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Ordföranden har ordet, april 2019 

 

Aprilväder? Värmen kom, värmen försvann, en dag med snö och sedan varmt i påsk. 

Utöver det vanliga livet så är vi nu många som har det årliga pysslet mellan vinterns 

presenningskoll och kommande sommarförtöjning vid bryggan. Jag måste erkänna att jag 

personligen aldrig har roats av båtjobbet före sjösättning. Det enda positiva för min del med det 

jobbet är att få möjlighet att träffa många trevliga människor på båtplanen. Vissa ondsinta 

människor kallar mig lat… 

 

Efter ca 6 månaders letande hittades i januari en vacker 40-årig madam, vilandes efter 2018 års 

fantastiska säsong, under en presenning i Småland. Ståtlig kropp på 8 meter, matchvikt ca 2 ton 

och ovanligt slank med sin bredd på 2,3 meter. Hon tycks hela sitt vuxna liv varit mycket mån 

om sin hälsa och form. Jag vet att hon även gjort ett antal mindre väl valda ingrepp vilket kan ha 

påverkat utseendet, även om jag känner mig säker på att hon skulle duga även utan dessa. Utöver 

sminkning och diverse social samvaro tillsammans närmaste tiden, planeras en kick-off med 

henne innan hon hamnar i sitt rätta element. Hon heter Calypso, är av rasen Comfort 26 och 

kommer ersätta H-båten som vi sålde i höstas. 

 

Det ovanligt låga vattenståndet tillsammans med att man från Statens Fastighetsverks sida inte 

hinner gräva bort stenarna vid vår kran i tid, innebär att vårens sjösättningar sker med mobilkran 

även i år. 

Vilka datum och övrigt som gäller för detta framgår av information på annan plats i Piren. 

Ni hittar även utförligare information för hantering av båtvagnarna efter sjösättning, på annan 

plats i Piren. 

 

Med hjälp av Sven-Inge som instruktör, Fredrik och Jens som gruppledare, föräldrar och några 

arbetspliktiga, kommer jollekurs att arrangeras även i år. Kenneth Ragneby deltar i mån av tid. 

En eloge till alla som ställer upp med sin kunskap och sin pedagogiska förmåga! 

I februari-Piren presenterade gruppledarna det kompletta upplägget för ungdomarna under 2019, 

som innehåller 8 tillfällen med segling och ytterligare 2 träffar med uppstart och avslut.  

 

På annan plats i Piren bjuds det in till aktivitet med att fixa med Trissjollen. Hemskt bra om 

några av er kan delta. Viktigt men inte så mycket jobb men ett mycket bra tillfälle för social 

samvaro. 

 

Även om inte alla ägare av segelbåtar ägnar sig åt kappsegling, så är vi i SSV ett antal aktiva 

som deltar i de kappseglingar som SSV arrangerar. Vi arrangerar våra måndagsseglingar som 

hålls under för- och sensommar, regattan Kungakannan i juni då vi även får besök av seglare från 

andra föreningar och säsongsavslutning i september då Snesken seglas. 

Flera av våra medlemmar deltar dessutom årligen i Vätternkappseglingen Vättern Kors & Tvärs, 

och inte allt för sällan med viss framgång.  

Med vårt läge och närhet till segelsällskapen i Motala, Askersund, Karlsborg och Hjo, finns näst 

intill obegränsade möjligheter till kappsegling.  

Jämfört med många andra föreningar och idrotter så lider vi inte av lokalbrist för våra aktiviteter, 

eftersom det ju finns väldigt mycket vatten i Vättern. Ytterligare deltagare är därför varmt 

välkomna på våra kappseglingar. För den som vill prova kappsegling går det ofta att ordna en 

plats i mer rutinerad kappseglares båt alternativt att man ber att få låna en kappseglare för besök i 

egen båt. 

Vid årets första måndagssegling måndag 27 maj satsar vi lite extra på de blivande kappseglarna. 

 

Utöver våra egna kappseglingar har vi vid några tillfällen stöttat Radioseglarna, som med sina 

radiostyrda båtar bl.a. seglat Svenskt Mästerskap vid vårt hamninlopp innanför vågbrytaren. Man 

har hyrt lokal och följebåt av oss och några av våra medlemmar har på frivillig basis utfört 



funktionärssysslor. Baserat på åskådarantalet tycks publikintresset vara stort även hos 

Vadstenaborna. 

Detta är en relativt ny form av kappsegling där deltagarna ofta är mycket duktiga seglare i 

grunden, som kompletterar sitt båtliv med dessa seglingar, där ambitionsnivån och viljan att 

vinna är väl så hög som vid kappsegling med stora båtar. 

Även i år får vi besök av detta gäng som kommer från hela landet. De kommer att besöka oss 4-

5/5 och vår del i arrangemanget är att de hyr följebåt och vår klubbstuga av oss. 

 

Sköt om er och lycka till med båtlivet! 

 

Karl-Gustav Jönsson 

Ordförande i Segelsällskapet Vättern 

 

 

  



Sjösättning, våren 2019 i Vadstena. 

 

 

Vårens låga vattenstånd tillsammans med att SFV inte tänker muddra vid båtkranen innan 

sjösättning gör att ordinarie sjösättning vid vår båtkran blir reducerad även denna vår.  

Därför kommer vi att använda mobilkran de vanliga planerade lördagarna, och VBFK’s traktor 

även 2019, likt förra året, och därefter kör vi som vanligt med SSV’s båtkran för lyften. 

Den som önskar sjösättning med vår egen båtkran, på annan tid, kontaktar någon av de 

kranansvariga i SSV. 

Det som gäller, är följande: 

 

1. Under april och maj kommer sjösättning göras med mobilkran för samma maxvikt som 

vår egen båtkran. 

2. Datum för planerad sjösättning är följande:  

27 april, lördag  (mobilkran 7ton). 

4 maj, lördag  (mobilkran 7ton). 

18, maj, lördag  (mobilkran 7ton). 

25 maj, lördag  (mobilkran 7ton). 

8 juni, lördag  (mobilkran 7ton). 

3. Sjösättningar kommer att göras kl.9.00–12.00 (längre vid behov) dessa lördagar och 

båtägaren måste ha en medhjälpare med vid lyft. 

Alla måste vara i god tid för att få ett så bra lyftförlopp som möjligt.  

4. Listor finns som vanligt att teckna sig på, vid SSV’s klubbhus. Inga tidsangivelser gäller. 

Endast ordningsföljden på lista eller kranförarens anvisningar gäller. 

De som önskar hjälp med traktor vid sjösättning, kontaktar som vanligt VBFK. 

5. Kostnader(se anslagstavla, Piren, eller båtkranen) är desamma som tidigare år, och 

betalas till SSV’s kranansvarig på plats, och VBFK’s, traktorförare. Alltså samma 

förfarande som vid vanlig sjösättning. 

6. Alla båtar måste vara försäkrade  

 

 

 

  



Båtvagnar från båtplan. 
Efter sjösättning skall alla båtvagnar placeras på utsedd ”sommarplats”. 

Anvisningar var denna plats får ni av främst Arne Blomberg, 

eller någon av de lyftansvariga, som finns med vid sjösättningen.  

SSV kan för tillfället endast ta emot de vagnar som har sin vinterplats på SSVs båtplan. 

 

 

 

 

Trissjollen behöver uppdateras.  
Det är inga jättestora saker, men det behövs några frivilliga händer för att hjälpa juniorerna 

att kunna använda denna båt vid juniorkvällarna. 

Med en liten genomgång av vad som behövs göras, samt något tillfälle till för själva jobbet, 

tror vi skulle kunna räcka för att fixa Trissen. 

Ni som kan tänka er att bidra med lite tid och arbete, kan med fördel höra av er till Jens, 

Fredrik, Kalle, eller Bisse. 

 

 

STÄDDAG 

Tisdagen den 21 maj kl 18.00 har vi städdag på SSV, såväl ute som inomhus. Medtag gärna t 

ex. kratta, sekatör. Kvällen avslutas med att SSV bjuder på pizza.  

 

 

 

Här nedan kommer några tidigare beslut, som lite påminnelse, kring regler på vår båtplan. 

 

Alla vagnar som finns på båtplanen skall vara märkta enligt anvisning.  

SSV måste flytta bort vagnar från båtplan till annan plats över sommaren.  

Endast vagnar med registrerad plats på båtplanen får finnas där. Den som önskar 

plats/sommarplats (tillfällig) måste kontakta Arne Blomberg först.  

Vatten och el är endast för de som har registrerad båtplansplats. 

 

Alla upplagda båtar skall sjösättas senast 1 juni varje år. Båtägare som inte har möjlighet att 

sjösätta blir debiterad uppläggningsavgift för sommarplats efter 1 juni. Är det av särskilda 

skäl (exempelvis sjukdom eller utlandstjänstgöring) omöjligt för båtägare att sjösätta båten 

kan styrelsen medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse. Skriftlig ansökan om detta inges 

till styrelsen före 15 maj. 

Åretruntuppläggning får maximalt ske tre år i rad räknat från 1 juni. Båtar eller annat lösöre 

som kvarligger på föreningens område mer än tre år i rad kan föreningen efter handräckning, 

på båtägarens bekostnad, avhysa. 

Det finns sedan tidigare ett beslut taget, att det första sommaren kostar 1000 kr, vilket sedan 

byggs på för varje år som båten finns på båtplan. 

SSV vill bara med detta meddelande göra er uppmärksamma på att båtplanen skall vara tömd 

på båtvagnar/båtar senast den 1 juni. Båtplanen skall därefter användas av kommunen som 

husbilscamping. 

Segelsällskapet Vättern 

  



Praktiskt att veta.   Vem gör vad i SSV. 

 
För att underlätta för er alla, kommer här lite tips på vem man vänder sig till i olika ärenden.  

Ordförande Karl-Gustav Jönsson, 073-721 66 77 

Nycklarna i klubben.  Kan hämtas hos Kenneth Ragneby, 070-288 35 81 

Uthyrningen av klubbhuset.  Klubbmästeriet. Inger 10053. 

Lån av optimist jolle Juniorsektionen eller styrelsen. 

Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, 070-578 18 36. 

Mastboden Anders Werner 070-257 02 16  eller Kenneth Ragneby. 

Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Jan-Åke Roxberg, 0143-129 69 

Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 070-680 07 55.   

Se även anslag på kranen. 

Avgifter. 

OBS!  Bankgironr för inbetalningar till SSV.   839-1658.  

Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före 30/3, dock senast före sjösättning. 

Detta för att förhindra onödigt trassel för oss alla. Har inte avgifterna betalats i tid, kan man 

heller inte räkna med att dra nytta av medlemsförmånerna. Även påminnelseavgifter kan komma 

ifråga. 

Några prisuppgifter: 

Medlemsavgift familj  300kr 

Medlemsavgift enskild  175kr 

Junior t.o.m. 21 år  100kr 

Mastboden, pris/plats  100kr 

Båtplan   200kr 

Nyckel, servicebrygga & mastkran 150kr (deponeringsavgift 200kr) 

Nyckel till klubbhuset  endast deponeringsavgift 200kr. 

Påminnelseavgift  300kr (fr.o.m. 2014) 

Utebliven arbetsplikt  300kr.  Kan förekomma. 
 

Båtplanen 

Båtplansektionen (Arne Blomberg) försöker efter bästa förmåga hålla ordning på platserna. 

Alla som önskar behålla sin plats SKALL på bästa sätt ange telefonnummer, väl synligt från 

vagnens dragkrok. ALLA stegar som finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort.  

Anslagstavla för Båtplanen finns på klubbhusgavel mot Båtplan.  
 

Uppdatera din e-postadress 

Spara många sköna kronor i porto och administration för klubben, med att ta emot meddelanden, 

Piren mm via e-post, lämna bara din gällande e-postadress till Kenneth Ragneby, gärna med ett 

mail till ragneby@telia.com  

 

Mastboden  

Vi har skapat några enkla ordningsregler för att bringa ordning i boden. Dessa finns i sin helhet 

uppsatta på insidan av dörren i Mastboden. 
 

Båtmärke  

Från och med säsongen 2012 införs SSV Båtmärke för medlemmar. Dessa kommer att delas ut 

vid sjösättningen, och skall sitta väl synligt på akterspegel. 
 

Klubbhuset  

Uthyrning av klubbhuset kan endast göras till medlemmar, dock inte till första-årsmedlem. 
 

Adress till SSV’s hemsida.  http://www.ssvat.se/ 

 

mailto:ragneby@telia.com
http://www.ssvat.se/


Arbetsplikt

 
 
Arbetsgrupp, Juniorsektion  

Uppgifter: 

• Medverka vid seglarskolan angiven vecka torsdagar, kl.17:30-ca 20.00. 

• Upprätta deltagar-förteckning och underlag för kommunala bidrag. 

• Vårens genomgång av Optimistjollar. 

• Höstens avrustning av Optimistjollar. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Namn Förnamn Tel Sektion 2019 Vecka 

Carlund Henrik 070-305 90 39 Juniorsektion v20 + v23 

Hovnert Mattias 070-721 00 25 Juniorsektion v20 + v23 

Söderlund Jens 070-529 71 09 Juniorsektion v20 + v23 Gruppledare 

Dahlström Christian 073-326 14 40 Juniorsektion v21 + v33 

Edholm Fredrik 073-618 12 90 Juniorsektion v21 + v33 Gruppledare 

Karlsson Ulf 073-390 43 72 Juniorsektion v21 + v33 

Ericsson Daniel 070-741 03 45 Juniorsektion v22 + v34 

Karlsson Tommy 073-326 14 36 Juniorsektion v22 + v34 

Ragneby Malin 070-608 68 41 Juniorsektion v22 + v34 

Dyring Anncarin 070-496 09 49 Juniorsektion v35  

Larsson Patrik 070-261 31 39 Juniorsektion v35  

Lagerheim Martin 070-655 63 60 Juniorsektion v35  

Björn-Nyström Per 070-339 03 57 Juniorsektion v35 + 36 

Larsson Roger 073-533 44 80 Juniorsektion v36 

Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 Juniorsektion v36 

 

Den som inte kan medverka det aktuella datum hen fått, byter själv med någon annan i listan. 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Ragneby Kenneth 070-288 35 81 

Jönsson Karl-Gustav 073-721 66 77 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 

form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Lista för signering efter utförd arbetsplikt finns 

vid gräsklipparens förvaringsplats i boden. Signerad lista lämnas av gruppledaren till styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 

  



Arbetsplikt

 
 

Arbetsgrupp, Gräsklippning Klubbhuskommitté.  

Uppgifter: 

• Gräsklippning. Efter utfört arbete signeras lista i gräsklipparförrådet. 

• Även kontroll och länsning/tömning av följebåtar ingår. 

 

 
Gräsklippningsområde. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Namn Förnamn Tel Sektion 2019 Vecka 

Andersson Lars-Erik 070-539 13 35 gräsklippning v20  

Andersson Ulrik 073-022 02 43 gräsklippning v21 

Bylin Per 070-531 57 44 gräsklippning v22 

Edholm Anders 070-567 21 69 gräsklippning v23 

Ekdahl Johan 073-742 28 28 gräsklippning v24 

Eke-Göransson Claes 070-593 13 20 gräsklippning v25 

Harder Henrik 070-572 87 79 gräsklippning v26 

Harder Ola 076-318-97-69 gräsklippning v27 

Jansén Henrik 0141- 23 11 31 gräsklippning v28 

Jivegård Alf 073-422 23 93 gräsklippning v29 

Kling Conny 070-517 60 92 gräsklippning v30 

Rehn Joakim 073-550 09 14 gräsklippning v31 

Sundman Clas-Göran 073-545 23 69 gräsklippning v32 

Särnehed Fredrik 070-891 75 90 gräsklippning v33 

Tibblin Mattias 070-826 39 17 gräsklippning v34 

Åhnborg P-O 076-305 58 32 gräsklippning v35 

Grefbäck Peter 070-512 18 17 gräsklippning Gruppledare 

Åkesson Lars-Inge 073-696 07 77 gräsklippning Gruppledare 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Olovson Per 070-399 84 72 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter 
bl.a. i form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Signerad lista lämnas av 
gruppledaren till styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 



Arbetsplikt  

  
 

Arbetsgrupp, Mastbod  

Uppgifter: 

• Upprätta plan med placering och båtägarens namn för mastbod 

• Kontrollera märkning på master. 

• Stämma av mot medlemsregistrator, överenstämmelse mellan använda platser och 

register/fakturering. 

• Planera städdag i mastbod. 

• Kontrollera skick på mastkärra 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Werner Anders 070-257 02 16 mastbod Gruppledare 

Mattias Sparrborn 073-981 14 61 mastbod 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Ragneby Kenneth 070-288 35 81 

 

 

Arbetsplikt  

Arbetsgrupp, Klubbhusunderhåll  

Uppgifter: 

• Ge förslag på löpande underhållsarbete och förbättringar 

• Vår och höst, på och avstängning av el och vatten för båtplan.  

• Regelbunden tillsyn av klubbhuset. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Andersson Conny 070 554 15 17 klubbhus  

Bengtsson Hans 070-550 03 53 klubbhus 

Karlsson Bengt 070-652 77 66 klubbhus  

Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 klubbhus  

Linder Håkan 072-322 38 26 klubbhus Gruppledare 

Lindholm Bobbo 070-513 36 63 klubbhus  

 

Antalet medlemmar bör anpassas efter årets verksamhet 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hjert Gunnar 070-680 07 55 

 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 

form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  

Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 

  



Arbetsplikt  

 
 

Arbetsgrupp, Båtplan  

Uppgifter: 

• Upprätta plan karta med placering och båtägarens namn 

• Tillse att korrekta avstånd finns mellan upplagda båtar. 

• Kontrollera märkning på båtvagnar. 

• Stämma av mot medlemsregistrator, överenstämmelse mellan använda platser och 

register/fakturering. 

• Planera städdag på båtplan. 

• Organisera flyttning av båtvagnar. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Blomberg Arne 070-578 18 36 båtplan Gruppledare 

Karlsson/Gripenborst Martin 072-363 75 44 båtplan  

Persson Olle 070-535 65 56 båtplan  

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 

form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.   

Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Ragneby Kenneth 070-288 35 81 

 

 

Arbetsplikt  

Arbetsgrupp, Mastkran  

Uppgifter: 

• Kontrollera säkerhet och lås på kran. 

• Se över skyltning varje vår 

• Underhåll brygga. 

• Sänka och lyfta jolleramp vår och höst. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Blyme Peter 070-523 15 72 mastkran Gruppledare 

Jakobsson Oscar 070-482 50 19 mastkran  

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 

 

 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 

form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  

Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 

 
  



Arbetsplikt  

 
 

Arbetsgrupp, Servicebrygga  

Uppgifter: 

• Allmänt underhåll av bryggan med tillbehör. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

Fyhr Pär-Ove 070-296 04 06 servicebrygga  

Johansson Tommy 073-627 78 60 servicebrygga Gruppledare 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 

 

 

Arbetsplikt 

Arbetsgrupp, Följebåtar  

Uppgifter: 

• Vårrusta och sjösätta 2 följebåtar. Avstämning med kappseglings/juniorsektion. 

• Höstupptagning med vinterkonservering. Avstämning kappseglings/juniorsektion. 

• Lämplig tidpunkt stäms av mot kappseglings och juniorsektion 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Ahlberg Göran 073-158 71 79 följebåtar  

Dahlström Kent 073-334 53 19 följebåtar Gruppledare 

Linder Hans 070-459 15 44 följebåtar  

Tunemar Göran 070-266 73 69 följebåtar 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Holmertz Stefan 070-977 12 22 

 

Arbetsplikt 

Arbetsgrupp, Hemsida 

Uppgifter: 

• Utbildning av rapportansvariga. 

• Innehållskontroll och uppdatering 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Blom Stefan 070-658 33 53 Hemsida Gruppledare 

Sahlén Stefan 072-739 83 99 Hemsida 

  

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Jönsson Karl-Gustav 073-721 66 77 

Olovson Per 070-399 84 72 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 

form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  

Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år.  



Arbetsplikt  

 
 

Arbetsgrupp, Kappseglingssektion  

 

Uppgifter:  

• Enligt Körplan för Kappseglingssektionen  

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Andersson Lars-Erik, B 070-563 56 48 Kappseglingssektion  

Olovson Ingela 076-767 63 63 Kappseglingssektion  

Jansén Christer 070-523 36 33 Kappseglingssektion  

Roxberg Bo 072-702 79 62 Kappseglingssektion Gruppledare 

Roxberg Jan-Åke 070-637 52 24 Kappseglingssektion 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Roxberg Jan-Åke 070-637 52 24 

 

Arbetsplikt 

Arbetsgrupp, Kranlyft  

Uppgifter: 

• Upprätta schema lyftdagar 

• Lyft 

• Service och underhåll, på kran. 

• Bokning av årlig besiktning av kran 

• Underhålla lyftinstruktioner 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Blomberg Arne 070-578 18 36 Kransektion  

Edholm Lars-Olof 073-985 72 77 Kransektion  

Fång Lennart 073-600 20 69 Kransektion  

Gustafsson Östen 070-394 04 77 Kransektion  

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 Kransektion Gruppledare 

Ragneby Kenneth 070-288 35 81 Kransektion  

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 

 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 

form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  

Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 

 
 

  



Iaktagelser och rön som under ett tioårigt medlemskap i SSV gjort af Jerker. 

 

Taget ur Vid Vättervåg, minnesblad utgifvet af Segelsällskapet Vättern 1895 

 

 

Seglatser måtte i flera fall hafva ett menligt inflytande på hälsan. Eller hvarför 

anmärkes annars så ofta, att en seglare faller af.. 

 

 

Åror är något till båtar hörande, som i myckenhet måtte importeras. Hvarför 

behöfde man annars årtullar. 

 

 

Seglare tycker ej om lek ombord. De skaka på hufvudet och se mulna ut, så fort det 

börja leka i seglet.  

 

 

Väl mött på Vätterns vågor i sommar önskar  

Inger och Carina  
 


