GBSNytt
Medlemstidning för Grimsta Båtsällskap
Nr 2, juni 2013

Lyckad Försommarfest!

Livat värre på Försommarfesten, se bilder på sid 4-5!

Ur innehållet:

Reportage från Vårmötet
Kom ihåg att betala den nya varvsavgiften!
Många bilder från Försommarfesten
Uppfräschat på Klubbholmens dass
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Styrelsen
Ordförande

Sekreterare

Kassör

Klubbmästare

?
Kassör sökes!

Ordförande: Camilla Gabrielli
0707-17 40 17
ordforande@gbs.nu

Sekreterare: Mikael Kraft
0707-28 14 02
sekreterare@gbs.nu

Öfogde

Vice öfogde

Hamnkapten

Vice Hamnkapten

Suppleant:
Mikael Wirström
076-349 26 54

Ledamot: Lars Linderoth
08-87 88 97
hamnkapten@gbs.nu

Suppleant:
Tommy Svensson
08-36 64 11

Ledamot: Jonny Groth
08-739 23 49
jonny.groth@bredband.net

Hamnfogde

Vaktchef

Ledamot
Yvonne Carlsson
08-560 441 02

Kassör:
kassor@gbs.nu

Webbmaster

”

skicka gärna in bilder och
historier till mig:
webbmaster@gbs.nu.
Titta in på vår uppiffade
hemsida, www.gbs.nu.
GBS finns också på
Facebook, där ni som är
medlemmar där själva kan
skriva inlägg.

Suppleant: Benny Ryttervik
072-701 11 14
gbsrep2@irs-varv.se

Ledamot:
Jacob Badro
08-580 359 57

Webbmaster:
Eva Linderoth
webbmaster@gbs.nu

”
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Ordföranden

har ordet

”Tack alla medlemmar för
allt jobb ni utför på era arbetspass. Skulle ni inte hjälpa
till och lägga några timmar
av er fritid, så skulle vi ha
svårigheter att hålla hamnen
och klubbholmen så fina!”

De senaste veckorna har jag faktiskt börjat tro på att båtsommaren är här, speciellt när jag blickar ner mot båtklubben från balkongen och ser alla fina båtar förankrade i pontonerna. Jag har även kunnat bada några
gånger och då känns det i själen att sommaren är på väg.
Underhåll
I hamnen har det pågått en massa underhållsarbete när
det gäller bryggor, målning av staket, tvättning av hamnkontor, elarbeten etc. På Holmen, vårt eget lilla paradis
har bryggorna blivit förankrade efter att isen slitit loss
dem, stugorna är nymålade, utedasset är målat och vatten
är indraget. Ny härlig parasoll är införskaffad, nya möbler till storstugan har vi också fått.
Boka stugor i BAS
Som ni vet så har vi bestämt att bokning av stugor ska
kunna göras via vårt medlemsregister i BAS på nätet. De
flesta av er borde ha fått ett mail med användarnamn
och lösen för att logga in via www.batunionen.se. När ni
loggar in kommer ni att se era uppgifter och vilka pass ni
är inbokade på när det gäller stugor och vaktpass. Om ni
ser att det finns fel uppgifter om er i medlemsregistret, så
maila gärna de rätta till oss, (tyvärr kan ni inte ändra
själva i BAS). Det är viktigt att vi har uppdaterade telefon nummer och mailadresser.
Kommunikation via mail och sms
I BAS kommer ni kunna boka stugor och från och med
nästa år även boka vaktpass.
Vi kommer att börja sända påminnelser om vaktpass och
arbetspass via mail och via sms. Ni som varken har mail
eller mobiltelefon kommer att få påminnelse per telefon
eller post.
Vill passa på att uppmana alla som har en mailadress att
sända in den till mig om ni inte redan gjort det.
Är det något som inte fungerar med inloggning eller om
ni inte fått lösenord så kontakta mig, så löser vi det.

Senaste nytt från styrelsearbetet
I stora drag har vårens styrelsearbete främst handlat om
vaktschemat, fördelning av arbetspass, öppning av hamnen och holmen samt planering av försommarfesten.
Som större genomförda aktiviteter kan nämnas målning,
uppfräschning ute på holmen och försommarfesten.
Vi har gått en kurs inom styrelsen i databasverktyget
BAS-K, som hanterar vårt medlemsregister. Avsikten
var att flera av styrelsens medlemmar ska ha kunskap i
systemet och även lära sig de nya elektroniska aviserings
- och bokningsmöjligheterna som programmet erbjuder.
Vi planerar nämligen att alltmer gå över till elektroniska
utskick och aviseringar. Från nästa år går vi över till BAS
-K för bokning av vakt- och arbetspass.
Just nu är vi inne i ”fasen” löpande underhåll. Högt på
agendan är översyn av våra elektriska installationer såväl
i hamnen som ute på ön.
Vi har beslutat att införskaffa en hjärtstarter. Mer information om placering och handhavande kommer när
den är på plats.
Tyvärr har vår kassör Nicklas bestämt sig för att sluta, så
nu letar vi efter en ny kassör. Känner du att du är rätt
person för detta, hör av dig till ordförande Camilla!
/Micke Kraft, sekreterare

Presentation av klubbmästaren
Jag heter Yvonne Carlsson och
har varit medlem i GBS sedan
2005 då jag köpte en kvarliggande
mindre plastbåt, som övervintrat i
hamnen. Ett spännande båtköp på
vinst och förlust och döm av min
beundran när motorn stampade
igång och sedan tog mig fram på
böljan de kommande åren.
2010 blev jag ägare av Moffa, en Lillskär som är ritad av
min morfar. Det är inte utan att jag har en extra feeling
när vi rattar fram på vattnet, då jag mer eller mindre är
uppvuxen med modellen. Moffa kommer ifrån Sigvard
Johanssons båtbyggeri i Oskarshamn. När vi är ute på tur
händer det ofta att vi dyker upp ute på klubbholmen.
I det professionella roar jag mig med två olika yrken, fastighetsförvaltning och solskydd. Är uppvuxen i Småland
och kom till Stockholm 1986.

Sen måste jag få säga ett STORT TACK till Yvonne som
ordnade med denna fantastiskt trevliga försommarfest
som höll på in på småtimmarna i den vackra sommarnatten. Hoppas på fler vackra sommarkvällar tillsammans på Holmen eller i hamnen. Må så gott och njut av
vädret medan ni kan. Trevlig sommar!

Det bästa med att vara klubbmästare är att få roa medlemmarna och jag har inga problem med att bjuda på mig
själv. Efter två ofrivilliga bad med kläderna på kallas jag
nu mera även för Melkersson!

Camilla Gabrielli, ordförande

Yvonne Carlsson, klubbmästare

Förutom båtliv är diverse pyssel och knåp ett stort intresse. Finns det någon som har förslag på någon aktivitet
eller dylikt är det bara att höra av sig!
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Försommarfesten 8 juni!
Som vanligt var det ett ypperligt arrangemang. Vädret var toppenbra, det vill säga för oss som hade vett att gå hem i tid! Värre var
det för dem som var kvar vid femtiden, då himlen plötsligt öppnade sig!
Det startade med lekar och fiskdamm för barnen, sedan
bjöds de vuxna på bål medan grillmästare Mörth fixade
köttet. Under tiden kunde man gå en tipspromenad som
Martin hade fixat.

deltagarna fick inte hoppa…. Inte nog med det, det
drogs fler ” vinnare” som fick bilda två lag och ställa sig
på ett rep. Sen skulle de placera om sig, så de stod i åldersordning utan att foten sattes ner annat än på repet.

Maten smakade ypperligt och efter den vankades specialdesignade tårtor. Plötsligt drog Yvonne ”vinnare” på lotterna hon hade delat ut när man kom.

Därefter tog den sedvanliga karaoken vid och dansen
kunde börja.
Stort tack till alla som hjälpte till!

De tre vinnarna placerades i varsin ring och fick en låda
med bollar på ryggen. Sen skulle bollarna skakas ut och

/Eva L

Matkö!

Mingel!

Yngste deltagaren
Collin, 8 dagar.

Jacob, Camilla
med flera.

Ordföranden hinner med lite mat.

Badros och Landbergs.
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Vinnare tipspromenaden
11/13: Ann och Tommy; Nicole, Elina, Ida och Linus; Båtliv
10/13: Rävrumpa; Per Holmlund; Linderötterna; LIK
9/13: ARIF; Margareta Lineskog-Tom Gustafsson; Anna-Lena
– Anitha; Roström; Jacob + Micke
Äntligen mat!

8/13: Mats Andersson; Lindberg GBS 71; Jonny-Yvonne; Daniel och Emelie
7/13: Lundgren Karl-Erik; Robert Elin; Mörthen
6/13: Ganlitz; Maria Falk
Lekledaren
Martin
Dimow delar här ut
priser till
alla vinnarna.

5/13: Familjen Lilja; Lazaroff
Frågorna:
Vad är en malja? Det är en ögla som man hänger upp rodret
på, eller hänger om halsen som ett halsband.
Vad är dragga? Ankaret fastnar inte utan släpar längs botten.
Vad heter Scoutings grundare? Han heter Robert Baden-Powell.
Vad är detta för knop (bild)? Det är en trumpetstek.
Vad är målet med scoutrörelsen? Det är att skapa goda världsmedborgare.
Vad kallas en vägg inne i båten? Det kallas skott.
Var ligger den magnetiska Nordpolen? Den ligger i Kanada.
Vad betyder LABC? Det betyder Livsfarligt läge Andning Blödning Chock.
En träbåt som är slät på sidan är? Kravellbyggd!
Vad är en kapp? Det är en ruff som saknar rufflucka.
Vad är det största problemet när du är ute och kör i dimma?
Man ser inte andra båtar.
Blanda 2,5 dl mjöl, 1 dl vatten, 1 tsk bakpulver och 1 nypa salt.
Vad kan du baka av det? Pinnbröd.

Karaoke
och Lisa
förstås!

Till vad använder man en skotstek? Sammanfoga två olika tampar med samma eller olika tjocklekar och det är viktigt att knopen inte går upp.

Jörgen och Anitha virvlar runt på bryggan.

Jonstads deltar i karaoken med liv och lust!
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Hamnen

Klubbholmen

Ny hamnfogde
Benny Ryttervik har fått möjlighet att ägna mer tid åt
GBS och fungerar nu som hamnfogde.
Arbetspassen i hamnen
I år provar vi med många arbetspass med bara några få
deltagare. Ännu så länge verkar det som vi får väl så
mycket gjort och vi som deltar ”lär känna varandra lite
bättre”.
Rustning av pontonerna på C- och D-bryggan
Bryggkompaniet har fått Fritid Stockholms uppdrag att
sköta båtklubbarna. Pontonen som var sjunkande har nu
öppnats - länsats och fyllts med frigolitblock. Övriga
pontoner kommer att öppnas och länspumpas inom en
snar framtid.
Ny brygga?

Det har redan jobbats en hel del på vår fina klubbholme.
Stugorna har målats om, dasset har målats och sist men
inte minst, nu finns det vatten framdraget till dasset för
att tvätta händerna!
Öfogdarna Jonny och Micke önskar alla varmt välkomna
till vår oas i Mälaren.
Ny veranda.
Yvonne gjorde
skitfint på dasset
och även locken
fixadehon.
Arbetarna belönades med mat!

Bryggdäcket - Jollebryggan håller på att sjunka i vissa delar. Vi kommer att göra akuta räddningsåtgärder. Vi tar
även in offerter på en rivning av en del av bryggdäcket
och ny brygga från nuvarande bryggan till resterande
bryggdäcket. Förslag kan förväntas till årsmötets budgetförslag.
/Hamnkapten Lasse L

OBS! Ny varvsavgift
Tillsammans med detta nummer av GBS-Nytt bifogas
till samtliga båtägande medlemmar ett inbetalningskort för årets varvsavgift.
Du som vill ha upp din båt på varvet betalar avgiften
på bilagt inbetalningskort senast den 31/8-13. Du
som inte tänker ta upp din båt på varvet kan förbise
inbetalningskortet.
Du som inte betalar din varvsavgift i tid kommer troligtvis inte att få någon plats på varvet. Vi räknar då
med att du ordnar din vinterförvaring på annat sätt.
Teckningslistorna för upptagning, anslås den 5 september (på varvet).
Första upptagningsdag är den 26 september och sista
upptagningsdag är den 24 oktober. Eventuella förändringar redovisas på IRS hemsida, www.irs-varv.se.
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Vårmötet
Årets vårmöte gick av stapeln den 20/3 i Hässelbygårdsskolans matsal. 26 personer deltog på mötet
vilket känns som lite i minsta laget, särskilt som sju av dessa var medlemmar ifrån styrelsen.
styrelsemedlem). Instruktioner om stugbokning finns
anslaget i hamnen och på www.gbs.nu
Bastu på holmen
Då flera medlemmar inkommit med förfrågan om vi
inte kan ordna med en bastu på holmen har styrelsen
inför vårmötet undersökt olika alternativ som presenterades på mötet.

Vi vet mycket väl hur bokad och upptagen människan är
nu för tiden och det är ingen skillnad för oss i styrelsen.
Men vi vill ändå slå ett slag för att prioritera dessa möten
(två per år, Vårmöte och Årsmöte) då det faktiskt är här
som vi tar de stora besluten rörande vår båtklubb.

Beslut: Det alternativ som skulle vara aktuellt är en så
kallad Bastutunna, vilken kostnadsmässigt skulle landa
på cirka 60 000 kronor. Frågan togs upp till röstning där
majoriteten av mötet röstade för förslaget om att anlägga en bastu. Styrelsen kommer därför nu jobba fram
en slutlig plan inkl. budget som presenteras på kommande årsmöte i höst.

Varvsavgiften
Beslut: Under mötet beslutades om nya varvsavgiften som
från och med vintern 2013/2014 kommer utgå med 97 kr
per m2 mätt som största längd multiplicerat med största
bredd. Den nya förhöjda avgiften är en följd av Stockholms stads höjda avgifter till IRS.
Vakthållning i varvet och i hamnen
Då vakthållningen vid varvet inte fungerat tillfredsställande
den gångna säsongen kommer nu varje medlemsklubb
själv få ansvaret att säkerställa vakthållningen.
Förslag: En arbetsgrupp bestående av Benny Ryttervik och
Pia Bergqvist ifrån GBS samt Peter Bratt ifrån KBS har
lagt fram ett förslag till IRS fullmäktige som bygger på att
till exempel GBS får en fast period under upptagningen
(26/9 – 22/10) då vi ansvarar för att samtliga nätter är
bemannade. Övriga medlemsklubbar får nästföljande period o.s.v. Mer info kommer när beslut tagits i frågan.
Förtydligande: Gällande vaktgången i hamnen gjordes ett
förtydligande om att alla medlemmar med båt i hamnen
har en skyldighet att tjänstgöra vid tre vaktpass per båt och
säsong. Hittills har det räckt med två pass per båt och säsong för de medlemmar som själva tecknat sig på vaktlistan fram till vårmötet. Beroende på omsättningen av medlemmar under säsongen kan det vara så att även de som
själva tecknat sig för vakt, blir kallade till ett tredje pass.
Bokning av stugorna på holmen
Beslut: Nya regler är framtagna för bokning av stugorna på
holmen. Bland annat införs en begränsning om max fyra
helger per säsong (om det inte står tomt). Man får max
hyra stuga en vecka i taget och helger får max bokas en på
varandra följande.

Övrigt
 Frågan om medlemmarnas syn på ett fortsatt liv för
GBS-Nytt i tryckt form togs upp av styrelsen. Detta
då vi idag har en mycket modern och levande websida samt en egen Facebook-grupp. Det är en hel
del arbete med tidningen samt att den kostar en del
pengar med redigering, tryck, kuvert samt porton.
Beslut: Tidningen lever vidare och nytt beslut tas vid
kommande årsmöte.
 Benny Ryttervik reste frågan till styrelsen att undersöka möjligheten att installera samma låssystem på
holmen (klubbhus och toa) som i hamnen.
 Styrelsen fick upplysning ifrån ”gamla” styrelsemedlemmar om att undersöka när arrendet för hamnen
ska omförhandlas.
 Vaktchefen Jakob meddelade att vi till nästa säsong
planerar att gå över till medlemshanteringssystemet
BAS-K för vaktbokning, varpå mötet önskade att
man även i framtiden arrangerar första bokningsdagen i hamnen.
 Efter avslutat möte serverades fantastiska landgångar och kaffe.

Svensk Båtunions och tillika vårt egna system för medlemshantering, BAS-K, ska användas för bokning av stugorna (går även att boka via hamnkontoret eller någon
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Gäddturen

Tävlingsregler
Tävlingen omfattar följande klasser:


Gädda



Gös



Abborre



Mört (endast för barn under 15 år)

Pris delas ut till största fisk (vikt i respektive klass),
förutom mörtklassen, där längden räknas!
Regler
Fisken skall vara fångad under tävlingsperioden och med
tillåtna medel. Tillåtet är trolling (då ska TDA-kort uppvisas), mete och spinnfiske. Otillåtet är dynamit, nät och
trolling utan TDA-kort.
Anmälan
Följande uppgifter skall ingå i anmälan:

Pappa hade sagt att han skulle fiska på söndagen den 2
juni då sa jag så klart ja. På morgonen fick pappa reda på
att Micke Olson var dålig. Då blev det bara jag och
pappa. Sen fick pappa och jag packa saker sen så körde
mamma oss till GBS båtsällskap. Så åkte jag och pappa
med pappas fiskebåt quintrex till Lekviken. Efter 20-30
minuter fick jag fisk; det var en liten fast den hade nästan svalt hela Buster jerken fast den var så liten.
Sen åkte vi till självaste Lekviken. Där kastade jag inåt
mot vassen för där fanns killgäddorna, men sen sa pappa
att jag skulle kasta utåt och jag räknade till fem och började jerka. 10-20 ryck så smäller en stor gädda upp och
jag sa FISK! Pappa tog fram håven och håvade upp
monstret.
Mitt förra REKORD var 4,1 kg. Pappa tog gäddan i
gälgreppet och vägde sen den till 6,0 kg. Jag hade slagit
mitt rekordbästa. Jag släpper tillbaka alla mina fiskar
utom gösar för jag vill att fiskar ska leva livet ut.



Fångstdatum



Fiskevatten



Fångstsätt



Foto



Vikt



Längd



Namn, telefon och födelseår på fiskare



Trovärdigt vittnes namn och telefonnummer

Anmälan skickas in efter varje fångst på blanketten på
hemsidan, eller läggs i lådan på hamnkontoret. Foto
skickas separat med fotografens namn. OBS! Gäller
endast medlemmar i GBS!
Sista datum för anmälan: 2013-09-30 .
Alla inskickade bidrag kommer fortlöpande att presenteras på hemsidan.

/Andreas Lyhnakis, 10 år

Grimsta Båtsällskap

Box 4459
165 16 Hässelby
Telefon i hamnen: 08-89 81 34
E-post: webbmaster@gbs.nu
Plusgiro 55 23 15-4
Organisationsnummer: 802001-2483
Hemsida: www.gbs.nu
GBS-Nytt utges av Grimsta Båtsällskap 4 ggr/år.
Ansvarig utgivare: Camilla Gabrielli.
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