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           - bladet 
Klubbens  Postgiro 628609-0                                                    Nummer 91     okt   2010         
 

Ja- sommaren är slut- men blev rätt bra, med lite variationer från 

de otämjbara makterna.  FSMK bjöd på många lyckade vår-arrang-
emang och där blev ju Vårträffen( 25/4) en oväntad succe med 45 pers-
oner som kom till en trevlig fikastund. Tänk va en namnändring kan 
göra susen! (tidigare Veteranträffen) Och så hade vi en välbesökt båt-
loppis, en solig arbetsdag med mycket folk,  samt en fin Våravslutning 
med Ivans stora Paella. Höstens aktiviteter börjar i oktober, och 17 nov-
ember blir särdeles intressant!  Även ny motorkurs kommer.( se sid   ) (red.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kallelse till HÖSTMÖTE  torsdag  7 okt  i   klubbhuset kl. 19.00 
 

Förslag till Dagordning: 

 

Mötets öppnande 
Godkännande av kallelsen 
Fastställande av dagordning 
Val av ordförande att leda mötet 
Föregående protokoll 
Rapporter 

Ekonomi 
Nya medlemmar 
Medlemsfrågor 
Övriga frågor 
Avslutning 

 

                              Festkommittén bjuder på kaffe med dopp 

’Loppisfynd’ ! :Tommy Radnieck och Sebastian Sidor blev nya FSMK-medlemmar på loppisdagen. 
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Ordföranden har ordet …       Hej alla Färjenäsare! 
 

Jag hoppas att alla fått ut vad man 
önskat sig av sommaren!  
 Sol har vi ju fått mycket av , i alla fall under juni 
och början av juli, sedan var det semesterdax och 
då kom regnet och vindarna varannan dag. Så har 
jag upplevt sommaren. 
Just nu skiner solen igenom en mörkgrå himmel 
och regnbågen sträcker sig från Lindholmen över 
till Rosenlund. Nästa vecka skall båten 
upp..suck…Vi fick några underbara avslutnings-
dagar med båten, kappseglingen Poly Skagen 
race, Starten gick på fredag vid GKSS tribunen 
och målgång i Skagen. 1 dygn i Skagen med 
glada kappseglare och så start på söndag med 
målgång på Framnäs. Detta rekommenderar jag 
er att vara med på, en mycket trevlig form av 
kappsegling, tyvärr hade vi ingen vind alls på 
fredagen utan drev med strömmen ut mot 
Måvholmen där vi 3 timmar efter start bröt 
seglingen och startade maskin för att med den ta 
oss till Skagen. Hemseglingen blev desto 
angenämare, 5 sekundmeter och gennacker hela 
vägen, härligt!!  Sista båthelgen  på Framnäs bjöd 
på eldröd himmel  och morgonen efter med 
strålande sol , till och med ett morgondopp blev 

det 14 gr, burr, det blev att snabbt dopp, men 
ruffen var varm o skön och vi drack vårt 
morgonkaffe i sittbrunnen till solens eget element, 
det var en fin avslutning på säsongen. 
Nu är det dags för andra aktiviteter som skall 
locka oss i höst, läs noga sista sidan om alla våra 
aktiviteter och anteckna det ni är intresserad av. I 
klubbhuset är det full fart med att få ordning på 
spindelnätet av el-sladdar och kontakter. Ja nu 
skall vi skaffa nya kontakter både på el-sladdar 
och bland nya medlemmar.  Motorkurs, 
Spännande föredrag om Färjenäs historia, tisdags 
och fredagsträffar och årsmötesfest är några av 
höstens trevliga sammankomster, ni ställer väl 
upp och kommer? 
Mitt sista dopp i havet gav mig kalla fötter, och nu 
har väl alla som läst roderbladet också fått kalla 
fötter.  Vad vi fått reda på idag är att GREFAB och 
kommunkontoret förhandlar om våra 
båtplatsavgifter, så vi hoppas att senast till 
årsmötet kunna ge er upplysning om detta  och 
hur vi skall agera.     
           Väl mött på våra aktiviteter! 
          
            Hälsning Inger Mårius 

 

Klubbrapporter:      

 

2st nya medlemmar valdes in den 17/4 och hälsas välkomna till klubben! 

se sid 1. 
 

Medlemsavgifter för 2011 
Avgifter för 2011 enl. nedan och då är också sista 
höjningen gjord (25 kr/år) som vi beslutade på 
årsmötet 2008. Styrelsen planerar ej ytterligare 
höjningar av medlemsavgiften, däremot måste vi 
fortsätta hitta pengar på olika sätt för att täcka 
stigande kostnader.      Kassören 

Medlemsavgift  375 kr 
Skåp  375 kr 
Kappseglingsklubben 75 kr 
Anmälning ny medlem 100 kr 
Nyckel  100 kr 
 

 
 

 

Båtloppisen 17 april 
 

 
 



 
 

 

 

  

 

Årets loppis sammanföll med Hamnens Dag. Vädret var kyligt och många som besökte hamnen 

kom in i värmen. Kaffe med bullar, smörgåsar och Britt-Maries pajer hade strykande åtgång. 
Lottförsäljningen gick också bra. 
Till barnen fanns påsar med godis och en liten leksak. Kommersen var god med gammalt och nytt från 
borden, allt från barnböcker, prydnadssaker och kläder till verktyg och virke. Ett plus var att det var ovanligt 
mycket båtgrejor som ger god PR för framtiden. 
Tack till alla givare och till alla som på något sätt ställer upp denna dag, inkomsten är ett bra tillskott till 
klubbens kassa.   Gun-Britt 
 

Arbetsdagen 24 april 
Ett tappert gäng väl påpälsat hade mött upp för det var solsken men kyligt i vinden . Altanen på framsidan 
gjordes färdig plus storstädning i klubbhuset som gjorde att man trodde att lokalen var ett nybygge . 
Fönsterputsning och lite skrapning och målning hanns ochså med .Sen bars det plank fram och tillbaka så 
man trodde man hade landat på " Robben Island " Efteråt åts Monicas Gourmetärtsoppa i lä bakom huset 
och alla var glada och nöjda . Gunther 
  

 
 

BKSS 70 år 
 

BKSS´s 70 års jubileum firades med pompa och ståt. Festen 

började redan kl 12 på dagen med kappseglingar i jollar, 
poängpromenad och 5 kamp, det bjöds på grillade hamburgare till 
lunch med kaffe och kaka, 2 stora tält var uppsatta dekorerade med 
flaggor. Vi i Färjenäs gratulerade med en stor utomhusblomma i 
kruka och ett presentkort på gratis hyra av vår lokal nästkommande 
helg då dom hyrt vårt klubbhus för deras  kappseglings gäster från 
bl.a. Danmark som behövde nattlogi. Vårt klubbhus var även utlånat 
denna dag och inför kvällen lagades det mat där, hela vår klubblokal 
dignade av alla sorters läckerheter inför kvällens jubileumsfest.   
Inger M 



 
 

 

 

  

Vårträffen 25 april en succe! 

 

 

Dagen efter arbetsdagen var det Vårträffen. 

Som tur var det ovanlig många som kom på att 
dom platsade under den benämningen. Efter 
senaste räkning var vi mellan 40 till 45 personer 
som bänkade sig runt borden och lät sig välsmaka 
av Agnetas fantastiska smörgåstårtor. Det var en 
härlig stämning och alla olika klädslar från blåställ 
till kavaj och slips, visade på att alla gjorde en 
paus i sitt arbete och kom in på en kopp kaffe o 
tårta för att prata bort en stund, precis så som det 
var tänkt med denna vårträff. Festkommittén var 
smått chockad men tårtor m.m. räckte till alla.. 
Medelåldern i klubben sjönk med åtskilliga år som 
ordföranden Inger Mårius så vaket påpekade .Alla 

åt och njöt av smörgåstårtorna och en osttårta 
auktionerades ut, besättningen i Drivved ropade 
högst och klubban gick i bordet. Såld! 
Alla tyckte detta var en mycket trevlig tillställning 
och någon föreslog att en burk skulle gå runt till 
ett bidrag till tårtorna. Alla skramlade och 
pengarna räckte till tårtorna. 
Som avslut blev det kaffe med dopp och sen drog 
alla till sina båtar eller lantställen. Så nästa vår 
gör vi om detta, ett fint litet avbrott i båtarbetet 
och för de som inte har båtar att få komma ut och 
lukta på förnissa  och prata båt mm.   (Red.har 
smält samman 2 artiklar till en :författarna var 
Monica ,Gunther och Inger M) 

 
 

Paella-afton den 11 juni 
Mästarkocken IVAN hade lovat oss en härlig afton 
med en jätte-Paella som han skulle laga vid 
klubbhuset .Det var lite segt med anmälningar i 
början men till slut blev vi över 20 pers som kunde 
avnjuta en riktig paella på spanskt vis . Vädret var 
tyvärr inte på sitt bästa humör med regn och blåst 
men vi satt varmt i klubblokalen och kunde 
avnjuta god mat. Allsång blev det också och det 
var synd om dom som inte kunde komma. Sture 
och Gunnar gjorde sitt bästa för att får fart på 

folket och dom lyckades bra . Av eskadern blev 
det intet då jobb och vädret kom i vägen . På 
lördagen blåste det nämligen kuling och 
regnade och det hade inte varit så kul att vara i 
båten och höra vinden yla i riggen . Bättre lycka 
nästa år. För dom som inte varit med tidigare .Vi 
brukar går till en närliggande plats .Sen grilla vi på 
kvällen och har allmänt trevlig. Dagen efter kan 
man gå hem när man tycker själv.  
  Monica och Gunther 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

Kommande aktiviteter (höst/ vinter 2010) 
 

 

 KLUBBHUSET: Arbetsdag den 16 oktober 10.00-14.00  
 
Så var dax igen, att fixa klubbstugan. Den 16/10 kl 10.00-14.00 skall vi i år jobba med. att 
städa verkstaden, måla lite på utsidan, fixa en flaggstång, lite el jobb som Urban S har koll på mm. 
Så ta med er lite verktyg.  
Det vi gjorde i våras blev så bra, så nu ser vår klubbstuga ganska bra ut. 
Då ses vi.    Huschefen Stefan W  
 
 

NÄSTA MOTORKURS starar 8 jan 2011 anmälan senast 15 nov 

  
Dags igen för motorkurs. Vi träffas som vanligt i klubbstugan och planerar att köra 5 ev. 6 gånger med start 
den 8/1 - första lördagen efter helgerna. Kursledare som tidigare Gerhard Eriksson, Wahlborgs Marina. 
Förutom allt arbete med motorerna kommer det även att ges tillfälle till diskussioner, frågor m.m. 
Klubbmästeriet står som alltid för enkel förtäring. Anmäl renoveringsobjekt till styrelsen, som sedan 
väljer ut lämpliga motorer. Deltagarantal max 15 personer och tre motorer. Kursavgift 1.000,- för 
medlemmar, 1.200.- för icke medlemmar. För kursdeltagare som efter motorkursen önskar medlemsskap i 
klubben, reduceras avgiften med 200,-. Sista anmälningsdag 15 november. Anmäl till Thomas Humborg 
- 0739/867620. Kallelse och program skickas efter anmälan och att kursavgiften erlagts till 
FSMK - postgiro 628609-0.        Thomas H 

 

OBS! Kurs för utombodare ej klart:  besked  senare        Stefan Wiborg 

 
  
 

EXTRA! Föredrag och Bildvisning om Gamla Färjenäs 
               den 17 nov kl. 19.00 
 
Åke Mårtensson tar oss med på 
en mycket intressant vandring i 
den gamla stadsdelen Färjenäs, 
där han bott under sin uppväxt och 
där FSMK hade sin första klubbstuga och hamn.  
 Avgift inklusive fika 50 kr 

 
 
 
 
 

Fredagsträffar inträffar den 1/10 ,5/11, 4/12  obs !  Julglögg m.m. 
Vi träffas i klubbhuset kl 1900 ,man tar med det som man vill äta och dricka och så blir det som det blir: 
dvs trevligt! Den 4 december har vi förstärkt fredagstraff med julglögg pepparkakor julmusik m.m. Ta med 
fika som vanligt. 

För vår inköpsplanering av  glögg o annat vill vi gärna att vi får en ringsignal av dig som tänker komma  
till  231169 (Ivan) eller 553985 (Monica) 
 

 

Kulturkvällar tisdagar kl. 18.00 (har startat) 
Gillar ni att spela bridge?. Vi vill gärna att du hör av dig om du är intresserad!. Färjenäsgruppen målar 
vissa tisdagar. Titta in vi bjuder (självkostn.- pris) på kaffe och vår lilla orkester kör lite lätt..( i Klubbstugan). 
Välkomna !               Ring till Gull 58 16 08 eller Olava 55 21 93 (bridge)  .    

Åke Mårtensson med fru 
gästade FSMK på Vårträffen 



 
 

 

 

  

Nyhet! CoastBook lanseras nu i Sverige! Tisdag den 16/11 kl 18.00  

 
kommer Peter Tiné och Mikael Sjöholm till oss och informerar om CoastBook. 
 

CoastBook är framtagen för sjöfolket där största 
syftet är att finna varandra på havet. Genom 
positionering av mobilen kan vänner se 
varandra, planera rutter, använda loggbok mm.  
Detta kommer att bli en väldigt intressant kväll för 
oss som gillar nyheter. Så ta er tid och kom och 
lyssna. 
Här nedan får ni lite info.  
Find your friends at the sea 
Betaversionen av svenskbyggda CoastBook 
lanseras nu i Sverige!  
-Vi har alltid känt att det är något som saknas 
med den sociala biten på sjön. Allt för ofta träffar 
vi vänner på hösten som varit ute på sjön under 
sommaren. Ständigt samma kommentar –men, 

var ni också där då? –men, var ni också ute på 
sjön vecka 28 – 30? Osv. Detta gav oss idén till 
CoastBook, helt enkelt hitta dina vänner på sjön, 
säger Mikael Sjöholm och Peter Tinér, grundarna 
och skaparna av CoastBook.  
 
Via en mobilsite så kan du se var dina vänner är 
på en karta i mobilen. Självklart går det att göra 
sig ”osynlig” också. CoastBook kommer också att 
applicera flera tjänster inom kort så som rating av 
gästhamnar, restauranger. Hitta upplevelser, 
konserter, boka båtplatser och mycket mer. Bäst 
av allt CoastBook är gratis! 
  
Då ses vi den 16/11   MVH Stefan Wiborg 

 
 

Nästa Årsmöte med Surprice!  (årsfest januari 2011) 
Inför 2011 års årsmöte har festkommitén gömt undan något lite extra i kistbänken! 
Vad det är visar sig på årsmötesfesten efter mötet, men ett bra tips är att ha koll  
på era båt- och Hisingskunskaper. Ett och annat litet pris kan man också tänka sig!  
Alltså! Skärpning i hjärncellerna och kom till festen. Ladda och ha nerverna i styr! 
Festkommiten,    Ivan 

 
 

 
 
 
 
 

Loppiskomik    
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             ljusstake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En svarvad träljusstake!? : Va kan man ha den till?  Man kan hänga vantar på 
den och då blir det en vantspridare!    Tecknare:  Gull A 



 
 

 

 

  

 
 
Kappseglingsresultat Framnäs 
 
Sommaren tog slut i augusti så också kappseglingarna på Framnäs. 
Vi har haft fina seglingsdagar med solsken men tyvärr är det oftast svaga vindar när det är dags för 

kappsegling.  
Planerade seglingar är genomförda och slutresultatet blev  
 
K-6 cupen för damer 
1 Tuli 
2 Sunnan 
3 Susanna 
4 Gatt 
 
K-6 cup herrar  
1 Susanna 
2 Sunnan 
3 Matilda 
4 Tuli 
5 Gatt 
6 Freja 
7  Cilone 
8  Drivved 
 
Kosterbåtsseglingarna med totalt 5 seglingar 
genomfördes under två dagar i augusti.  
 
Tuli vann Ägirskölden (3 segl.), Bertas Kanna och Kosterpokalen. 
 
Klassmästerskapet som är en sammanräkning av resultaten på de 5 seglingarna vanns efter att sämsta 
placering i de fem seglingarna räknats bort av Sunnan.     
 
 Text och foto:  Gun-Britt 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

 
AKTIVITETSLISTA FSMK   höst    2010 
 
  7       Oktober      (torsdag)     Höstmöte,             kl. 19.00 i klubbstugan                               sid 1 
  1       Oktober      (fredag)       Fredagsträff          kl. 19 00                                                    sid 5 
16       Oktober      (lördag)       Arbetsdag           i klubbstugan mellan kl. 10.00 - 14.00         sid 4 
  6       November   (fredag)      Fredagsträff         kl. 19 00                                                      sid 5                                                                 
16       November   (tisdag)       Ny teknik med mobilen!  COASTBOOK  informationskväll  sid 5 
17       November   (onsdag)     Föredrag och bildvisning om Gamla färjenäs                    sid 5                     
 4     December   (fredag)      Fredagsträff, Xtra   med glögg, pepparkakor m.m     
                                                 (Ev live) Julmusik      kl. 19.00                                               sid 5 
 

 Kulturkvällar på tisdagar                                                                                              sid 5   
 
2011 
22      Januari       ( lördag)    Årsmöte  kl 15.00 med efterföljande Årsfest 

 

Nya kurser våren 2011: 
Motorkurs 8 jan.              Ring och anmäl snarast                                                    sid 4 

 
Stort tack till :   

PG på s/y SVEA för en länge emotsedd, välbehövlig översyn av vasken i fikarummet.    Styrelsen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om Du vill hyra klubbhuset ring Thomas H på tel. 0739-867620 
 


