maj, då börjar 
de dra sig in mot grunda vassvikar. Det är den 
absolut hetaste gäddtiden, honorna är rom-
stinna och hugger gärna. När det sedan börjar 
plaska och slå inne i vassen är vårfisket slut, då 
har gäddorna nog med att tillverka nya smågäd-
dor. Mot slutet av maj har de klarat av detta och 

då blir det roligt fiske igen, gäddorna behöver 
äta upp sig, är pigga och hungriga.

- Men vad gör ni med gäddorna då? undrar jag 
och får till svar att de sätter tillbaka dem i sjön.
Följdfrågan blir givetvis: - Men det innebär ju 
att samma gädda kan ha varit uppe tio gånger 
redan. - Visst, svarar Jocke, så funkar det i sport-
fiskevärlden. Karparna som simmar i Mörtsjön 
har till och med namn, vi vet om vi har fångat 
Konstantin eller Elsa, säger han.

Havsöringen
Liksom gäddan är havsöringen ett hett byte. 
Här får man dock leta på andra ställen, den 
gillar kallt vatten så man måste ut en bit, 
det kan räcka med Askrikefjärden. På våren 
trivs havsöringen väldigt nära land vid steniga 
stränder. Killarna berättar att det varit gott om 
havsöring den senaste månaden. När det sedan 
blir sommar och varmare i vattnet är det betyd-
ligt svårare, då sticker den iväg ut på fjärdarna 
(precis som vi!).

Abborren
Nu blir både Magnus och Jocke entusiastiska. 
Abborren är sommar- och semesterfisken nr 1! 
- Den är god, det vet jag redan, men mera då? 
- Jo, den är glad och huggvillig, gillar varmt 
vatten och det finns många, svarar de. Abborren 
trivs vid grynnor och under bryggor, hur intres-
serad den är av ditt bete går i perioder under 
dagen, men ofta jagar de upp varandra och då 
hugger de gärna. 

Både Värtan och Kyrkfjärden är fina vatten att 
fiska abborre i och det verkar som om det har blivit 
fler de senaste åren. Förra lördagen, berättar Jocke, 
drog vi en sväng in på Kyrkfjärden efter jobbet och 
då fick vi en riktigt fin 45 cm lång abborre, som 
vägde hela 1,4 kg. Som bevis får jag också se en 
bild av den i hans mobil och den är stor!
- Men abborre äter ni väl i alla fall? frågar jag. 
- Självklart, svarar Jocke och avslöjar sin favorit-
rätt:

gösen
Nu kommer vi till en fisk som är knepig att 
förstå sig på. Många sportfiskare tror till och 
med att den är en myt, får jag veta. Gösen leker 
aldrig inne i vassen, utan på steniga bottnar och 
vid grynnor. Hanarna försvarar lekområdet och 
hugger vilt runt omkring, kanske inte för att 
äta, men har man tur kan den fastna på kro-
ken då. När det är färdiglekt i början av juni, 
cruisar den vidare ut på de stora vattnen och då 
är nästan enda chansen att trolla för att fånga 
den. Att ägna sig åt trollingfiske utan tillstånd 
och på fel plats kan bli dyrt, säger Jocke, och 
varnar samtidigt för att ”Nisse” och de andra 
på Kustbevakningen är synnerligen observanta 
på detta.

Siken
Höst eller tidig vår finns det chanser att fånga 
sik, men man får leta lite längre ut i skärgården. 
Siken leker i början av november och då brukar 
de samlas nära land. 

- Någonstans har jag hört att siken gärna 
kommer intill land när den första snön ligger 
på hällarna, och att man förr i tiden försökte 
lura den genom att bre ut lakan eller segelduk 
på en klippa, stämmer det?  undrar jag. Varken 
Magnus eller Jocke känner till det, jag kanske 
får prova själv vid tillfälle. Är det någon av 
Vimpelns läsare som vet?

/ Carina 

Ps. Vad Magnus W köpte i fiskdisken? Jo, pannbiff! Man 
kan väl inte käka upp sina kompisar, konstaterade han.

7

Förbättra semesterbudgeten – 
fiska upp middagsmaten själv i sommar!

Vitlöksgravad strömming
½ kg strömmingsfiléer, 5 dl vatten, 1 dl ättikssprit, 
1 ½ msk salt, 4 msk strösocker

Blanda vatten, ättika, salt och socker i en skål, rör 
så det löser sig. Dra skinnet av strömmingsfiléerna 
och lägg ned dem i lagen. Låt stå i ca 6 timmar.

Gör en sås av 2 dl Creme Fraiche, ½ dl majonäs, 
2-3 pressade vitlöksklyftor, massor av hackad dill 
och gräslök (ev. lite basilika). Låt strömmingen 
rinna av ordentligt och varva filéerna med såsen 
i en burk och låt stå ca 1 dygn. Mums!

Abborrgryta
Smält mycket smör och lägg i filéerna, låt dem 
koka en stund och strö sedan över dill. Servera 
med kokt potatis. Svårare än så behöver en 
festmåltid inte vara!
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Sjösättningen 2008

Bröderna Christoffer och Ola har en Diva 35:a.  
De tycker att det är en bra idé att ta upp 
båten med masten på. Ju mindre jobb, desto 
bättre. Men de frågade sig hur det hela ska 
lösas rent praktiskt. 

Helgen bjöd på ett fantastiskt vårväder, perfekta dagar för sjösättning. 
Vimpelns redaktion passade på att fråga några av VBKs medlemmar hur 
de ställer sig till möjligheten att ta upp sin segelbåt med masten på. 

Per-Erik Björk, ägare till en Vega, ställer sig 
positiv till upptagning med masten på.

Ilona i full fart med tätning av träbåten 
”Elisabeth”. Hon föredrar att ta av masten 
för årlig översyn.
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Curt Wahlström med sin Linjett 32 ”Ione” som han haft sedan -89. Curt undrar vad det 
finns för erfarenhet av vinterförvaring med masten på. Men ser klart fördelarna med att 
slippa en hel del jobb.

Klas Björck och Ann brottas här med trilskande riggbultar. Han lämnar gärna masten på och 
klättrar hellre upp för koll, om han slipper allt mastmeck.

Lasse Råhlander och Bengt Erlandsson pustar ut med hallonsoda efter en något dramatisk 
sjösättning. Glöm aldrig att ansluta kylvattenslangen!
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Vi utför alla typer av riggjobb! 
 Vi har det senaste inom rigg vad 
 gäller lösningar och material.

   -  Nya vant, stag och fall
   -  Master – Tillbehör
   -  Av- och påmastning
   -  Försäkringsjobb och besiktningar
   -  Vi utför arbeten i Viggan

Kontakta oss så får du veta mer!
0733 026 444
info@doghousemarine.se

www.doghousemarine.se

Jonas Magnusson
tel 0730 38 26 46

http://hem.bredband.net/marinelektronik

Inga jobb är för små!

Behöver du hjälp med
el och elektronik?

SÄKRA OCH FUNKTIONELLA
ELINSTALLATIONER

BÅDE 12- OCH 230 VOLT
Paket- och helhetslösningar, Service 
Installationer, Felsökning, Försäljning

Gäddfiskarnas Web-shop!

www.sportfiskeboden.com

Zalt Red Tiger

Zam Z Tail Gäddan

Zalt Z Papegojan

Sveriges största och 
bredaste sortiment på 

Zalt och Buster Jerk!

Buster Furusundar´n

Buster Ålandsfärgen

Buster Hot Orange Tiger
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Plockat – sommarens båtprylar
Flytande badtermometer
Med denna praktiska termometer kan du se hur 
varmt (eller rättare sagt kallt) det är i vattnet från 
ovan. Tydliga och digitala siffror. Pris ca 1�5:-

Solcellsdriven ventilator
Luktar det lite sunkigt och känns fuktigt i 
båten? Kanske dags att skaffa en ny venti-
lator. Nu finns det ventilatorer som drivs 
med hjälp av solceller och en del har dess-
utom ett laddningsbart batteri. Ger fräsch 
luft nere i ruffen! Pris mellan 700:- och 
�.000:-

gasolgrill 
för montage på pushpit
Ny trend från det stora landet i väster. 
Varför vingla iland med köttet för att 
grilla bland myror, fästingar och annat 
elände? Kanske dock inte alltid uppskattas 
av båtgrannen i viken. Pris ca �.�95:- (exkl. 
fästen och gasoltub)

              Bordsskiva  
       för sittbrunnen
Vackert nåtad bordsskiva i teak, 
finns i olika former och storlekar. 
Med detta bord blir alla dukar 
överflödiga. Pris från ca 1.100:-  
(stativ tillkommer).

Cool väst
En väst med flytkraft, som dessutom 
värmer skönt ovanpå tröjan. Finns i 
olika färger. Pris ca 995:-.

Kokbok för omnia-ugnar
De gamla hederliga omnia-ugnarna har fått en 
renässans. Nu finns även en kokbok med läckra 
recept, som någon bevisligen lyckats laga med hjälp 
av denna praktiska ugn. Pris ca 1�9:-

Saltsjötvål
Bästsäljaren i båtbutikerna, båtfolk verkar vara 
ett renligt släkte. Tvålen löddrar i saltvatten och 
dessutom flyter den. Pris ca �6:-.

Vattenkikare
Har du tappat något i sjön, eller är du bara 
nyfiken på vad som finns där under vatten-
ytan? Praktisk och enkel kikare. Låt ungarna 
ta med den i jollen, och de är sysselsatta i 
timmar framöver. Pris ca ��5:-

Inköpsställe samtliga produkter: SeaSea
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Några rader från Juniorsektionen

PRISEXEMPEL: INKL. MOMS & MtRL
Båtkapell från  1.500:-
Sprayhoods från  550:-
Bomkapell från  550:-
Segel från           80:-/m2

Nytillverkning av kapell från         900:-/m2

Byte av ruta från        400:-
Byte av blixtlås från        400:-
Reparationer av sömmar, hål m.m. 400:-/tim

VÄLKOMMEN Att BESÖKA OSS!

Adress: grindstuvägen 40, 167 33 Bromma
telefon: 08-28 85 34

Ren Tvätt AB har även nytillverkning av kapell 
och sprayhoods. Vi utför också reparationer. 

Juniorverksamheten inom VBK är sedan länge 
en mycket uppskattad verksamhet. Varje år har 
vi ca 150 barn som deltar på seglarläger och 
kvällsträningar. Intresset för att vara med och 
segla ökar för varje år och kurserna fulltecknas 
i ett rasande tempo. Inom klubben finns det 
många mycket duktiga seglare och vi ser ett ökat 
intresse för kappsegling.

I år kommer vi inom juniorverksamheten 
försöka nå en bredare grupp av seglare, från 
nybörjarna till de tävlingssugna juniorerna. För 
att klara breddningen kommer vi att köpa in 
ändamålsenliga båtar samt utbilda våra redan 
duktiga tränare i pedagogik och tävlingsverk-
samhet. Genom denna förändring hoppas vi att 
få behålla ungdomarna och tränarna ett tag till 
inom VBK, och vår förhoppning är att de ska 
ha en fortsatt meningsfull fritid, och förhopp-
ningsvis även segla hem nya fina priser i VBKs 
namn.

Nytt för i år är införandet av torsdagscupen, 
en tävling för de som önskar utmana sina kom-
pisar och även flytta fram sina egna mål och 
utmaningar. Mer information kring detta hittar 
du på hemsidan.

/Peter Myrman, Ansvarig för Juniorsektionen Hela gänget med glada juniorledare.
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Nattvakten
Alle man till pumparna, nu är det 
träbåtar i sjön.

I sjösättningstider är det spännande att åka ner 
till hamnen för att hälsa på nattvakterna. På 
kvällen måndagen den �8 april åker vi ner för 
att träffa Robin Norberg och Arne Bergsås som, 
denna natt, ser till att våra båtar får vara ifred 
från tjuvar.

Men just denna kväll handlar det inte bara om 
att skrämma bort inkräktare. Mycket av tiden 
går åt till att kontrollera pumpar i de träbåtar 
som just sjösatts.

Plyms vikingaskepp som donerades till Täby 
kommun var en av båtarna som behövde pum-
pas. I år fick hon god tillsyn av både vakterna 
samt en av medlemmarna i skeppslaget som 
sköter om ”Viking plym”. För något år sedan 
glömde skeppslaget att sätta dit en tillståndslapp 
på elkabeln vilket resulterade i att en nitisk vakt 
drog ur sladden. Båten hann aldrig sjunka men 
startmotor m.m fick renoveras.

Robin, som även brukar jobba på seglarskolan 
i Viggan, passar på att titta till alla jollarna lite 
extra, liksom den egna Maxi 77:an Wigwam som 
han och brorsan sjösatte i lördags. Juniorernas 
båtar är fina och välputsade, alla ledare har arbe-
tat med dem under den gångna helgen. När det 

gäller 77:an tvingas han dock erkänna att pappa 
har fått stå för största delen av  bottenskrapning 
och målning denna vår.

Arne som är uppvuxen i Tønsberg är norrman 
och har bott i Sverige snart �0 år. Segling och 
båtliv fick han i blodet av sin uppväxt vid havet. 
Hans far var mer intresserad av att gå på tur 
på fjället än av havet så båtlivet fick vänta tills 

Arne av olika skäl hamnade i Märsta. En Mega 
�0 som är en radikal seglare med fällköl och 
prestanda inhandlades och seglades vid Flottvik 
i Mälaren. En salt norrman får dock nog av 
sötvatten och söker sig därför saltare vatten och 
hamnade till slut i Viggbyholm. Här trivs han 
bra, men påpekar att hans båt som är känslig 
alltid hamnar snett i vaggan, trots påpekanden.

Vi hyr ut din båt  
   -bekymmersfritt 

Det ska vara enkelt att hyra ut båten när 
den inte används!  

Nu kan vi även erbjuda lägre 
försäkringspremie via vår partner när 
båten hyrs ut via marinkul. 

Läs mer och anmäl ditt intresse på 
www.marinkul.se eller ring Frederik 
Sahlin på 0701-477 370 

Vi hyr ut din båt  
   -bekymmersfritt 

Det ska vara enkelt att hyra ut båten när 
den inte används!  

Nu kan vi även erbjuda lägre 
försäkringspremie via vår partner när 
båten hyrs ut via marinkul. 

Läs mer och anmäl ditt intresse på 
www.marinkul.se eller ring Frederik 
Sahlin på 0701-477 370 



trailerbåtar
Enligt styrelsebeslut kan båtar på trailer 
eller bara trailer, efter det att giltigt avtal 
upprättats, ställas upp på av Hamnkontoret 
anvisad plats.

Avtalet kommer att gälla under begrän-
sad tid och en avgift kommer att tas ut för 
uppställningsplatsen. Märkning av trailern 
är ett krav och märkningsmaterial kommer 
att tillhandahållas av hamnkontoret.

Trailrar utan avtal kommer att forslas 
bort från hamnområdet.

Master 1
Master ska fixas, VHF-antenn ska på etc. 
men trots detta ska alla master vara borta 
från gräsplanen vid Sportfiskeboden senast 
�0 maj. Ligger masten på den provisoriska 
uppläggningsplatsen mellan södra kajen 
och Hamnkontoret ska den tas bort ännu 
tidigare, senast 19 maj. Var ska den ligga 
sedan? Ett bra alternativ är den egna båten, 
går inte det är det grusplanen vid lilla upp-
lagsplatsen som gäller. 

Master 2
Torsdagen den 15 maj är sista dag för att 
plocka ut masten ur masthuset. Då är det 
öppet mellan 17.�0-19.�0. Blir masten 
ändå kvar får ni kontakta Hamnkontoret 
och avtala tid för öppning, vilket innebär 
en extra kostnad på 100 kr.

Fel båt
Tyvärr händer det att det ligger ”fel” båt 
vid bryggplatserna, platsen gäller bara för 
den båt som står i avtalet. Om ni byter båt 
måste det meddelas Hamnkontoret så att 
nytt avtal kan skrivas.

Skulle vi upptäcka att platsen är uthyrd/
utlånad i andra hand ger det skäl för att 
säga upp avtalet och därmed blir man av 
med sin bryggplats.

Förtöjning i hamnen
I hamnordningen finns regler för hur båtar-
na ska vara förtöjda, bara att följa!

Är det ändå oklart kontakta oss på Hamn-
kontoret så reder vi ut detta.

torrsättningsdagar
Lista över dagar som båtarna ska torr-
sättas kommer upp i slutet av augusti. 
Den baseras på de önskemål som du note-
rar på de lappar Hamnkontoret skickar 
ut tillsammans med höstens räkning. 
Dessa kommer per post i juni och ska 
vara Hamnkontoret tillhanda senast den  
1 augusti.

Hamnkontoret gör allt för att tillfredställa 
så många önskemål som möjligt när det gäl-
ler torrsättningsdagar, men naturlig begräns-
ning finns. Sommarplatserna är fullbokade 
vilket gör att ni som bara har vinterplats har 
svårt att få upptagning första helgen.

Parkeringsförbud
Vid infarten och på hamnplanen vid 
Norra Kajen råder parkeringsförbud.

Varför? Bilar som ska in och sjösätta 
antingen vid kajen eller vid rampen måste 
ha fritt för att säkert kunna göra detta. Även 
hanteringen av master kräver sin plats.

Hamn och kansli

Under rubriken Hamn och kansli ger vi plats åt alla viktiga meddelanden 
som rör våra mellanhavanden med klubben och hamnen när det gäller 
avgifter, vakter och andra bestämmelser.

Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 18� 57  Täby
Telefonnummer
756 �� 08 Hamnkapten
756 66 77 Kanslist
756 15 69 Vaktlokal/klubbhus
54� 4�� �1 Furholmen
Fax: 756 97 �5
Hemsida: http//www.vbk.a.se
E-mail: hamnkontoret@vbk.a.se
Kansliets öppettider
Mån-ons 09.00-16.00
Torsdag 09.00-19.00
Fredag 09.00-1�.00
Lunchstängt må-to 1�.00-1�.00
Telefontid må-fre 09.00-1�.00

torrsättning sker 20-21 september, 11-12 samt 18 oktober.
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Hamnkontorets sommartider
 
Vi har fördelat semester-
perioden så att kontoret bara 
stänger under två veckor, v. 29 
och v. 30.

Trevlig båtsommar!

önskar 

Kent & MarieAnne
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•  Vi visar din båt vid vår brygga på Bullandö Marina

•  Genom oss exponeras din båt kontinuerligt med        
    kraftfulla annonseringar i dagstidningar, båttidningar     
    och på Internet. 

•  Vid försäljning genom RTC ingår obligatorisk
    varudeklaration av auktoriserad besiktningsman

•  RTC erbjuder fi nansieringshjälp till köparen
•  RTC har låga provisioner! 
•  Din båt visas av kunnig personal på RTC-bryggan
•  Öpppet 7 dagar i veckan under säsongen

•  Via Bullandö Marinas servicenätverk kan vi erbjuda                 
    reparationer som höjer värdet på din båt.

Besök oss gärna på båtmässan ”Allt för sjön” för att diskutera din båtförsäljning!

RTC Båtkontakten AB
Bullandö Marina, 139 56 Värmdö

Tel: 08-571 452 30 Fax: 08-571 459 80
www.rtc.se  info@rtc.se

Nio frågor...
De vanligaste frågorna till 
Hamnkontoret:

Under vissa perioder på året går telefonerna 
varma på Hamnkontoret och besökarna är 
många. Vimpeln har bett MarieAnne och 
Kent att skriva ned de vanligaste frågorna de 
brukar få, och sedan har vi försökt ta reda på 
svaren.

Frågor från icke medlemmar:

Hur lång kötid har ni?
Det beror på båtstorlek, men räkna med ett 
par år.

Kan man hyra en båtplats i andra hand?
Nej, då skulle det bli kaos i hamnen. Klubben 
skriver aldrig avtal med någon som inte har en 
båt och det krävs även ett bevis på att båten 
är försäkrad.

Hur kommer jag åt att använda rampen?
Rampen får användas gratis av alla klubbens 
medlemmar. Så om du blir medlem så får du 
en egen nyckel som passar till bommen och det 
är fritt fram. För icke medlemmar tas en avgift 
på 500:-/tillfälle ut för utnyttjande av rampen.

Frågor från medlemmar:

Vilken dag ska jag sjösätta/torrsätta båten?
Listor på sjösättnings- respektive torrsättnings-
dagar för alla båtar finns i korridoren utanför 
Hamnkontoret och även på vår hemsida.

När på dagen ska jag lägga i/ta upp båten?
Sjösättningen/torrsättningen går efter tur-
nummer, inte klockslag och man räknar med 
ett visst antal båtar per timme. 

Det är alltså omöjligt att säga att en båt 
ska sjösättas exakt kl. 10.��, eftersom mycket 
kan inträffa som gör att det kan gå fortare 
eller långsammare. Ta därför som vana att ha 
god marginal och avsätt några timmar extra, 
det finns alltid något att putsa och skruva på, 
eller hur?

Jag ska byta båt, hur gör jag med brygg-
plats?
De som byter båt, byter oftast till en större vil-
ket betyder att man måste ha en ny bryggplats. 
Eftersom hamnen är fullbelagd kan det ibland 
bli väntetider, men en återlämnad plats innebär 
naturligtvis alltid förtur till en ny plats.

Varför har jag arbetsplikt både vår och höst 
varje år?
Alla krafter behövs för att hålla ordning, rent 
och snyggt på hamnområdet. Att jobba 4-5 
timmar vår och höst innebär att avgifterna 
kan hållas nere, vilket de allra flesta tycker 
är bra!

Varför slipper en del arbetsplikten, jag vet 
de som aldrig behöver delta?
Ingen slipper, alla medlemmar har arbetsplikt. 
De som är funktionärer inom klubben, som 
exempelvis förmän, i mastskjulet eller lik-
nande kan vara undantagna, men det beror på 
att de redan jobbar mycket flera timmar helt 
gratis åt oss andra. Fler ideella själar behövs, så 
anmäl dig gärna!

Varför får jag ett vaktpass på sommaren när 
båten bara ligger i hamnen på vintern?
Med det system vi har idag hamnar den som 
gått vakt längst ner på listan efter ett rullande 
schema. Eftersom vi är så många medlemmar 
blir det också en förskjutning, då det är ca 1�-
14 månader mellan varje pass du måste gå.



Posttidning B Returadress: Viggbyholms Båtklubb, Hamnvägen 1, 183 57  Täby


