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 Nu kommer de vackra höstfärgerna!
Även om vi nu är inne i september finns det utrymme för många 
fler fina båtfärder och njuta av höstens alla färger i vår vackra 
skärgård. Efter en sommar som bjudit på växlande vindar och 
väder, men i stort varit bra för att vara ute på sjön.
För mig var en av de absoluta höjdpunkterna midsommar i 
Stugvik som bjöd på perfekt väder och en hamn full med båtar 
och alla svajbojar utnyttjade, fin majstång, trevlig samvaro med 
fullbesatta bord vid den gemensamma ”middagen”, troligen det 
bästa midsommarfirandet jag varit med om på Stora Ålö. Men var 
är barnen? vid dansen kring midsommarstången låg medelålder 
på 50+ och inga barn. Vad skall vi göra för att locka med de yngre 
familjerna? - det är den stora utmaningen!
Efter detta trevliga midsommarfirandet fortsatte vi på Betina 
vidare söderut i långsam takt och är när ni läser detta troligen på 
väg in i det Tyska kanalsystemet. Från Kalmar har det på kvällen 
blivit fullt (eller överfullt) i alla gästhamnar vi besökt, även 
mycket barnfamiljer, men tyvärr är det få svenska familjer, det 
domineras av Danska och Tyska seglare.
Nu kommer vi inom den närmsta tiden lämna Danmark för att 
segla vidare till Tyskland, men det märks att det är börjar bli höst, 
mycket mindre båtar ute och det är nästan inga Gästbåtar i ham-
narna, men mer lokala båtar och därmed mindre gröna platser.
För Kretsen är det nu snart dags för årsmöte, där jag än en gång 
vädjar till er medlemmar att komma för att träffa styrelsen och 
göra er röst hörd, vi behöver få in mer idéer för hur vi skall 
utveckla verksamheten och få fler att aktivt bidra i såväl styrelse-
arbetet och kommittéer.
Hoppas att vi ses på årsmötet.
Bengt

Nya medlemmar
Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlem-
mar välkomna i S:t Annakretsen:

David Amundsson  STOCKHOLM
Paul Berglund  NORRKÖPING
Ann-Mari Brengdahl  GAMMALKIL
Susanna Collin   SLITE
Fam Erikstad   TÖNSBERG
Toli Fyrebo   STRÄNGNÄS
Fam Gammeltoft  LINKÖPING
Bent Grønkjær  KØBENHAVN
Christian Heister   ÅBY
Gunnar Karlsson   VÄSTERVIK
Fam Lindahl   LINKÖPING
Fam Nyrinder  LINKÖPING
Robert Sergelius  HELSINGFORS
Jimmy Tholin   NORRKÖPING
Erik Wejryd   ÅBY

Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn 
dig varmt välkommen ändå.

Uthamn
S:t Annakretsens fina uthamn har varit välbesökt och uppskat-
tad även denna säsong. Det har varit många gästande båtar, 
midsommar så var vi 32 båtar och det blev dans runt stången 
och massor med god mat. På kräftskivan var vi inte lika 
många, 8 båtar och 23 glada som åt gott och dansade.
Som ni märkt så har vi lagt ut tre pålbojar som akterbojar 
och de som har fått möjlighet att prova dom har varit väldigt 
positiva (Obs det behövs längre bojlina då dessa ligger lite 
längre ut).
Vi kommer fortsätta att byta ut fler akterbojar under 2020.
Uthamnen stängdes den 30 augusti men bryggorna m.m. går 
ju att använda under hela hösten.
Hjärtstartaren har inte behövts användas denna säsong så 
nu får den flytta till lokalen på Norralundsgatan så den finns 
tillgänglig under vinterns aktiviteter.
Tack till er som varit hamnvärdar och hjälpt gästande båtar 
att lägga till och se till att det är snyggt och rent i vår fina 
uthamn.

Hamn & Farledskomittén  
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com

Midsommarfirande med majning och grillning 

”Mister Stugvik” har lämnat oss
Precis som vi lägger sista handen vid detta utskick, når oss 
budet att Rune Ericson har gått bort. Utan Rune hade vi inte 
haft någon uthamn i Stugvik. Hans förmåga att samla arbets-
lagen och hans kontakter i både fastighets- och byggbranschen 
bäddade för vår uppskattade uthamn. Förutom alla åren i kret-
sens styrelse, alla båtmässor, prylförsäljning och andra sätt att 
dra in pengar till verksamheten.
Tack Rune för alla trevliga stunder vi haft tillsammans.



Qvinna Ombord höst/vinter
Vi är ett gäng tjejer, med och utan båt, som fortfarande 
tycker att QO-verksamheten är befogad.
QO är ju riktad till dem som är intresserade av båtlivet - 
motor- som segelbåt Det finns ofta något nytt att lära eller 
lära ut i vår gemenskap.
Tanken är att vi träffas några gånger under vinterhalvåret, 
då vi försöker att ha något ”program”, tema eller umgänge 
under gemytliga former.
Är du intresserad av vår verksamhet skickar du ditt namn, 
telefonnummer och mailadress till Yvonne eller någon 
annan i kommittén, så hör vi av oss när det drar ihop sig.
Vi tar gärna emot idéer, önskemål och förslag på aktiviteter.

26 november
Vid medlemsbladets tryckning har vi inte fått klart med 
programmet för kvällen den 26 november. Vi kommer att 
skicka ut information om kvällens aktiviteter så fort vi fått 
”klartecken”.

29 januari
Då är det dags för det som vi kallar för trivsel- eller över-
raskningskväll och som blivit tradition under vinterhalvåret 
så länge QO har funnits i S:t Annakretsen - i snart 30 år. Vi 
ses i lokalen klockan 18:30. 
Anmälan senast den 22 januari till Yvonne.

Aktiviteter
Nedan presenteras höstens aktiviteter i Norrköping. För 
ytterligare utbud se hemsidan och Facebook. Vad det gäller 
navigationskurser och andra sjölivskurser så rekommenderar 
vi medborgarskolan som har ett stort utbud av sådana kurser 
och där vi som medlemmar i SXK har 10 % rabatt.

Sjömansarbeten startar den 10 oktober 
Vi träffas på klubblokalen Norralundsgatan 57 torsdagar kl. 
18.00. Du tar med dig flaska eller burk, garn finns. I halvtid 
fikar vi - du tar med dig det Du vill äta, kaffe och te ordnar 
vi på plats. 

Segling till Norrlandskusten 
Den 7 november kl. 18.30 kommer 
Cathrine och Micke Garstad och berättar om sin segling 
Arkösund-Haparanda-Arkösund.
Fika till självkostnadspris. 
Anmälan till Bosse Kaliff på 070-910 91 47 eller bosse.
kaliff@gmail.com 

Aktivitet och utbildnings kommittén 
Bosse Kaliff 
bosse.kaliff @gmail.com eller 070-910 91 47

QvinnaOmbordkommitén:
Gudrun Dagberg 070-369 80 48  gudrun.dagberg@telia.com
Yvonne Karlsson 070-266 74 25  yvonne20.karlsson@telia.com
Monica Nilsson 070-831 84 13  linjett33@hotmail.com
Agneta Wester 073-316 01 80  agnwes46@gmail.com

Utflykt till kärlekens trädgård i Gryt den 22 maj

Västervik
Beträffande vinterns temakvällar så fastställs dessa först i oktober 
för hösten och vintern/våren. Programmet för hösten kommer att 
finnas på S:t Annakretsens hemsida samt införas i kretstidning-
ens kommande vårnummer. Har du några förslag/önskemål kring 
ämnesområden att ta upp så kontaktar du mig på enklaste sätt 
antingen via telefon 073-923 09 49 eller E-post tony.wardig@
gmail.com.

När det gäller utbildningar samarbetar vi med Medborgarskolan 
och vårt kursutbud omfattar i stort sätt alla områden inom sjölivet. 
Våra kurser startar i månadsskiftet september/oktober.  Som kryss-
arklubbmedlem har du rabatt på kursavgiften. Vid frågor kontakta 
mig via telefon eller mms alternativt E-post, telefonnummer och 
E-postadress se stycket ovan.

Jag har även ett lager av SXK- och S:t Annakretsens flaggor samt 
SXK stävmärken. I lagret finns även  en av kretsens äldre vinröda 
pickétröja stl XXL  till nedsatt pris för omedelbar leverans.
Kanske ett bra julklappstips?!

Lev och Segla Väl!
Tony 



  Visbyeskadern
Eskadern var som vanligt planerad med avfärd på Kristi himmels-
färdsdagen och återfärd på söndag. I år inföll Kristi himmelsfärds-
dagen så sent som 30 maj.
Eftersom 5 av 8 anmälda båtar skulle avgå från Arkösund/Sned-
skär beslöts att skepparmöte skulle hållas på Snedskär på onsdag 
kväll. På skepparmötet kunde konstateras att det skulle vara kraftig 
sydlig vind på torsdagen, men fredag och söndag såg bra ut. Det 
beslöts att skjuta avfärden till fredagen och det blev 5 båtar med 
avfärd från Arkösund/Snedskär och en båt från Loftahammar.
Seglingen till Visby gick i fina vindar. Det var endast ett område 
där vinden var svagare.
Alla båtar kom fram ungefär samtidigt och förfriskningar kunde 
gemensamt avnjutas på bryggan innan man letade upp något att äta 
på stan.
På lördagen var ett besök på Gotlands Bryggeri. Vi fick en rund-
visning av proffsiga Vendela Jansson som berättade om bryggeriets 
historia, bryggarkonsten och gav smakprov på olika drycker. 
Vädret var fint och det var många turister i Visby. Vi lyckades ändå 
boka ett bord för hela styrkan på 13 personer på Bolaget där vi 
kunde åtnjuta en utsökt gemensam middag.
På söndagsmorgonen kl 06:00 startade 5 båtar mot fastlandet. 
Tianelle från Loftahammar tog en sovmorgon och startade litet 
senare. Sjöbris med Egil och Inga passade på att besöka vänner på 
Gotland och stannade kvar i Visby några dagar.
Vindarna var västliga till en början och resan gick bra. Senare 
på dagen avtog vinden innan sydvinden friskade i och förde oss 
lyckligt i hamn

Eskaderledare
Seija o Stefan Nyström

24-Timmars
Årets 24-timmarsseglingar är genomförda
Nu återstår plakettutdelning vid årsmötet 
Resultatlistor och övrig information hittar du på, 
http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/ 

24-timmarskommittén
Kjell Johansson
Kjell.ortugagatan116@gmail.com 
070-819 12 05

S:t Annaflaggan hissad

Hamn och farled
Under vår och sommar så har vi underhållit de sjösäkerhetsan-
ordningar, SSA och svajbojar som vi redan har.
Vi bytte ut två gamla bojar i Stugvik till pålbojar så nu är det 
fyra pålbojar och två av den gamla modellen.
Vi återutsatte bojen som kom på drift vid Lilla Askö under 
2018.
Vi har dykt på alla bojar söder om Stugvik för att kontrollera 
vad som finns under vattnet och för att dokumentera skicket.
Vi har besiktat alla SSA som vi har registrerade hos Transport-
styrelsen. 

För tillfället så finns det inga planer på att placera ut fler svaj-
bojar under nästa år - då vi måste underhålla det vi har och vi 
har mycket jobb i Stugvik med att byta ut akterbojarna.

Om det skulle vara så att någon medlem är villig att ta på sej 
jobbet att leta efter nya platser för att placera ut svajbojar och 
även leta upp markägare och få tillstånd för att lägga ut en eller 
flera svajbojar på deras vatten - så finns det möjlighet att lägga 
ut fler bojar under 2020.
Kontakta i så fall Micke så kan jag skicka mallar för kontrakt 
och info om hur man går tillväga

HoF-kommittén
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com

Efter ankomsten till Visby

Det arbetslag som i våras jobbade med att ordningställa Stugvik



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 - 2019 i Sankt Anna Kretsen
Vid årsmötet den 25 oktober 2018  valdes styrelse, vilken efter konstituering fick följande sammansättning:
Beng Assarsson ordförande
Mathias Krell vise ordförande
Bengt Dagberg sekreterare, ordförande i Eskaderkommittén
Krister Kennryd kassör
Bo Kaliff  ordförande i Aktivitetskommittén

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, där frågor av övergripande och gemensam karaktär behandlats. Mycket diskus-
sioner har ägnats åt hur vi skapar maximal medlemsnytta, men här behöver vi fortfarande hjälp av våra medlemmar. Kretsens Uthamnskommitté 
har under verksamhetsåret gått upp i Hamn- och Farledskommittén.

Klubbkommittén
Årsfesten hölls i NSK:s klubblokal. Där det bjöds på en tre rätters. Vi sjöng och dansade hela kvällen till Mousike. Som vanligt fick vi en trevlig Räkafton tillsam-
mans i november.
Efter det sista styrelsemötet för året bjöds veteranklubben in på Glöggfesten. Under våren har vi haft tre aftnar i våran klubb lokal korv & Ost afton.
Blev även en nyhet - Hemligafton.
Vi har också haft våra tre traditionella soppluncher i klubblokalen, som alltid är uppskattade.
Stugvikens aktiviteter såg ut enligt följande: Pingsten blev lite kylslagen så inte så många båtar på plats. Medan midsommar bjöd på kanonväder och de sista 
båtarna som kom fick lägga sig i andra led. Det kom många som aldrig varit på Ålö en dag som denna. Vi dansade runt midsommarstången som blev fantastik med 
alla blommor. Vi gjorde om lite med en sittande tipspromenad med fina priser från Skeppa. Kräftskivan, vi blev ett litet gäng trots vädret. Programmet gjordes om 
lite på grund av vädret. 

Aktivitetskommittén
Aktivitets och utbildnings kommittén har haft följande aktiviteter under året Sjömansarbeten 10 träffar med 6 deltagare.
Digitala sjökort med Göran Johansson 30 deltagare. 
Sankt Annakretsen har tillsammans med Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW) och Westerviks Segelsällskap (WSS) samt i samarbete med Medbor-
garskolan i Västervik genomfört följande program: 2018-11-14 ”Oljeutsläppet från den grundstötta oljetankern utanför Flatvarp” personal från KBV-stationen i 
Västervik berättade om verksamhet för att begränsa skadorna och om deras verksamhet i övrigt. 2018-12-02 Bjöd WSSW på sedvanligt ”Adventskaffe”. 2019-
01-16 Berättade Joakim Lagner från SMHI om ”Framtidsutsikterna för Östersjömiljön samt Meteorologi”. 2019-01-30 ”Pubafton och allsång” med musikanter 
från WSSW. 2019-03-13  Årets höjdpunkt. Kjell Westerlunds föredrag med filmklipp om ”Segelbåten J-Class St SVEA”, ritad av Tore Holm ägare till Holms varv 
i Gamleby med stöd av Gustav Plym. Klubbaftnarna har genomförts i Westerviks Segelsällskap Wikingarnas klubblokal på Notholmen. Därutöver har kappseg-
lingsregelkurser och Seglarskola för barn och ungdom, Vuxenseglarskola samt Havskappseglingsskola bedrivits med god anslutning.
Under året har Sankt Annas kretstidningsställ varit placerat i WSSW klubb- och gästhamnslokal för att sprida information om SXK vilket varit mycket uppskattat 
av såväl ortens som gästande båtar. Kretstidningen har även funnits i WSS och MBSK lokal.
Försäljning av SXK- och SXK S:t Annakrets prylar har försålts till såväl gästande som ortens båtägare med stor uppskattning från båda sidor.
Därutöver har ett stort antal navigationskurser på olika nivåer genomförts. Förarintygs-, Kustskepparintygs- och Radarkurser samt VHF-certifikat (SRC) drar till 
sig största intresset men även Fartygsbefäl- och Maskinbefäl Klass VIII kurser efterfrågas.

Båttekniska kommittén
Båttekniska kommitténs syfte är att bevaka frågor och nyheter kring båtteknik för kretsens medlemmar. Tillsammans med aktivitetskommittén har båttekniska
kommittén tidigare år anordnat medlemsträffar och utbildningar. Under det gångna verksamhetsåret har dock kommittén varit mindre aktiv inom detta område.

Hamn- och farledskommittén
Under detta verksamhetsår har vi undersökt möjligheterna att införskaffa en bojflotte som ska delas med flera kretsar på ostkusten och i Mälaren för att underlätta 
kontroll och utläggning av svajbojar. Vi har besökt ett flertal leverantörer och haft mycket kontakt med många kretsar. Det jobbet kommer fortsätta in i nästa verk-
samhetsår. Vi har bytt ut 2 bojar i Stugvik mot pålbojar så nu är det 4 pålbojar och 2 av den gamla modellen i Stugvik.
Vi har även återutsatt bojen som slet sig vid Lilla Askö 2018. Vi har även dykt på alla bojarna söder om Stugvik för att kontrollera och dokumentera vad som finns 
under vattenytan. Under våren så kontrollerades alla SSA som S:t Annakretsen har tillstånd för hos Transportstyrelsen. Protokoll på att alla SSA är ok skickades 
till Transportstyrelsen 2019-06-30. 
Stugvik städades 13-19 maj av ett glatt gäng som räfsade, skurade och oljade bryggorna, vi monterade även dom nya seglen på optimisterna och provseglade 
dom.  Vi gjorde även i ordning pelarna som står i vattnet till den inre bryggan. Tidigare så var det järnbalkar som stod i vattnet, nu har vi format och gjutit in dom 
i betong (vi har 7 stycken kvar att åtgärda). Vi bytte även ut 2 akterbojar som var i dåligt skick till pålbojar så när vi gjorde det så passade vi på att ta upp stenarna 
till dessa för att besikta stenarna och skrota av all gammal kätting. Några veckor senare när man låg på en av akterbojarna så gick tenen av på den så den bojen 
blev också ersatt av en ny pålboj med ny sten och lina. Hjärtstarten har inte varit i gång i år heller vilket vi är tacksamma för. Tyvärr så var det inte så många som 
ville vara hamnvärdar i år men de som varit det har varit underbara och det uppskattas av gästande båtar.

Informationskommittén
Under verksamhetsåret har tre medlemsblad getts ut. Kretsens hem- samt Facebook-sida har löpande försetts med material.

Qvinna Ombordkommittén
Hösten startade upp med en uppskattad stadsvandring kring Karl Johans Park, Strömsholmen och Strömparken som leddes av Elsie Sundström den 24 september, 
15 personer. Den 27 november var vi åter på Fröö gård för att binda julkransar, 7 personer. På trivselkvällen den 27 januari åts det planka under gemytliga former, 
15 personer. Tyvärr blev studiebesöket på Skonaren Vega inställt p.g.a. sjukdom. Den 22 maj gjorde vi en vårutflykt till Gryt och Kärlekens trädgård, där vi guida-
des runt av Karola Messner, 12 personer. Under året har vi haft 7 kommittémöten för planering av verksamheten.

24-timmarskommittén
Traditionella 24-timmarsseglingar har genomförts, på försommaren och på sensommaren. Dessutom har 12-timmars special, med gemensam målpunkt utanför 
Stora Ålö och efterträff i Stugviken arrangerats. Resultat och övrig information finns på https://24-timmars.nu/

Eskaderkommittén
Eskadern till Visby i Kristihimmelsfärdshelgen samlade i år sex båtar. På skepparmötet kunde det konstateras att det skulle vara kraftig sydlig vind på torsdagen,
men fredag och söndag såg bra ut. Det beslöts att skjuta avfärden till fredagen och det blev 5 båtar med avfärd från Arkösund/Snedskär och en båt från Loftaham-
mar. Trots att vistelsen på Gotland fick lov att kortats ett dygn lyckades eskaderledningen genomföra det traditionsenliga programmet på plats med studiebesöket 
på Gotlands bryggeri och den gemensamma middagen.
Inbjudan om deltagande i andra kretsars eskadrar har vad kommittén känner till inte lockat några seglare från S:t Annakretsen.

Norrköping i september 2019

Bengt Assarsson Mathias Krell Bengt Dagberg Krister Kennryd Bo Kaliff Mikael Garstad

Mats Kostmann Stefan Eliasson Jennie Svoren Kjell Johansson

Mikael Garstad ordförande i Hamn- och farledskommittén
Mats Kostmann ordförande i Båttekniska kommittén
Stefan Eliasson ordförande i Informationskommittén
Jennie Svoren ordförande i Klubbkommittén 
Kjell Johansson ordförande i 24-timmarskommittén



B FÖRENINGS
BREV

SVERIGE

PORTO BETALT

Nästa nummer av medlemsbladet 
utkommer i februari.

Räkafton - OBS lördagen den 16 november kl 17:30 i vår 
klubblokal. Vi ska nu äta massor med räkor & tillbehör tillsam-
mans.
Om man nu vill vara med på denna afton, så anmäl er till 
Jennie 070-966 58 29 efter kl 17:00. 
 Senast en vecka före.

Korvmys – 7 februari kl 18:30 i vår klubblokal. Vi ska nu äta 
massor korv med många tillbehör tillsammans.
Om man nu vill vara med på denna afton, så anmäl er till 
Jennie 070-966 58 29 efter kl 17:00.
 Senast en vecka före.

För sammankomster under vårvinter och vår har vi föl-
jande erbjudanden: -Soppluncher och även Hemlig Afton och 
så klart Ostafton.

Mer information om dessa sammankomster kommer i våruts-
kicket.                                                                    
Alla Kryssarklubbare är hjärtligt välkomna på aktiviteterna.

Klubbmästeriet 
Jennie Svoren
070-966 58 29 eller jennie.svoren@icloud.com

Kallelse till Årsmöte
SXK, S:t Annakretsens årsmöte äger rum den 24 oktober i Kryss-
arklubbens lokal, Norralundsgatan 57.

Program för kvällen:
19.00 - Inledning

- Årsmöte
- Utdelning av 24- timmarsplaketter

Kaffe serveras - välkomna!

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av sekreterare att föra mötets protokoll
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens

protokoll
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ledamöter i styrelsen enligt §5 i stadgarna
9. Val av två revisorer jämte en suppleant
10. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra

valberedning
11. Budget samt fastställande av medlemsavgifter i kretsen
12. Inkomna ärenden
13. Utdelning av 24-timmarsplaketter
14. Övriga frågor
15. Årsmötet avslutas
Styrelsen

Klubbkommitténs aktiviteter hösten 
2019 våren 2020
S:t Annakretsens Årsfest - 19 oktober kl 17:59
Lördagen den 19 oktober är det fest för alla kryssarklubbare i 
Norrköpings Segelklubbs lokaler i Lindö, i Norrköping. Det 
kommer att bli en tre rätters middag med gott tillbehör.
Priset för denna meny är 300 SEK per person. Vi ska nu alla ha 
en trevlig kväll tillsammans med musik och dans.
Om man nu känner för detta så anmäl er till Jennie på 070-966 
58 29 absolut senast den 10/10, samt sätt in pengarna på bank-
giro 5047-6936. Skriv ditt namn och årsfesten i samband med 
inbetalningen.
Förfriskningar kommer att finnas under kvällen om man behöver 
vila lite. 

Sopplunch – 29 oktober kl 12:00 i vår klubblokal på Nor-
ralundsgatan 57 i Norrköping.
Anmälan görs senast en vecka före till Lasse 070-859 72 90.

Prylshoppen
Kretsens varuutbud ser du på https://sxk.se/st-annakretsen/
profilprylar. 
Observera att detta endast är en presentation av våra varor. 
Kretsens flaggor, stävmärken och S:t Anna-prylar köper du 
lokalt.
Maila eller ring till Bengt - bengt.dagberg@telia.com tfn: 070- 
32418 31, eller om du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig -
tony.wardig@gmail.com tfn 073-923 09 49. I Linköping går
du in på Marinaman och köper det du behöver. 
Riks grejor handlar du enklast på nätet https://butik.sxk.se/

När du är inne på nätet så passa på att kolla kretsens hem- och
Facebooksida! Där har vi möjlighet att informera med
kortare varsel än via utskicken, som kommer tre ggr/år.

Mvh
BengtD bengt.dagberg@telia.com eller tfn: 070-324 18 31




