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Ordföranden har ordet … 

 

En morgon för någon vecka sedan (dvs. i början av mars) låg snön vit 
igen. Hm, det här blir segt tänkte jag. Men så, vips, var det 12 grader 
varmt på dagen och snön försvann. Jätteskönt! 
Jämfört med de senaste två vintrarna är våren ett antal veckor tidigare. Vi 
hade is i hamnen så här dags förra året. SMHI säger att våren är en hel 
månad tidigare, och dom vet ju. Krokusarna har fattat det också och börjar 
sticka upp. 
Så nu åkte en del av presenningen av. Försiktigtvis akterdelen (se bilden). 
Kul att kolla ner i båten igen för att se hur läget är. Allt var frid och fröjd. 
Ingen fukt eller dylikt. Så det var bara att åka hem och boka sjösättning. En 
härlig känsla. 
Ett annat säkert vårtecken är ju också båtmässan. Och den ligger som ni 
vet redan i början av februari. Kul att kolla på det enorma utbud som finns. 
Jag köpte mig en vårpresent i form av en Navtex. Kan ju vara bra om dator och telefon strejkar. Det är i alla 
fall så jag motiverar köpet för mig själv... 
Som medlemmar i Najadklubben Väst var vi  inbjudna till en kväll med de nya ägarna Nord West. De visade 
ett par Najadmodeller och  självklart också motorbåtarna. Tröttnar vi på mast och segel skulle en sådan båt 
vara ett väldigt komfortabelt alternativ. Det är väl bara detta med pengarna...  …. Fortsättn sid 2 
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                                                            Festkommittén bjuder på kaffe med dopp 

 

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

Från Årsfesten                                  Bridgekursen                                    Temakväll Danmarksegling  
 

Kallelse till  VÅRMÖTE  torsdag  12 april  kl. 19.00  

 i klubbhuset 



 
 

Fortsättning ordföranden 
   
 Bidrag  
Vid en träff med Göteborgs Stad Idrott och 
Förening (IOFF) lärde vi oss att det finns fler 
bidrag att söka. Ett exempel på detta är ett rejält 
lokalbidrag för driften av klubbhuset som vi 
fått nu. 
 
Vi kan också få bidrag för vissa annonseringar 
som dessutom gör att vi syns mer. Exempel på 
detta är annonsen om bridgekursen i 
Torslandatidningen. Andra bidrag är de 
aktivitetsbidrag vi har haft sedan början på förra 
året. 
 
Som jag tidigare nämnt har vi haft besök av 
projektledare och energirådgivare för att få förslag 
på energibesparande åtgärder som vi kan göra. 
Exempel på åtgärder är att installera en 
luftvärmepump, byta ytterdörr (som läcker värme), 
byta ut gamla vitvaror och överväga att isolera 
vindsbjälklaget. Vi har startat en arbetsgrupp 
under Stefan Wiborgs ledning som skall 
sammanställa våra åtgärder, kostnader och 

diskutera tänkbara bidrag för detta med IOFF. 
Återkommer när vi har en samlad bild att 
redovisa. 
 
Samarbete inom hamnen 
Vi fortsätter samarbetet med BKSS. Lars Jarfelt är 
vår kontaktperson. Vi återkommer med mera info 
om aktiviteter och samordnade träffar; t.ex. 
Gökottan som blev så lyckad förra året.  
Vi har också en direktingång i BKH styrelse nu 
då jag blev invald som ledamot vid årsmötet 
den 1 mars. Ett konstituerande möte hölls den 8 
mars. Återkommer med info längre fram. 
 
Slutligen 
Nu strömmar vårkänslorna i både kropp och själ. 
Det märks också på att fler och fler jobbar med 
båtarna och i verkstaden. Det skall bli kul att se 
var alla våra aktiviteter landar. Och du - vi hjälps 
väl åt med att driva vår klubb framåt?! 
Mvh Sivert 

 
 

Klubbrapporter:      

 

Ekonomi  
Det ekonomiska utfallet följer budget mycket väl 
och vi har bl.a. fått det första lokalbidraget från 
IdrottsochFöreningsFörvaltningen. Möjligen 
kommer budget att justeras under året om beslut 
tages om att investera i energibesparande 
åtgärder.     Kassören 
 

 

 Medlemsavgifter 2012 
Medlemsavgift                      375 kr 
Skåp  375 kr 
Stort skåp  475 kr 
Kappseglingsklubben 75 kr 
Startavgift ny medlem 100 kr 
Nyckel  150 kr 

 

Årsmöte 2012-02-18. 
 
Till årsmötet 2012 var det 32 medlemmar som 
hörsammat kallelsen och närvarade på mötet. 
Sivert Jonsson valdes enhälligt att leda årsmötet. 
Jag tror att jag vågar utgöra mig till tolk för 
samtliga närvarande och säga att detta möte 
blev ett av de mest konstruktiva årsmöte som i 
alla fall jag har upplevt. 
Rapportmängden var enorm och de diskussioner, 
förslag och konkreta idéer som behandlades på 
mötet har vi nog sällan varit med om tidigare !?  
Vår kassör informerade detaljerat om ekonomin i 
föreningen och det mycket positiva resultat som 
visades för verksamhetsåret 2011. 
Sivert Jonsson omvaldes enhälligt som 
ordförande i föreningen på ett år. 

Thomas Wiborg, Ivan Johannisson omvaldes 
samt nyval av Per-Olov Södervall för en tid av två 
år som styrelseledamöter. (Thomas W. var 
föreslagen för en tid av ett år, men mötets mening 
var att välja Thomas för en tid av två år för att 
”komma i fas” – Thomas accepterade detta om än 
motvilligt !). 
Till styrelsesuppleanter omvaldes Stefan Wiborg, 
Thomas Humborg samt nyval av Inger Mårius för 
en tid av ett år. 
Efter en del ytterligare diskussioner och övriga 
frågeställningar avslutades så mötet med kaffe 
och dopp genom festkommitténs försorg, ett stort 
tack till alla som gjorde detta årsmöte till något att 
minnas.    Sune 



 
 

Medlemsvärvning - aktiviteter 
Vid årsmötet klubbade vi in två nya medlemmar; Ansu Haapalainen och Johan Eneström. Men som sagt, fler 
behövs. 
 
Så vi fortsätter med aktiviteter och olika, tänkbara upplägg. Till exempel: 
- temakvällen med segling i Danmark den 21 mars 
- ”öppet hus” i vår med snickeri och teknikkompetens under perioden då vårrustningen pågår för fullt i                          
hamnen 
- informationsträff om de nya sjökorten, med nya symboler 
- en vårträff med en genomgång av GPS tekniken och dess användning. Demo av utrustning 
- den påbörjade bridgekursen med annons och en artikel i Torslandatidningen den 14/3 
- alternativ motorkurs i höst; se separat artikel     Sivert 
 
 
 

ÅRSFESTEN 18/2 2012. 
 

 Det kom 27 stycken förväntansfulla medlemmar 
till årsfesten 18/2. Alla var nyfikna på vad 
mästerkocken Ivan hade på menyn. Inledningsvis 
serverades ett glas mousserande vin. 
     Ivan presenterade följande: förrätt blev paté 
med grönsaker, varmrätt var Burgundisk köttgryta 
á la francaise och till dessert blev det glass. 
     Stämningen steg allteftersom nivån sjönk i 
glasen. En av kvällens begivenheter var dragning 
i ett flertal lotterier och bland deltagarna fanns en 
liten turgumma  Ann-Charlotte, som vann ett 

 förstapris, en tavla som Olava hade målat(marint 
motiv vad annars) och inte nog med detta  
     Samma person tog hem 1:a och 3:e pris i 
vinlotteriet också. 
     Vinkonsumtion medför ofta en stor lust att 
sjunga och med hjälp av våra spelemän ljöd snart 
några av Evert Taubes fina sånger ut i lokalen. 
     Kvällen fortsatte med trevlig samvaro och kaffe 
och framåt tolvtiden började deltagarna bryta upp. 
Alla sov förhoppningsvis bra under natten och 
drömde om 2012 års båtsäsong som snart sätter 
igång.       P-O 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

NY TYP AV MOTORKURS TILL HÖSTEN 2012. 
 Denna kurs är tänkt som ett komplement till den vanliga motorkursen, som vi siktar på i början på nästa år. 
 
Vinterns motorkurs blev inte av på grund av att 
det var ytterst få som anmälde sig. Det kanske är 
dags att tänka i nya banor. Många båtägare har 
gamla motorer och frågan är då om det lönar sig 
att renovera dessa motorer, nu när priset på 
reservdelar ökar snabbt. 
    Vi i klubben tänkte då att det kanske skulle vara 
intressantare att ha en annorlunda motorkurs där 
man istället kan få reda på vad det kostar att 
byta till en ny motor. När man ska byta motor 
drar det med sig andra problem t.ex. ny motor-
bädd, ny propeller, går det att byta till S-drev osv. 
     Nyare motorer är ofta högvarvigare än de 
gamla, men har ofta bättre vibrationsdämpande 

motorfästen. Det finns numera lite nya idéer om 
båtmotorer, varför inte satsa på en elmotor, 
speciellt om man har en segelbåt och inte går så 
mycket för maskin. En elmotor tar väldigt lite plats 
och går både tyst och billigt. 
      Vi hade tänkt att man kan bjuda in 
representanter för olika motortillverkare så får 
dom berätta om sina produkter. Gerard på 
Wahlborgs Marina har lovat att ställa upp och 
hjälpa till med att svara på deltagarnas frågor. 
      Om intresset för en kurs verkar vara stort så 
kan den bli av till hösten, tid för anmälan kommer 
att stå i vår tidning.          P-O 

 
 

Bridgekursen  
I mars startade vi i klubbens ”kulturgrupp” en 
opretentiös bridgekurs dit vi även inbjöd icke 
klubbmedlemmar att deltaga. Vi har ju i 
klubben träffats och spelat bridge under ett 
antal år men under senare tid har det varit lite 
tunnt med deltagareantalet. Lösningen till att få 
fler intresserade blev att helt enkelt starta en 
kurs för att på så sätt få fler till klubben. En 
kunnig lärare –Bengt Eriksson- kontaktades 
och han lovade att under 8-10 kvällar ställa upp 
och lära ut bridgens grunder. Ett 10-tal 
intresserade, både klubbmedlemmar och 
utomstående, anmälde sig och nu sitter vi 
under trevliga former, räknar kort och 
honnörspoäng! Det gäller att kunna räkna till 13, och kan du det, så kan du också lära dig spela bridge. Ett 
trevligt omnämnande fick vi också i Torslandatidningen v 11. Kolla sidan 13!!! I klubben gör vi mer än att 
segla!!!.           Ivan. 
 
 

Temakväll 21/3 - Segling i Danmark       
 
En fin vårkväll 21 mars samlades närmare 
tjugo personer i FSMK:s lokaler för att närmare 
bekanta sig med de danska farvattnen. 
Vårluften stimulerade säkert många till 
drömmar om nya angöringsorter. 
Deltagarna kom från BKSS, FSMK och även 
utanför dessa klubbar genom en annonsering i 
Roderbladet. 
 
Thomas Wiborg och Sivert Jonsson höll i 
arrangemanget. 
 
På dagordningen stod: 
 kort intro om FSMK och presentatörerna 
 deltagarnas egna erfarenheter från danska seglatser & områden 
 varför segla i Danmark; positiva argument och fördelar 
 översikt via elektroniskt sjökort och info om papperskort och priser 



 
 

 

 

 information om hamnar etc. via sejlerens marine guide 
 olika seglingsområden samt avstånd mellan öar och hamnar 
 exempel på trevliga hamnar; med bilder; avgifter m.m. 
 väderinfo, DMI osv. 

 språket, valuta och danska räkneord 
 
En kaffepaus med autentiska danska wienerbröd 
ingick också i temakvällens dagordning. 
   Kvällen bjöd på en trevlig resa i danska vatten - 
med både förberedda presentationer och med 
utbyte av erfarenheter mellan deltagarna. Syftet 

var inte primärt att i detalj berätta om varenda 
hamn, utan att visa på smakprov och vilka 
användbara verktyg som finns för att planera och 
genomföra en Danmarksseglats i lämpligt väder.   
Sivert 

 
 

Hamnföreningens årsmöte 
Referat från Björlanda Kile Hamnförenings 
årsmöte torsdagen den 1 mars i Toleredsskolans 
aula. 52 personer var närvarande. 
Britt Marie Olofsson (kassör) presenterade  

bokslutsrapporten för 2011. Föreningen har haft 
974 medlemmar under 2011. Årets resultat blev -
77 618 kr. Det negativa resultatet beror bland 
annat på förbättringsåtgärder i vaktstugan. 

Som ordförande omvaldes Bernt Nilsson på 2 år 
Som ledamot omvaldes Lennart Adolfson på 2 år 
Som ledamot omvaldes Kalle Maxe på 2 år    
Som ledamot valdes Lars Gustavsson på 2 år 
Som ledamot valdes Sivert Jonsson på 1 år 

Som ledamot valdes Clas Jernström på 1 år 
Som ledamot valdes Göran Niklasson på 1 år 
Som suppleant valdes Lars Forsberg på 2 år  
Som suppleant valdes Linda Sjöberg på 1 år 

 
Som valberedning omvaldes Carita Nöring, sammankallande på 1 år. Bjarne Andersson och Ulla Lindgren-
Karlsson omvaldes på 1 år.         Sivert

 

Kommande aktiviteter   vår 2012 
 
 

Arbetsdagen 14:e April kl 10.00-14.00 
  
Hej på er igen, nu är det åter dags att ta tag i vårt 
klubbhus. Våren är här. Härligt.  
Vad som skall göras denna gång är:  
Kolla taket och där som det läckte. Göra en ny 
bedömning om det behövs göra något mer. 
Vi skall lägga på ny isolering på vinden. 
Byta några panelbrädor. 

Måla lite rött o svart utomhus. 
Röja inne i huset, slänga sånt som bara står o 
skräpar. 
Se över trädgårdsmöblerna. 
 
Så som vanligt ta med er verktyg och ert goda 
humör.     //Huschefen// 
 

 



 
 

 

 

STORT  Båtloppis   28:e april ! 

Med stort menas att det är rekordmånga bord 
uthyrda t.o.m. utomhus. (Till någon som har 
tumme med vädergudarna.) Alltså kommer 
utbudet att vara stort. Du som läser detta måste 
sprida detta till vänner och bekanta. Det 
kommer att bli en varierande utbud. Du glömmer 
väl inte att skänka grejer till klubben. 

 Vem vill hjälpa till i fiskdammen? Tjänsterna är 
vakanta just nu.  
Om du vill se en del vad som kommer att 
saluföras så gå in på :    

www.mini.nu/loppis_FSMK 

Gun B  26 57 63 
 
 

Vårträff i klubbstugan  den 6:e Maj 
Söndagen den 6:e maj kl: 13:oo är det åter dags 
för den traditionsenliga vårträffen där vi hoppas 
att många möter upp, gärna nytillkomna med-
lemmar, för att tillsammans får en trevlig stund i 
klubbstugan. 
Vårträffen är en träff där såväl äldre som yngre 
träffas under några timmar. Som vanligt bjuder 
klubben på förtäring i någon form och ni som 
kommer kanske har en del att prata om , och en 

hel del hiskliga historier har ju hörts  på dessa 
träffar. . Väl mött!!   
 PS ! Vi vill gärna att du anmäler– vi måste ju 
dimensionera det vi bjuder på ! 

Ring till: Inger Mårius, mobiltel: 0707/694020 

eller mejla: inger.marius@telia.com  

senast den 29/4 
Alternativt till Sune på telefon: 031/7135819 

eller mobil: 0708/800 802 

 

Våravslutning  fredag 1 Juni kl 19.00    (Eskader    lörd. 2/6) 

Vi firar vårens slut och sommarens ankomst! 
Vår traditionsrika våravslutning firar vi i år 
fredagen den1 juni kl 19.oo som vanligt med glatt 
humör och en bit mat med valda drycker. I år fixar 
festkomiteén en smakrik Tacobuffé med 
tillbehör, serverat under partytältet direkt från vårt 
jättegrillfat. Du kommer väl? Vi har redan nu 
beställt sol och högtryck både vädermässigt 

och humörmässigt, så vi får säkert kul! Eskader 
på lördag 2/6 vid gott väder.  

 
Ring Ivan på tel 231169 eller P-O på tel 
201381 så kan vi planera råvaruåtgången på 

ett riktigt sätt.    Vi ses!!!            Ivan 

 

Aktiviteter på Framnäs 2012     Kontakt Gun-Britt 032-510176 

Seglingar 
5 maj Vårsegling, endast K6   
2 juni Grötö/Bårholmen runt/Framnäsvalsen Ingår i KM 
9 juni Räkrundan, endast K6 
29-31 juli Pokalseglingar SKBF, Uddevalla 
11 aug Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen Ingår I KM 
25 aug Kräftköret   Ingår I KM 
31 aug-2 sept FSE Robline, Skagen Race  Långedrag-Skagen-Framnäs 

Festligheter 
9 juni Räk6:a   
22 juni Midsommarfest   
4 aug Vattenfest/grisfest 

  
11 aug Pubafton   
25 aug Kräftskiva

 
 

Färjenäsare bevittnade haveri i Aaså Danmark 2011 
Den 24 juli var Sture (red.) och Anita i Necesse och Inger Mårius och Leif Moberg i Ansi i Aaså söder om 
Säby. 
En tvåmastad tysk skuta närmade sig hamnen i hård sidvind. Den driver i de höga vågorna i sidled förbi  
hamninloppets ränna, som kan variera i vattendjup och även bitvis vara under 2 meter beroende av 
sandförflyttningar vid hård vind och lägger sig på sidan i sanden utanför molen (piren) där den kastas fram 
och tillbaka av vågorna och här är djupet kanske bara en halvmeter. 

http://www.mini.nu/loppis_FSMK


 
 

 

 

Sture ringer sjöräddningen, och en relativt till haveristen liten 
ribb-båt kommer från Säby efter ca ½ timma. 
Efter många försök kunde de borda skutan i lä och en 
bärgare hoppade  ombord och gjorde fast en lina. Vi fick 
senare veta att den lilla räddningsbåten hade en 600 
hästkrafters motor. Den släpade skutan ut till djupt vatten 
och bogserade den till Säby, där de fick hjälp med motorn, 
som hade stannat just i inloppet till hamnen. 
Vi var alla skakade av händelsen, som dock slutade lyckligt.                 
 
Anita 
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AKTIVITETSLISTA FSMK våren/ 2012 
 
 April                  Ingen fredagsträff                                                              
12 April (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo                                           
14 April         (lördag) Arbetsdag i klubbstugan –  mellan kl: 10:oo > 14:oo                   
28   April         (lördag) Båtloppis klubbstugan, ring Gun B. tel: 031/265763                    
04 Maj (fredag) Fredagsträff Kl: 19.00 
06 Maj (söndag) "Vårträff" i klubbstugan kl:13.oo, alla hjärtligt välkomna  
                   till denna traditionsenliga årliga träff.    Anmälan!                 
01 Juni        (fredag) Våravslutning  Kl: 19.00                      Anmälan!                                     
02   Juni        (lördag)      eskader  om vädret är OK. Inga långfärder.      
04   Okt  prel.(torsdag)    Höstmöte datum beslutas på vårmötet 

                                                                                                          Kolla detaljer sid 4-6 

                                                                             
Det blir inget  samarbete med SXK i år angående 12-timmars segling.  

   

Fler kurser/aktiviteter: 

Kulturkvällar tisdagar samt måndagar  kl. 18.00   
På tisdagar kl. 18 ett antal tisdagar framåt 
pågår en bridgekurs med ledare. Sid 5. 
Vi gamla veteraner kommer då ev. att hjälpa till 
som extra handledare. 

 På måndagar kl. 18 Målning, Vi är tre som 

målar - Lilian Dahlberg, vår nya medlem Anna-
Lena Ohlin och Gull Arvidsson.  Musikutövning f.n 
varierande med gitarr, mandolin, dragspel , bas. 
Medlemmar är välkomna att deltaga. 

Ring gärna om du har frågor! Titta gärna in, vi har kaffe (självkostn)..( i Klubbstugan). Välkomna !   Ring till 
Gull 58 16 08 eller Olava 55 21 93 (bridge)  .   

 
 
 


