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Seglarminnenfrfln Sarti

INLEDNING

Sard BAtklubb firar i dagarna sitt 50-5rs jubileum.
Den ti11h6r
fdrvisso icke de 6'ldre segelklubbarna i landet, tvartorn, men segelsportens utdvande pi SiirO ?ir av betydligt ?ildre daturn. Redan p5
1880-talet fanns stora yachter ti1l ankars i viken och antalet viixte
undan fdr undan, fdr att kulrninera n& I9]0-talet.
Detta iir salunda
lSngt f6re SBK:s era.
SZir6 var ju bekant sedan 1840-talet s3.som en av rrbadorterna pA
Sverges vestra kusttr, sAsorn rtVestkustens perlaI och senare sAsom
internationellt
tenniscentrurn och sommarresidens
f6r Mr G (Gustav V).
I denna rninnesskrift,
sorn snarare 6r en bilderbok, kan det vara
intressant att se ett bildsvep frSn gamla tider, mSnga tjusiga och
intressanta foton och ti11 ackompanjernang av en sorn verkligen trrnindesl.
Det var Pe11e Westerberg, den legendariske storseglaren, vars artikel
i 25-Srsjubileets rninnesskrift Ster berattas.
Al1 utveckling och allt skeende g5r i atlrniinhet i w5-gor, S5 iiven
Sard Betklubb och segelsporten pi 5516. SBK hade sin glansperiod nd.r
det seglades orn Kungapokalen i Stj iirnbit skla s s en. Sedan har det varit
en v5gdal, men klubben hAller nu pA att uppleva en rendLssans.
A1lt fler Zignar sin fritid 5t sjdn och 5t bStar och antalet b5tar, for
att inte sSga yachter, 6kar idag i hemmaharnnen Sd"r6, Ungdomarna
fostras tidigt i seglarskolor och Siirci B5tklubb har sedan Aratal ordnat
dylika skolor i sin regi - med gott renomm6.
Aven SBK:s regattor ar
viil frekventerade,
men twdrr
har det blivit en alltfdr stor flora aw
klasser pi kappseglingarna i 1and.et. Plasten har slagit ut den tjusiga
triibiten och man vet snart inte vilken bAttyp man skall satsa pA.
I d e n n a s k r i f t S t e r g e s r n e d b e n ? i . g e tt i l l s t i n d
ett flertal referat ur
GKSS:s I'Seglarbladetrr under Srens lopp. Vi tackar Sten Holmdahl f6r
detta. Vidare tackar vi Douglas Keiller,
Tyra Krafft, Marianne Mdller,
Mona Roth och Brita Wallenbers m. f1. fdr vackra foton och annan
rekwisita till skriften.

nigot

Sisorn tidigare narnnts 96r denna skrift icke ansprik
annat iin en bilderbok - fr8n I'days bygonerr.

p3 att vara

HISTORIK

Efter 3.r av segling i olika former pi Sard befanns tiden vara
rnogen att starta en b5tklubb anno 1925. I den fdrsta styrelsen ingick
bL a. C. G. Weinberg som ordfdrande och P. O. Westerberg sorn
intendent.
Samtliga i styrelsen var garnla storbStsseglare och
speciellt P. O. Westerberg var ett narnn sorn man ndmnde rned h6gaktning i seglarkret sar.
De f6rsta Sren var blygsamma,
rnen SBK fick snart vind i seglen.
Den f6rsta injektionen fick klubben nar Stjarnbeten och L8ngedra g sj ullen
dcik upp 1p28 resp. l!30.
Speciellt den senare b5ttl.pen var vdl
representerad bland ungdomen p3' Sir6,
Den andra injektionen korn niir
H.M. Konung Gustav V 5r 1935 skinkte den standigt vandrande
Kungapokalen.
Minga blivande internationella
storseglare Sterfinnes
med sina narnn pi denna pokal.
Den tredje hiindelsen var niir SArcj
BStklubb 3,r 1949 fick sitt eget klubbhus i forrn av en barrack invid.
herrbadhuset.
Den Zir senare skattad 5t fdrglingelsen.
Om de fcirsta Z5 5ren kan man liisa vad Carl-Reinhold Swartz
i jubileumsskriften
5r 1950. Detta skall s5lunda inte upprepas,

skrev

Vi skall hiir dgna oss 5t vad som hant i Sar6 Betklubb under de
senare Z5 5ren.
Styrelseledamcjterna har givetvis skiftat under tid
som g5tt och i slutet finns en uppstallning <iver ordfcirande och
sekreterare under de gingna 5ren.
Klubbhuset som restes 3,r 1949 inwid herrbadhuset miste 1955
avyttras pA grund av att det 15g pi ofri grund,
1!5I muddrades det
innanf6r befintlig brygga och den fcjrsta f6rlS.ngningen verkstilldes,
It55 byggdes bryggan ut ytterligare
och en ny rrekbryggarr kom til1
stind.
Under 1974 blev den nuvarande pontonbryggan utlagd som
ersattning fdr trekbrygganrr, som var i en r6rkonstruktion
och icke
t5lde tidens tand.
SBK har under Srens lopp lottat ut icke mindre iin I7 segelbitar
av olika typer, bl. a. 5 st 18 mZ Lengedrags-jul1ar
och 3 st Stjarnbatar.
Den senaste utlottaren Zr 1954 var en GKSS-eka.
Ibland f5r man fcir sig att saker och ting miste iindras och passa
in i tiden.
Si var fdrh5llandet med SBK standert som 1950 blev bl5
och vit - ett vAgspel - men rrlan har senare gatt tillbaka til1 den ursprungliga standerten.
Kurser fdr juniorer och givetvis dven damer i segelsportens ut6vande har arrangerats i 6tskilliga 5r.
Den fdrsta kursen h61ls i bdrjan
p5 50-talet och senare har den varit regelbunden.
En uppskattad forrn
av skolning.
I5r iir ett ?0-ta1 juniorer anmiilda, som seglar i en flotta
av optim i stj o lla r.

Regattorna iir av naturliga sk?il tyngdpunkten i verksamheten,
etskilliga iir vandringspriserna
sorn generdsa givare donerat, se
Men, det a1lt 6verskuggande priset iir Kungaspeciell uppstiillning.
pokalen.
Den fcirsta pokalen, skdnkt av Gustav V 61 1!35, blev s5
fulltecknad med vinnare att Gustav VI Adolf 51 1961 viilvilligt
stillde
Den gamla pokalen finns till beskidande
en ny Kungapokal till fcirfogande.
Vad som varit gliidjande under Srens lopp dr att
pe Sj6fartsrnuseet.
ofta utvecklats till seglare av viirldsformat.
Vi
dessa juniorvinnare
har diir bl. a. narnn i tur och ordning som Claes Turitz (Siir6), Pelle
Petterson 4 g5nger, John Albrechtson och Stig Wennerstr<im (Siircj)
3 gSnger. Den populAraste klassen var i m&nga 5r StjiirnbSten.
Idag gAr Kungapokalen i optimistjolleklassen.
En annan
Ar 1957 sattes
Bland vinnarna
internationella

klass sorn var mycket populSr i minga 5r var GKSS-ekan.
d e n s . k . " E k k a n n a n " u p p - f d r t Z i v l a n b . - 1 a n dy n g r e j u n i o r e r .
kan ndmnas br6derna Krafft (S?irci) som senare blivit
Snipe- seglare,

SBK:s regatta har i etskitliga ir haft en fast dag i Regattakalendern
f6r VSstkusten, nZimligen lcirdagen f6re Kullaviksdagen,
och benimnes
"Siirddagenrr.
Men Siird Bitklubb har under senare 5r haft stora ambitioner,
Ar 1974 organiserade klubben Nordiskt Miisterskap for Snipes, 58 delrrDen
tagare. Referat frSn Seglarbladet bifogas och fciljande citeras.
fina arrangdrsgrupp
sorn sarnrnansvetsades kring detta NM verkade
trots den krdvande uppgiften beredd att stalla upp for en storsegling
Sven niista 3r,
SCIRA tackar och bockar och ser fram ernot att kunna
etablera ett snipecentrum p5 Sar6.tt
15r har SBK nlir detta skrives arrangerat VM-uttagning f6r
optirnistjollar:.
103 b5tar var anrnd.Ida rned bilar, f6riildrar
och rorsrndn.
Detta staller verkligt stora_.krav p& s egling snZimnden, inte rninst vad
gdller sbkerhetstjansten.
Aven detta blev enligt utsago en fulltriiff.
F6r att kunna fu11f61ja dessa seglingar, sorn g5r av stapeln vid
t!Blornsterm&la", har ett flertal av vira yngre medlemmar lagt ner
stort arbete pi ait bygga bryggor, slipar, asfalterade planer och klubbhus rn. rn. Styrelsen tackar de rnedverkande fdr dessa utomordentliga
anl2iggningar, sorn rn6jliggdr sto ra r rang ernang pA nordsidan av dn.
Styrelsen f6r
givare, donatorer
Srens lopp.
Vi 6r
gi en ljus frarntid

S2ircj BAtklubb
och supporters
f6rvissade om
tillrndtes - ti1l

tackar varrnt alla rnedhjSlpare, bidragsfdr vdrdefulla bidrag och allt st6d under
att SBK med denna nya satsning ska11
fromrna f6r segelsporten och ungdomen.

Kla s Heym an

Per-O1of Westerberg
Det fanns ett starkt utvecklat seglingsliv pA Sarti 15ngt innan SBK
bildades rned b<irjan i slutet av 1880-talet.
Det seglades d5 i stora
yachter.
Tyvirr
finns ingen kvar av den generation som rrminnsrr
och kan satta detta pl print.
Det ir dirf6r
naturligt
att vi S.terger
den legendariske sir6seglaren
Pelle Westerbergs artikel frin
rrom betar och segling wid S2ird kring sekelskiftett'.
25-Srsjubileet
Bilagda foton fran den tiden talar sitt tydliga sprik.
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Obs. den ombyggda f6rstaven t. h.
Byggd i rrjirnri vid G6teborgs Mek. Verkstad
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SARO BAT ELUBB

\925_1950

OM tsATAR OCH SEGLING
VID SARO KRING SEKELSKIFTET
Au P O Wetterberg

I s"utut ,rv 8o- och undet go-talet,serskilt undet dessfotra
helft, farns det inte minga scgelbiLtarvid S?trd.Ocksa roddbitarnas antal var ganskalitet. Serdboroa sokte sin rekreation pi annat sdtt ,in i bet - man konverserade,promenerade, speladetcnnis vid Dcr.ina stuganD,gjotde utflyktcr
med rrdner, idkade ridning m.m. Ungdomarna fingo hyra
hiistat i Brandshult for 1o ore i timmen och man kunde fi
dta si mycket krusbir i Sannasom lrun orkade for det facila
priset av z; ore eller gi for att handla hos rBetty i Schappetr
eller lAnna vid Gamla Varmbadhusctl for att genom dessa
enkla nojen hdja sommatledighetensbehag.
Bland den iildre generationenfanns det emellertid nigra,
som intresseradesig f<;r batar och segling. Det var s:irskiit broderna Alexandcr och James Keillcr. Den forre
var i min tidigaste barndom Zigaretill centerbordsbiten
)Hd\anl och senaretill lTomtena - en liten giggliknande
c.-b. bit med Bermuda-rigg, som pa den tiden var nigot
unikt. En annan rakstiivad c.-b, bit, lGazellenl, dgdes
av James Keiller, men jag har sjiilv inget minae av
denna bit. Han lat ocksi bygga den rakstiivade kuttern
lCeleriterl, som sedermera lmoderniseradesl och fdtsigs
med utdragen och fallande fotstdv och som fanns kvar
vid Seid Ungt in pi det nya seklet. FIan ngde dessutom

ca r 3 metefs kuttern )Matolga)), dgare lWalter Dickson,
Alfred Heymans klippetstiivade tMorgaoa), byggd 1894,
Kopenhamnsregels ro-ao tKatma), tillhorig min btoder
Oswald, som direfter i tur och ordning blev 2gare till Fife
(serz-an rDagmarl (ex Sonja), Nygrens 8-an rrSingoallarr
dermera dgd av Catl Gustaf \Weinberg) och darefter Lilje'Wetners
lMargaretal, Catl
grens ro-an lAstartel. Bror
lHeber,
)RitaD och
Hellingarnas
bitar
Ekmans rGerdr,
lMajl, Arne Wilsons 3o-a >Babyl, min bror Egmonts zz-a
rColibrirrIiksom mioaegna:8 meterssp.idsgatternlMarianne,
HetlinbLtarrn 7 5-ao lMatianne IIl, zz-an rtSniggel-SnuggeLr

och 3o-an rPelikanl m.fl. - liksom lTaldemar Zachr.issons
mycket vackra r zo kvms Fife-ritademahognykutter rTyr IV)
bora ochsi ih6,gkommas.
M l n s v e r t a d c r G u s LAahf l u n d sr 5 i g y n ' 1m, i n s v i g e rG u s r a f
Bratts DArielDoch >Atiel II I samt rTitaniarr. Otto Platins
rt meters ]'avrl lN{isenl och last but rot least Gunnar
Setterwallsforsta och andra (Nya) lRendez-Vousl, vilken
serale val ritad och byggd hos Wm. Fife i Fairlie och s?iketligen den pi sin tid forndmsta lustjakten i landet med en
langd overallt av 27,t meter och med en segelaleaav ca
ioo kv.-metct, bidrogo alla att lysa upp Serdfarvattnenmed
sina v?ilskotta,gl?insandeskrov och vita segel.
den betydligt storte kuttern rFortiterr, som blggts f<ir Carl
Detta gei dock en bild av ett rett sent skede i SarosegEugen Dahlgten,
lingens histor.ia och for att h,llla oss till rubriken fi vi gi
Alexander Keillers ,rAlexandrar- den forsta sttirre b5- tillbaka nigot i tiden. Jag minns dA snrskilt vilket imponeten med Bcrmuda-rigg, som bler. f:irdig vid eller nigot ir
rande intryck SecundusOstroms verkligt rshipshaperskofore sekelskiftet,vrickte allmdn beundran, ehuru den koq- nare )E{ato,) gjor<ie pi mina jdmniriga och mig, ner den
struktivt sett avsevdrt skildc sig flan ett par i borjan av ibland lig for ankar utanfor ))Spetsbergenli sodra viken i
rgoo-talet flJ'tillkomna, mera racerliknande Salobitar mitten av c)o-talet.Vi voro iu di mest vana vid alla de smi
Flenrik Pripps rPriscar och Wilhclm Cadstrtjms rPrimular. bitar, som funnos pA platsen: Catl i Stallens rSveal (f.d.
rPriscal r.ar emellertid inte den forsta storre bat, som byggts Gurnar rtHertzmanssnipal), pojkarna Gibsons skeppsbAt,
fdr Henrik Pripp. Redan r89r hade han tiilsammansmed tiggad med i segel,Gunnar Kriigers lilla halvdiickadekosen cller ett par av sina vi.nner iAtit bygga den klipperstdvade tei, som sedermera2igdesfdrst av Hogbergarna och d?irjdtn-kuttern )Sport), som sedermela igdes av forst Carl efter av ))gossarnaWallinl - Albert, Evald och Ernst,
Erik Lindstrdm och dercfter av Fredrik Hclman, tills den som forv?in ade den fot rz J kronor, Bror'Werners lilla livsslutligen fiirsr.ann frin Sdro hotisont. Samtliga dessabitar farliga fyra-bords snipa och sanme dgares ruffade koster
- lSportr, 'rCeleriterl, riAlexandral, 'iPrisca,roch rPrimular rAlfhild l och derefter hans forn?imliga,halvdiickade sn.ipa
liksom rTitania,r- voro alla b1'ggdaav stil- cller j?itnplit. rBobr, som tidigate Zigtsav Oscar Kylbelg, som ocksi blev
Intressct for sealing tilltog mer och mer, r..ilketvisadesig lgare till )Luntan) - en enligt uppgift at Carl Gustaf
i allt fler batforverv. Och nigra ir in pi rgoo-talet kunde \Weinbergr885 byggd kosterbitsliknande,halvdeckadsnipa,
Stird steta med en mvcket forndmlig uppsdttning storre se samt Martin i Stallens )Nore), som vid det forsta Serogeljakter - r t meter-sjdrn]'awlen lVesta>,av Ernst Kriiger
bolagets bildande overgick till detta och undfick det mera
inkopt frAn Tyskland, den negot mindre mahognykuttern velklinsande namnet lSunbeaml - uttalas som det stavas!
nVolante>dgd av ElnstN{. Bratt, den synneriigeoformskona
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rrAlexandrarl
Alexander Keiller

L rr.62 B 3.80
fnz 140
Byggd i " j iirnrr vid
Lioteborgs Mek. Verkst.
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rrSport"
Henrik Prip^p
L 11.34 rr'LlIT
B y g g d i t t 3a r n " v i d
Gciteborgs Mek. Verkst.
1890
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Arne Wilsons snipliknande koster rRapidrr,Folke Wejdlings koster rrNiotdr och Henning Ktaffts vid Klippans
Varv i Goteborg inkopta halvdackadesnipa rAtlar, liksom
den ndstan sAsomlegendarisk betraktade lKraffte-koggenl
med sina svartblifiitgade segel,som den gamle rKonsulnl
med skamtsam stolthet brukade tala om sisom rlmin bit
'Blixt", ingingo alla i Sziropojkarnassegelbitsflotta iten
niirmast efter sekelslciftet.Christian Rohss' kogg rBjoror
ti.llhorde ocksi denna kategoti allmogebyggda segelbitar,
liksom min brodet Egmonts koster rFalkenrr, till vilken
Carl i Stallen si sminingom blev igate,
De storre kosterbatarnagjorde sin entrd pa Seroforst genom den Marstrands badg?istbit, som forhytts med anledning av Prins Gustaf Adolfs, Prins Sfilhelms och Prins Eriks
vistelsei Gjovik sommarenr897, och diirefter genom Alfied
Heymans DDrottD och senaregenom min sviirfars tulljakt
rSvalaol och lingre fram - r9r4 - genom den for haos
r?ikning i Stromstad byggda 4z-fots kravellbyggda kostern
)SjobjornD,som forsags mcd motor. lOverstenl hade tidigare va:.it ?igaretill andra bitar, bland vilka kan ndmnas
de frirut omtalade rSigynr, rKatmar och den internatioqella
6-an rValkyrian,r. Storsta gl?tdjenhade han dock sikerligen
av sin lilla :o-fots koster rErnar, som gav honom rika tillfillen att dgna sig et sin favorithobby - makrilldorjning.
Efter vad jag kan minnas iigde den forsta rorganiseradel
smabatskappseglingenrum ir rgoo vid rNya Brl.gganl i
Alevik - di ocksi l>itar ftLn ao.draplatser deltogo. Forsta
pris erholl di Setterborgarnas>Gurgelrrmed Arvid Bjerkes
lPajasr som andra bit foljd av Arne \filsons lRapidrr och
August Hedbergs riluntanr. Denna kappsegling gav oss
impulseri att fortset|3 tavlingatn rnss Sdro-pojkaremellanl,
och under de foljande iren kappsegladesdet otaliga gioger,
alltid efter lkv?illmatl. Banal var alltid densamma- ett

eller tvi vatv runt lKrikornal i sodra viken. Gosta Krafts
av rKiillopojkarnar forhyrda snipa lSirirr blev undantagslost vinnare. Den torde ha vat.it byggd nigon ging pi
7o-talet eller tidigare men ansigs trots sin elder sasomnera
nog oslagbar.DAugustaD- den av Heoeing Krafft och mig
tillsamrnansfothytda Styrso-jullen hade iqte stora chanser
mot den nyssnemnda rSir.il och en anrun Kallo-bat, en
sprisegelskogg,som rnin bror Egmoflt hyrt fdr sommareq
och min brodet Axels lilla koster rAxelina r. Efter vdlf<irrattad segling fortojdes batarna vid rSpetsbergenrr- den
ena efter den.andra i en ling md - varefter man tog sig i
land best man kunde, bitledes eller jumpande.Nigon brygga
fanns di dnnu inte,Man seglade,pyssladei bitat, pratadebit
varendadag iret runt, for att sedandromma om segelfarvatten och segelbitat. Det var en underbar tid ttots dessaenkla
och mera eller mindre livsfalliga flytetyg, i vilka grunden lades till ett undet mangaar tilltagande intressefcir bi.tar, segling, fiske, sjofigelsjakt och skirgi.rdsliv i storsta allmaohet.
Ar rgoy inf<irdes ljulle-modeo pa Sero, och detta torde
vil kunna siigas ha hillit sig genom tiderna. Ndmnda ir
ink6pte jag ftin Fyrmd.stareTheodor Json. Klint, Varo Fyr,
en r7 fots sprisegelsjulle och uppkallade den efter hans
hustru lOliviar, Senare byggdes ett flertal bohusjullar i
Henin, och di Lingedragsjullarna si sminingom skapades,
funno viil nigra dussin av dem sin 1Ag till Sero, dar fortfarande ea dcl finnas kvar i storleLar ro till 22 kvm.
Detta var en axplockning bland tidigare Sero-batar,varav
de flesta, hoppas jag, blivit ihigkomna.
Under de senastez1 d. p 6'renhar ju Sdroflottan utokats
med si mAnga nya segelbitar, som ennu ej kunna anses
h<ira till rrninnenal. Deras historia ovediimnar jag med
fullt fottroende att berettas av den yngre segliogsintresserade generationeo.
Det ?ir kanske klent b€stellt med den kronologiska ordningen for de hdr omn?imndabitarna, och skulle icke Artalen stemma ptecis, ber jag om ovetseende herfor liksom ocksi fcir att en ellet annan bit eventuellt blivit bortglomd, eller att andra fel begitts i denna, utan nigra som
helst k?illor tillkomna artikel.
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FArdevigar till Siirii.
l'trdevag&rue tiu Strd ha alltid utgjori ctt ploblem ior de eaileborgsseglare, som ej haft sommalheml'.ist i dessa traktel och hunnit gdla sig
hsrnarastadda i den lab] rint av klabbar och bir'at,
som srekfullt lula att fii stoppa den djiilve siider.
faralen Dir h&lva vri.Ben. Det small raitt flitigt
tdrr i viirlden nair ri kappseglade pi' den s. k.
"Slir'aibanan", och litet \af minns nog med yillia
flvnndsamma. Uicknl man sig .hul gamle Aie\ander l(eillef med "Alexandra" leg och kryssade i
den l-al'sta blflten, som han hade ph sina fem
fingror.
16r' att sitta de mrist i rrolra skiilgiil den liarnperande scglalne in i tar.iedsfdrhillandenasijder.
ut tor inccnidl BLor welner som bekant vi(l G.
I(. S.- S:s senastc lldstsamnrantliide upp (liskussioue! em rlc olikr! (rilderaigurne till S!|r'd. Det
fins ritsliiliigt ett \,rilja pir. Om ntan idljer de pir
vidirden.I.r korl ullr(lfallnir tyra falallellt liipan(le :jtlrcliade lirrjerna, sir frl nran (lc fyra hu\'!rdledcl sosr iDgenidr lvernel pekade ut pii kodet
och iitr rilka vi hdr redogdra.
FJorllor'ir"sl:iigen: I-Lngedrag. O. om Le|lrolm,
Skiftesskiir, IinarrLolmen, Donsd, Ifjolholmcn, \'.
om Skilskiir, I(leva, Yttre Flackholmen, Galtelnir,
Lnngd 10.85 distansminuter.
Sddra Grlsliiir.
Denna l€d iil den vestligaste och ur. naf igerill8ssynpunkt bckvaimastemen tillika den )engsta oclr
fUl. sjdn mrist utsatla. llan seglot den r nlig.l
lngbrits1liger genom Lclholmssundei och med lcdDins av Skiltesskils kummcl oclr prickitrnc t)l
Iiira sida Kncl tholmsvegen siirleruI pii Donsolruvrrd. Iliilifrirn saittesku|sen sit ati mau giu klal
!'iorholmens iistra udde, fortsiittet' med samma,
liuls ijster orn den nunrel'B med stlngmiitl(e fdfsedda Yttre Vikbidan och iistel om toltilisholmen direkt iu till Siirtt. Leden iir som sagt
den renastc och l{ittaste, men lr' siir'skilt vid styv
lrtstliR ocll unnu mela lid sydli8 vind beslaillig,
cnail.Jjijn liggct ntr Jlrin lralet p,aktiskt tage[ hclc
rlcn lingu iigci mellan Donld o.h lfalviksho!
men. F6r smirbi.tal kan den (latliil'\ala ellt annat rin trevlia,
ttloltlicitst:i0en: LlngedrA€r, O. om [.clholm,
Dskholm.rr, niidskiil', Ilt!'skair', Slora I{nal l'hol-

men, St. Ljungsk;i,
I(Dalteskrir, Flatskiir., tsl'l.dskiir, Yttle Flackbolm,
Galterna, V. om Noua
Grlskiil
och Siidla GIasHir. (Det limres en farled
mellan Sddra Grtskril och skiiren ut&D!itr). Langd
9,9 distansminuter.
Den h.i.r skisser&de vaigen iir den kortaste ocll
Iakaste, rnen girelyis beslairligale ur navigeringspt kol'syDpunkt lin yttle \.Agcn. Den ilcrfinnes
tet som den andr'& i ()r'dningflr a.\ ledelna r':ister.
ilrln l'iiknat.
Flirrr Lelholmssundet
styl man pi, Stola EskIolmens aistr'& udde mcn aktal sig titr ait komma
fair.nCrl'a den, harllel tllmligeD nai|a det iistligaste
ay nodsliiilen fiir att 1'ala sriker fttr glundet mellan Rd(lskiiien och Ly€irrslilir'. Sedan g:rl' leden
r'alit sydlig ostel om llirskiir',
som har l5ng ulgrund, foltsritii'f geuom slDdet rncllan l{nal'r'holnlarne och Ford ne. f,taD haf da|citef l'ak liuls
viist.'r om llangelihircl.n silrnt 6stef onl liDalleskiil
oclr lii!rlskiir. hirlloI nre(l obetydlig kul's?i.rrdling
virlirre pii Rl'ir.dsklll fdl att klar'8 bl'ytaren Dunlien
SedaD
och grundflaket ijster orn niimnda sliil.
man ulsscl at i.istel orn tsl idsli.ir och Tttle Flackholm-Atqrtages den Stsrla liursen itstel om Galternn och \istor om Nor'ra Gr.irskrit saml tett utmed raistsidan.rv Siid|a Glirsliilt mellan detta. och
(le utaufdr liggande srnirslirll.cn, rat'cfter nl&n iit'
inne i den vaulig.r f?I'lcden.
LaLDgedtag, 0. om LetQamI.L Anllbits t:titcn:
lrolnl, l:sklrolnr r', lljdsliiu cr, Slutir Fijtd. \'. orfi
I(illinglrolm, 0.'Iorholrnssliiir',
c,m (la|lsholrn;urre Bcllonl h"skeIiummclskiif,
Lilla
l en, \'. om
Ld!d, O. om Nolra Flacl(holmen, l'jurholmen,
No|ra Glirskiir', Sddla Gl::rsliiir'. Liingd 10,1 distansminuter.
I-e,len giI gcnorn Lclydligl nrc)a sk!d(lodc \.at'
ter rin (lC fofecuendc. Till lliidsliiireo hilles samFl'ln Ratdsk5ren
ma kuLs som nl Flatskairsviigen.
stvlcs !l ljdlosun(|, Torvid man hillel' \{il ut frtrn
hmken vid skaircn noll' om Sl. Fol d. Kntrlten
Skomakarn mitt fdl L. fijro kau tagas pi tilken
sida som hiilst. Falrd€n girr. sii(lerut mellan Sval'tmed kurs iistel
bidans rru.e och Vattmansbitden
om Callshdlmalne.
Seglatsen genom Jysklircn 5r
Diil
bcsvilllig, isynnerhet om man sliall klyssa.
SeEel-, An{. och Motor-Yachtcr, atucfl uloln.
boldsnoto; rhot bra.d. & sjAlkada' Et6ld, Inbrott. 6kadeg6relse samt sliprlsk,
K?. c:a 600,000.

F6rsnkrar:
ronde!:

Fdrsdkringstagarnedelaktiga i bolagets vinst.
i 06tehorg:
Avdelningskontor
LINDAHL CrCOLLIN
Teleloner: 9501, 952r & 9542.
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Olika fiilar iill Sliro (utarbeiadeav hrr Bror Werner,Osw. Westerbergoch lvar Lignell).
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FORSAKRINGs.AKTIEBoLAG
STOCKHOLM

Trcknar kasko-, stijld- och skadestendsfijrsakringar
a moror- och

$::,li,1f:iT:"1'Jj'.'l'-T"?':'''-'":::.",1'li,ii
Avdelningskontor i Griteborg: Kyrkogatan3.
Tetegr,-rdr,:SJoFYLCIA

Telefon:6960.
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3. lr jollrolmsviigen
ltilbi Donsii huvud.
Diilifrri.n 0. om Fjol'holm men V. om Ifelgeklokcn .,clr
Risdbldar', N. om Risai, Keringholmcn, S. om Iic(lholm (se lcd n:r 2).
,1. lrjo].lrolms\dgcn folbi Dousd hlrlud.
Di'litIAn med kurs O. om Fjol irolm mitt emcllnrl
Ytl,r'c Vikbidan
och llelgckrokelr tills man t;rl
lleigekrokens liyastDlick i SV ungcfiir tIiils, scdirl
N. om llallilisholmen
in i allrniinDa farlcdcn, cD
liitt och liskfi vdg (prickad liDje n[ ko cn).
Diil i5. Fjolholmsregcu
Jijrbi Dousii hurud.
v, onl
friln l.ak kuIS pi, Siiri.i O. om Fjorholm,
I{leva. O. om InIe Vik}Adan. V. om Siidl'a Gleskir.
6, Fjorholmsv:igen
tdlbi
dubbclli\asten milt
for Donsd. Drilifiirn N. om Yxen, mellan llattkullen och naidsker, V. om Bjufkr)altcr), Loggcb!.dan, 0. om Skelskrir, Iilevabldan,
Iilela, v. onr
(plicYttre Flacldrolm, Galt€rua, Sddra Gri.stiir
kad linje pd. kortet.)
?. Fjorholmsviigen till Silludden. D;il.iflen S.
om l(le\,agj'undel, O. om Halgallcskiir och glunder
nol.f diilorn, mellan lirikii
och Smii Ljungholmar'. O, om TollebAden, V. om Smdfstacken, O. om
tsjurknaltcn,
Loggebidau,
Skiilsker', Iile{ablldcD
och Iilcla, \idarc enligt led nr'0 (Ilicka(t linje Dri
koltet). \rigarne n:r'6 och T ero biigge ntyckel. bcsvrirliga,
8. Fl.rl.r/irirsc(trc,r.
Om man ej r ill gat 0. oln
Eskholmalne och llddskeren, knn Illar] tage l'jor'holms\riserl lill Ski{tesskiir', Diilitrarn V. om Jildsliii.lel), O. orn Sillfar',.ilroimeD, rnclla!! IirlLrrlro!maluc oclr Fdliiarrre -<rDit !idtte ljllr(sliii)'s\;Son
slvro ,]isijderui. Iil'an Flatsl<iir' han rnarr ocksi 'lnlt
got yiistligalc hurs 0. on] lilcla, sotll ii!
ig0llkiimlig att styla.l:4, \r. om Yttle lilacklrolrt, Gtl1clna, Sddra Gr'irskii.r'.- \'iiljer. mon lislilrolr])s\.iigcn kan man efter Dasscrandet av DskholtncD st]'Ia emellan de beda Fddskiilsgl'uppclna och \idalc
in Di" Flatskersleden O. om l{arfsliiir, \nllid matr
dock haf ett pal. fijrfedisl:o linaltar \id nodskailcn
{tt riikna med.
9. Ganla AngbAk rdgen o(h Itrt'4 r(-.!'atrefhjrr{lrt
Andro
fiitd.euiisqi
ctt par' \'aliationel'. Iiulla\ilisbor'Da fiilja grlrnlo
iArirsell.om sddrc
Anglritsregen till tliirs I{illingltoLDett. I stiillct
gdrd.en.
fdl alt gA tram genom Jtskriten sriita de dareftet'
Ovan beskrivna fyla fiir.delrgar., som !i kuuna
lak kuls pL Torholmssundet, i det att de ge \'. om
kajla llulud D.igurnc, liomDletterades rid sanmanj
l(lockskel' och emellaD de \iil synliSa Jn'ytafDc
tliidet av alkitekt Os\\'. \!'estcr'l)els och lrr I\ar
ulaufdl St. Iiellllolmen lill Tot'ho1men, diilifl'An
L i g r r c l l m e r t c n h e l r l . l a r r d r ' 4 l e r l e r . s] o m u l ) l , s k i s - de sedan fdlja Jrue legen (krJssad liuic pi. koltct.)
sclats lt dcl. alldr& n! dc hiif irlergi\.no liorteu nr.
Yi(lale lli! \'i dcn a! hI IraI LiSrlcll ulpekadc r-:i'
09, dels mcd hel(l,aFn^. dels nrod pi'ick de o.l) dels
gen. DenDa fciljel Irrle ragen iind& till Gflbena,
med kl'ysslirjer. Vi skola i kodhet bcsl.fi\.a dcm
men s;ir sedan mellan Stor,r och Lilla Lti\'o samt
efter som dc ansluta sig till l espekti\e huvudO. om rr.-o|r'aFlackholm. diir den -<ammanfallor'
!i.gar."
med
'10--{ngblis!Agen. 'ii
1- F jor lLolnts
Slutligen ha
den allla iDners1& \'iigen, som
"^dge4 ldljes till Donsd huYud.
D.irifri.n
allmiinna
lar.leden fi;rbi naitiare! till
EirI jDnarrfitr Caleiholmcn och Jonsholmen. str'].
VallholmsbldeD, diir klll'sen siittes \i. om Ar.na
kel. fdlbi lriskd)rick utmed Lygnskrir oclr Riisd inoclt linilsjcilrir rle[ utanliit ]lis(i. \'. orlr S. orn Svarr
gnrnden s^mt giil mellan I-irngllolmen och
ten, S. om r\l da relrolmelt, N. om Smr-rl'riickorn& il') nanfdr
'I'rirrrllolrnen
tills den n.)l'r orll Xillinsholmen
i Stallal'bukten (fdl bital som skola iiil sddla
s'rrnmonfillleIrrrf(lden fdlut Lesklir ir inre \.irgen.
I]amnen i SiiJd.
Det linns sonl nlirn ser irtskilliga \egar att \'.ilj&
2. Fjofholrnsriigen oclr lc(t nr. 1 lill Vatlholmspi! fol' dtm soln \:ilj& f{r ra till Sirrii. Alt lelc riiil
biden. Dtil ifren med lak kut.s N. om Arira, S. orn
p[ dern Dri liortct iir inte sir svlllt. Ileo att re(lrL
Risdlr!.dar, N. onl llisd, liiilinglrolmon, S. oln. Iie(lh o b n o c h \ . i d a l e r a n l i g a \ i i q c n s J ( l L r u t t i l l S t a t l i r t - ut knallarne niif man belinner sis miit iltand iir
\tit.rc. Dct iiI miurga som hr filr'adkt.
l,ukten. llitn kan r-rck efrei Iasse|al]det av IlisdbadaI
stl l'rr ostlar.t N. oni llal\ilisholmen
till
nol'ro hamnen ellcr.ridare friin trlalr.iksholmen \i.
om Iiuonpskiil ir! i alltniil)I]ir f.lrle(len till sddt'a
hamnen i S.ird.
ligga flela styggi, grund pL ringa djuD. Med kuls
pa l(ummelskrit bdr mcn gt klar, nlcn det gaillcr.
!!tt ha tungon riitt i mun.
Fri.n (ummelskiir.
nillel man pl'r dstra u(ldcn av Nolt'a Flacl(holmen,
fortsiiiter genofr sundct mellrtn skalr.err 6sler' om
Tjurltolmcn
med br.yto.r'c vid uddcn, \idale r.ukt
sddcrut uppundcl
oslsidan rv Noua Grlskrii',
tister om br'r'rtcDpi, jnsi(l0n Sddla Cl'tskiil.samt
gott vester on slenarne utantdr }langclskiil'.
Inrc digcn: Lflngedr:ag, O. om Lerholm, Eskholmar', Rddslid.rcn, St. Fitr'0, IiillingLolmar, XIockBkiir, St. KIiill)olmen, 'I'olholmcn, L. Tor.bolmcn,
G)'[bena, St. Liird, niirholmen, l]aistholmcD, Sddra
Gl.asker'. Lengd 10,,1 distansminuter.
Den niist lringsta i'rigcn, mcn med fijr.dclcn att
gtr genom de mtisl. sliyddadc .\'l'll.{atten som liusten
mellan Lengedrag och Stiro erbjuder.
En(lsst ett,
pal. kort&re streckor utanidr liulla.rik och mellan
Graskaren ge fjordsjdn tjlllrddc.
t.cden fdljcr
Angbitsliigcn till dess I'iirdsund Dasserats. Hdrifi'en styl man 6stel om Skomakarn (namoliis pi
koltet) in i sundet mcll{ln Iiillingholmar.ne och
Iastlan(let, r'undirr V. och S. orn ltoincD, som ligger nermast fasLlandet Dor.r' oro Iilocliskir och
seglsl utmed sydsidan ev samm& holme in i
Askimsviken. (Det:il intc olanli€d att seglare hal.
ge fel och kiira Jast erriellan holmen och iastlandet). tr'Ian stir pl osivat't in i lilicn tills man
h&l' stenalne iist€f om l{lockskril' klala, setter sedon kuls sJde)r)t innnnfdt. Tolholmrr.ne ocl Grhbcna.
i\'Iellall GlirhcDa o{J.. Snlt-riiii.1. liRser. ett
gr'urdflak, soru man g;,r o:icl'orn jnltirn rnirr slyr'
gcnom sundct mellan Saltskiir och St. l-dv6. I\fan
styl eDrellan dc innanfdr St. I-dtir Lclu$ta sliir'en
och de liiDgl'c irl bcfiDtliga i)rJ,tatne. GJ.xndet i
sundet utanfdr Bjdrhholme
kan tagcs pA rilken
sida som hiilst. I.'arlcden girr drirefter Incd tiimligen r'ak kuls nlellan ll6rboln,)cn och li) ecklinstiolmcn fbrl,i l(utlavili till sur,lpl iIl|tarrfdI ll].ilrol.
l]ren samt fijljcl sedan fr'aul Sddra Ct.;rslirit gilutla
ingbi.ts\,:igen till Sii16.
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SKOLADAMER
KAPPSEGLA?
BIBBT AKERMARK: Varfdr skulle happseglingensunderbata
spii nnin g I ijr b eh dll a.s d et'm a)l I i tl e sI ii k I etl
ltlvA

pliideGULLBERG SI/ENSSON: Elter delta 1,a1117a
rande lttr danta'nas tleltagande i. hapryegling ho'ppas
jag l(i l1'tinga ller och nter lrantgangsrika kolle(!ot'.

Bil)bi Aketmtrk
dr itti! kappseglate och i si,l lilla
,14 k{nt. Ititr|edragsjrlle 5D14l't !6t'
ILon oJla ltundligt bott sitr'| matt
I|IJe Iiolrkttt'rerrler.

Pir en kappsegling kommel jag
bidc\ind fdr stylbords halsar, dii
pldtsligt en stor, cj kappseglande
bet lensal lakt pri mig eflel att
ldrst \dl att mArka ha, fallit &v och
gatt akter orD min rnanlige konkurlent, \'id tillrop att hfrlla undan, \'ilket ej alls sliulle ha bel'ett
honom s\'erighetel', s\arar "gentlemanneD" rid rodret: "Ni skall inte lara balnslig" o. s. v. Han lick
emellcrtid ge sig nait han miirkte,
att jag tydligen kunde reglcl'na ocll
fbljaktligen stod pi nlig och hdll
kuls och inte snalll och beskedligt
\'ainde. Tack rare denne snelle hetIe fdl'lorade jag en, ack, sir dtlbal'
minut.
Detta iil en ar d{' marga elliso-

Med stort intl'esse har jag tagii
del av den nolska artikelu )Skola
d a n r e r . k a p l , s e g l a "s o r t | 6 re l g i \ i l s i
Seglal Llarlet, och naturlig:L!is har
jag iDte kurrnat uDclgi att opponeIa lrig mot en del deli franrfdfda
nlerirgar.
Iritersonl jag inte \-et
nilgot tjusig{r'e rin segling, sA- har
jag alltid un.drat laffdt. hel larno
skullc lra monopol pi. der)rra njutnirrg. Och \.alfdr sliulle kappseglingens
underbala spdnning ocll
regattortras fnl tlyl]da och festliga
liy folbehlllas det manliga sliiktet?
r\Ian talar onr att k\.innan inte
:il utlustacl nred mannens styrka
och dotta iir rlaturligtvis sant. \/rsserligen finns det arnazoner, men
- som \lil iir' iDte sir manga.
Ii\iDnan bitl vala k\inna. (lch geDuafock, bullong, spiDnaker, nej
denr olkar vi visst inte nled, nen
det rir ju iDte treller meningen att
clanrelna skall segla i lttor eller
tior. Det finDs ju nirgonting som
het0r' smebirt.sseglingoch Daturligt\is bijr \i \iilja err l,i't sollr passaf
Iiir styfl(a -- eller kanske sl(all ri
saig:L s\agllet.
Ya(l stl r ning- oclr kappseg;ingsreglelno betl'iitfar sir sliulle jflg sanl r F l l i E e I \l i l j l | s l l l r r e D s a n r \ ' { ' i s f r i r ga lill en d{'l herlar': \'alfdr trol'
Ni inte att damcr rir lQprbla att
lairo sig odr att eftelle\a dylika lika \iil som Ni sjil\tr? Jag lian aY
egen elfarcDhet bcrritta en hendelse soDr ut8iil ett lrelysande er{empel
pi. luirnga m.ins instiillning tjll damer i birt.
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der jag riikat utfctt', fisan(le att en
del lrclrar, nirr de miita en llirt necl
enbolt danrer orrlx)r'd, upl)lattal
clet lrela Diistfln sorl ett bettte
skemt o(:h icke fdrutslitta att negra kunskaller \.ale sig i segling eller |rijningsregler ollel alrnat kan
!al'a tillfinnandes I'land (le givetIis limsiga oclr a\' fadsla hurudJ I a f r ' u n t i D r r e ni d o n s t a c k r f s L u ten, Ja, s:rdant firl man ofta elfa_
ra, niir man nu inte lian hjtilpa att
man fett cn oemotst ndlig kd-rlei(
till
,.eglingcn oclr lal' sig oledet
fdre att tl lireios rne(l nranliga kollegoI l)ii l'attDon. "l'rttntinrmet kall
ilrga legler. Skriinrnrer nrall donl,
s.i \'ilier dom". lianske finns dct
mirngil srirlana k\innliga seglare

"Tn'e fruntinrlner i en b(It, lrzr .rl:all ddlL slttl 2", Jintts dct ltog de
soDl.tdnker, llen l'ite CxrrDe)t ^St.'risjr)rt och hennet kdtktL bestilt'
ni g kl.u'at .rAxr.rn ,tom fiktiua katlat,

-

som dock mer gdr skel fiir bcnenrningerr "kuttelsmycke",
men
iiren de nlanliga seglarna har \'iil
nigolr gfrDg Iar it nl-bo|jare.
Yelkliga s€glare, riktiga seglare
er ett tre\ligt slekte och de lisar
ocksii hiirs)'D och lesl)ekt fdl' aDdIa rofslrtiiD, de mi \.ala krinnliga
eller maDliga, \\iir rnan upple\ef
eD kappscgling tillsamman med
I'dtta softcns seglarkamrater, dfl

l'

tjusas m&n av del| fina spol.tmannaandan, den glada stamningen,
dct goda kamratskapet oeh dri blil.
oclisl tlil'selD god ii\en fdr krinnliga seglafe.
Di. jag sj:ill deltager i sir menga
kappseglingal' jag hinner med, mhste jag sonr sral l,a flirgan i luLIiken hel ol.an hrilda att: naturligt'\-is skola damer kapllsegla.

knappast skulle kunna uppr5ttas,
Vir. berdmda flansyska kollega dr
vil ganska ensam om inlelnalionell storhet och bcvisar i likhet
med den ensamma virflugan ingcnting.
lUen har bland de fciga
sportmiissigt betonade fransyskorna kunnat
upptr,ida en verkligt
framsthcnde seglare. st borde det
finnas mtcket
stdrre mdjligheter
att finna hennes eftertrddare bland
BibLi Ahetmark
vAIa svenska seglarflickor'. Skulle
*
jag fdlmoda. trIed lite uppmuntrsn
och tillmdtesgeende borde Yi nog
Iifter zrtt ha delta8it i en enda nefhet, som inle br'ltt sig om att
liapl)seglirg och dA t. o. m. nelrli- s a l l & s i g i D i d c D l r o g l c n a r i S a r i ) - k u n n a d l i v a u p p f l p l a s l y c k e n h e r '
i Gdteborg. Det skulle vail pryda
gcn blivit
d isk valifice rad, ril det lleu,
upp regattolDa? Fdr att nu inte
[ i | | n o l s k I r e lr ' r ' u t t r ] c k e t . s i u
karskt, for'lDelpt att llllalrr IniE i
Dlotvilja mot kappseglanile damer' tala om vad det skulle dka spenSeglorbladct i {tigan "Skola dapl gruDd av den muskulatur seq- ningen. Oanade rndjligheter iipprnel kapljscgla r"
liugen utvecklar. llen Yet du cl,L Dar sig hAr fiir en entusiastisk piI)cDnir
lledsl.lende erfatenhct
intc, norske scglarbt.oder, att seg- onjdr. NIen herrarna kanske hellre
bolclc natul ligtvis lolanleda mig
ling ar eu av de fA idrottel sonr !ill behirlla halet och klubblokaatt illta cn heit avlidaDde hilllerna fdr sig sjdlva?
ning fd| bide rnitt och andla da- kan utdvas sittande? Och iil. jag
Nu tcnderar ju kappsegliDgen
dcssutom klok nog att sjelv sitto
lllels lidarc kaplrseglallde. Jag hal
mot eD utveckling l'alt pour l'alt
e n l c l l e f t i d t v a l t o [ r k o m m i t t i l l d e n mig till lors och leta negon manmcd ty atfdljande tekDiska finesnled kraftigare armslutsatscn att kappscgling iir bir(tc lig individ
scr, specialtrimning och kostnader.
muskulatur srita med fdrseglen, si
nyttigt och l6r'oIikt. Den arsldlal'
ju
En helt vanlig sdndagsscglare,sargod
pass
klarar
sig
hur
den
sidan
av
saken
ocksd obalmllaltigt
skilt dir eu kvinDlig sAdan, har inockse. lnte kan jag heller tro att
seglrfe malr rir'.
te slora chansel i ett dylikt sellkappsegling skulle vala sri m)'ckct
Dc seglande daDer jag petlaffat
- jag raikDar nu inte med "kutter'skap. Nlan kan alltse tyvail'l' inte
lraltJalc rn vunlig scgling.'fdnk si
agna sig At bd€{ge delarna. l(appminga
hArda duster nlaD mlste
sm]'ckena' har varit bcklagligt
seglingell har blivit en invecklad
utkanpa med herr Neptunus utan
ftrtaliga oclr haft ganska l.udimenvetcnskap, ddf de ovctenskapligt
tal.o kuDskaper om navigalion oclr att ha hjdlp av vare sig vinschar
inte rrirtst om tlafikleglerna p.r eller andra kappseglarfinesser. Ne.- l a 8 d a d 0 m e t n a k a n s k e f o t l o r n l . s i g
i deI fsckmrissiga lab],rinten. ]Ien
sjdlr. lrte bala damerDa utan ri"veD goD pl'otcst nrot juniorkappsegling
vi
kanske kunde lera oss.
har
mig
l r p n i n a I e s o t t l t eat l a t l l t a \ ' p l u l '
veterligen aldrig rests och
Seritt jag hunnat dijma av det
i kroppsklaftef
vidstltickt
bdr vdl en dam
si
nog skall man i{l
korla Ieletflri.l i SoSlalbladet,rdrkunna jilmfdr.as med en juniol..
plals allti(1. Och tndA. kan rnal)
tle sig rliskussioDctr i den norska
Och
sir
riika ut ldl siluotioncr del clet .rr.
skrattar heual'na et seg
liollegar inte sri. n]).cket om sili.lva
lardamelnas fitfrillga, NIen koket,
obr,lraSligt ont onr r.ltlyntllte, Ligliappseglingcn som sirdan utat megei .i{g ulo pr vaDlig sdndagssc8- tefar henatlla i mdssol och vitil
jflg
ju
byxor,
kon
galnera
ling kan
vi vtl fl,
fall& ulrdalr utatr
oss ra om livet bakom kulissel.na. Himed ld(lla.ckerade naglar, Fdl.gen storien om kliidskirpet iil' ju svnatt nrii.rl{r'e fuDdel'a oret oln jag
Delligetr piknnt. \irgon t.isk fdratt
l l a r v a j | l i n g s s k y l d i g l t e t e l l e r i u t e . stt:Il' sig ju bra rnot gunrmistallct.
cn liknan(lc rnal6r skullc intriilfa
jng
yttre
De
fdrutsiittningarna skil,{Dnat blir clet orrl
kappscglar.
Liil pii Lir)gc(lrllg iit' nraD ju dtjrI)cls f:Q j g ut ]ttja batelrs e&en- jer oss sAledes iDte sir myckct
{,not fullstrir[ligt sk].ddact fdl',..
flir n nlanlolker), fr.amfdl. allt inte
sk.rl)cl till dct ),ttersto, kaillnlI lill
llfter (lctta \arnrrr pleilc|aDde for
vid jdmfdrelsc med andrt| spoft,
de lctcnsliapli{ia gl lrndet na fdr
Jag kall ilarfdt' ilrle l)c- Llamer|as (loltrlgalt(le i kllppseglirlg
vitl(lcns och sjdns itrverkan oclr glcnaf.
lloppas,jag fri miutga flot.och nrer
dels {irr. iag I)iugga iD kirppscg, P l i l , a n l t d c s c g l a r r t l , .d' a l | | c l . n d a r
it
amgiDgslika kollcgol'. IIeD tactet
sir
fitaliga.
lilrgsregl0rnlr ol(letltligt si ittt jag
Scdall komDier f|tigan om (la- i n t e l d r h e t t i b d f . j a n , f d r d i r . k a n
iilo i onijrlan sliippel' fiirbi en kollm l l n 1 r ' d l l r i l |l , l l ^ l l l i l r o l , u c l r b l i il'lclnas tolsnrannaegcDsk{J)er tid
liul rcDt ellcr (liskvalificeras, Allt
segellcd.
D r l c l i c t r ) t t t i S t o d r l i i t . o r i k t f d r s c g , kappsegling. Vi haf ju sir f.i att
l a l o i a l l r n e n h c l o c l l d a m e r i s y l l - vtilja rnellan att nr'igon slatjstik
Vifa GllllDerg S|er?ron.

cOrEBoRGs
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_
rrdN
T.tefon:
NAMNANROP

K
OELsiBATI

Huvudkontor, Gdteborg.

Telesramodr€rr:
"NORDISKBANT."
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Hedersledarn6ter

i Siir6 Batklubb:

P. O, Westerberg
Hugo H eyrnan
Carl G. Bergqvi st
Jam e s Keiller
Ordfdrande

i Sard Batklubb

1925-1975:

I9Z5-1930
1930- 1944
1944- 1949
1949-195I
195I-1962
1962-1965
1965- 1968
I968-

C. G. Weinberg
Hugo Heyman
Klas Heyman
Bror Zachri sson
Sten Sj6 ste dt
Gunnar Wenner strdm
Nicklas Granberg
UIf Schr6der

Sekreterare

i Sard Betklubb

I9Z5-1928
I9Z8- 1934
1934-1948
1949-1953
1954- 1962
1963-1965
1966-1969
1970-

Rolf Ygberg
C. A. Gillberg
C. R. Swartz
C. O. Le sslie
Stig Danielson
Fredrik Peter sen
E.O. Nils son
Mat s Rutmark

S516 Bitklubbs

styrelse

1925-I975:

I$25:

C. G, Weinberg, ordf.
O swald Westerberg,
w. ordf.
Rolf Ygberg, sekr eterar e
Lennart Sj6 stedt, ka s sdr
P. O. Westerberg,
intendent
Siird Bitklubbs

styrelse

I975:

Ulf Schr6der, o rdf.
Mats Rutmark,
sekreterare
Leif Schon, kasscir
Peder Heyman, mat erialforvaltar
Per Krafft, ledamot
Gunnar Mila, ledamot
Lars Erik Molse, ledamot
David KeilLer, ledarnot
Gustaf Krafft,
ledamot
Leif Bjci,rkman, suppleant
Maria Lindblom,
suppleant
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VANDRINGSPRISER
Kungakannan, H. M. Konungens
vandringspris, uppsatt 1!35.
Nytt uppsatt 1!61

I

lg35
1936
lP37
1938
I p3g
1940
I !41
I94Z
1943
1 94 4
1945
1946
1947
1948
l9 49
I9 50
1951
1952
I$53
1 95 4
1 95 5
I9 56
I9 57
IP58
1 95 9
1960
1 9 6I
1962
1 9 63

S l e n S i r i s fe . i f
CarI Lennart Bergqvist
Gunnar Ahlberg
Per Otto Hogsten
.L-rans OIof (liIIholrn
Sven G6sta Gillberg
Reggie Jacobsson
Lar s Wennergren
Lars Wennergren
Sten Zelander
Clae s Turitz
Bertil Engberg
Mikael Jahn
Pe11ePettersson
Pelle Pett er sson
Pelle Petter sson
Pelle Pettersson
Bengt Waller
Bengt Waller
John Albrechtson
John Albrechtson
Christer Berglund
Christer Berglund
Stig Wennerstrdrn
Stig Wennerstrdm
Stig Wennerstrdrn
L-E Bergendahl
Bengt Mo ser
Hasse Hansen

rr
ir
rl
rr
rl
tl
rl
rr
rl
rr
rr

I OA4

R;Arh

rl

1966
1967
1 9 68
1969
I970
I97 I
1972
1973
1974

Hasse Flansen
Peter Lundh
Roger Elia sson
Peter Samuelsson
Hans Johansson
Martin PdIsson
Henrik Larsson
Henrik Larsson
Mikael Hagkvist

Trn dA-

J l8
'l
stjhrnbSt
rr
os1oju11e
J 18
stjarnbet
It
rl
rl
rr
rr
rl
rr

rl

EK-kannan,

uppsatt

1!57

I9 57
1 95 8
l9 59
I960
I96I
l96Z
1 9 63
1964
1 9 65

Kj ell W511gren
Han s Lindgr en
Anders G6rans son
Anders Gcjransson
Per Wennergren
Thornas Ericson
Thomas E ric son
Br6derna Krafft
Brdderna Krafft

l YOO

rer

1 9 67
1968
1969
1970
1971
I972
1973
1J74

Claes Rehmberg
Brdderna Bengtsson
Gijran Rehmberg
Gdran Clase
Lars Blornstergren
Mats Persson
Ull Johan s son
ingen s egling

r l SCneI

stjernbet 66
rl
rr
optimistjolle
rl
rl
rl

Ovriga vandring spri s er s e p u b l i k a t i o n e n 1 9 5 0 m .
A r 1 9 74 s k i n k t e H a r r y K e i l l e r e t t v a n d r i n g s p r i s i S n i p e k l a s s e n .
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