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Ordföranden har ordet
Vintern närmar sig!
Så efter en lång och skön sommar med
mycket sol och värme har hösten kommit
och vintern nalkas. I skrivande stund planerar väl alla för att ta upp (förhoppningsvis
tagit upp…), och paketera båten för kommande snö och kyla. Som brukligt när det
gäller ”träbåtar” är det ju bra att ta upp relativt tidigt för att mahogny och teak skall
kunna torka ur innan kylan tagit sitt grepp.
Tyvärr var jag inte snabb med bokning av
tid för upptagning vid min båtklubb, vilket
fick till följd att jag får hålla ut till mitten av
oktober. Håller nu tummarna för att det inte
blir allt för regnigt och blåsigt under oktober…

Av C.G. Leijonhufvud

i dag. Min önskan är att nya forumet sedan
skall bli en naturlig mötesplats där man delar tekniska erfarenheter, bjuder in till spontana träffar till sjöss och på land, lägger upp
dokument mm.
Så här kommer du in på forumet:

Kanske har det under sommaren vuxit fram
tankar på renoveringar alt. förbättringar som
behöver göras, själv har jag en ”liten” lista
som brukligt, får väl se hur mycket man
hinner med. Om också du har något som
skall göras, passa på att tänka på alla oss
som törstar efter tips, ta gärna lite bilder och
gör några noteringar för att sedan dela med
dig av dessa till oss andra Vindöägare.
I samband med årsmötet presenterades hur
vi har tänkt hemsidans nya forum. Forumet
har nu till sist funnit sin form, och vi tycker
vi fått till ett första upplägg, det är nu upp
till dig som medlem att fylla detta med nyttig information. I forumet finns en separat
tråd där du kan tipsa om förbättringar /
ändringar för framtiden, var inte blyg utan
kom med förslag, jag är mån om att detta
skall vara en dynamiskt kommunikationsplats för alla Vindöägare!

Klicka på ”Forum” i listen på hemsidans
startsida.
Du kommer nu till en sida med ett antal olika rubriker ”VYC allmänt, Träffar, Teknik
mm”
Längst ner på sidan finns fältet, ” Logga in
eller Bli medlem” När du sedan loggat in
skall du passa på att bocka i rutan ” Logga
in mig automatiskt vid varje besök.”. Noterbart att forumet även fungerar från sk.
smartphones.

Som tidigare beskrivits kommer nya forumet att vara öppet för läsning för alla, men
för att skriva måste man registrera sig. I forumet kommer det att vara ännu enklare att
lägga upp bilder och dokument än vad det är

Det är sedan bara att klicka på den rubrik
som passar för ditt ärende, du får då upp en
textruta där du kan skriva.
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Du kan även enkelt bifoga bilder och dokument, dessa laddas upp genom att klicka på
fliken ”Ladda upp en bilaga” i fältet under
textrutan där ditt meddelande/information
skrivs. Klicka på ”Bläddra…” och du kommer till utforskaren på din dator för att välja.
Webblänkar och E-postadresser kan du
klistra in, dessa blir aktiva länkar automatiskt när du sparat.
Sist men inte minst, du kan själv gå in och

ändra ditt meddelande, alt ta bort om något
blivit fel.
Fungerar det inte, eller om du frågor kring
inloggning eller handhavande, kontaktar du
mig!
Slutligen, ha en bra ”höst” och som sagt
passa på att dela erfarenheter via vårt nya
forum!
CG Leijonhufvud
Ordförande

En tur til Shetland, og en til Helgelands-kysten.
Har kommet hjem etter først en ukestur til Shetland, så en 5 ukers tur til Helgelands-kysten,
været har vert svert variert med tåke, regn, men også nydelig sol. Til sammen ca 1400 nautiske mil i sommer, dette beviser bare hvor god en Vindø er til lange turer. Men nå skal Yanmaren få en liten sjekk etter å ha gått feilfritt i 15 sesonger.Denne båten har ikke rullefokk,
så det byr på utfordringer hvor man skal ha seilene når det også skal vere plass til,samboer,
en hund, ett dragspel og to sykkler samt redningsflåte og fendere, men det er rimelig god
plass omb. i en Vindø 50. I år er vår første sesong der vi bruker el.kjøleboks isteden for is.

Forts. på sidan 4.
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Det er difor etter 11 sesonger med denne båten vi har bruk for landstrøm dersom vi ligger
mer enn 2 dager i ro. Skulle gjerne sett den i vinteropplag i Sverige og lakket overbygget,
men det blir nok litt for dyrt. Skal sende ett bilde ved passering av Norges farligste havstykke som heter Stadt.

Nils Johan Aksdal

Vindöträff 2013 i Finland
Den 14 juli samlades 13 Vindöbåtar på Pähkinäinen norrom Nagu i den Åboländskaskärgården. Det här var prologen till den tredje
Vindöträffen i Finland. Trevligt att igen
träffa så många bekanta Vindöseglare.
Kvällens programm bestod i laxsoppa
och bastu. Efter bastun snak på bryggan.
Följande morgon start kl 9 00 härligt
solsken men mycket svag, slör ut från
Pähknäin och sedan kryss upp mot Parattula. En ståtlig syn när de vackra Vindöbåtarna sakta gled fram. Småningom
tilltog vinden och vred till NW och vi
fick en fin sträckbog till Parattua. En
ståtlig syn när de vackra Vindöbåtarna
sakta gled fram.
Forts. på nästa sida.
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Småningom tilltog vinden och vred till NW
och vi fick en fin
sträckbog till Parattua.
Först framme var Orion, Vindö 40. Den mest
spektakulära ankomsten
var Den Lille Havfrue
med saxofon fanfar på
fördäcket. Efter kl 14
var alla framme i Parattula. Här låg redan Kleio en Vindö 30, totalt
var vi nu 14 Vindöbåtar
och 34 personer på vår
Vindöträff 2013. 2 st
vindö 30, 1st Vindö 32, 6 st Vindö 40, 3 st Vindö 45 och 2 st Vindö 50.
Hamnvärdarna Laura och Erik Peterzens hade gjort ett fantastiskt arrangemang, reserverat
skyltar för alla Vindöbåtar bredvid varandra, egen basttur och buffemiddag.
Nu blev det rundvandring i båtarna och utbyte av ideer och lösningar.
I år hade vi utlyst en innovations tävling, alla båtar fick presentera sina innoationer som ökar
Vindöbåtens prestanda eller komfort. Domar trion bestod av skepparna från Orion och Vind
för Våg förstärkt med dam synpunkter från Orion. Domar trion som gärna tog emot mutor
hade ett tuft jobb att välja mellan allt från karaoke anläggningar till nya skotskenor. Till slut
beslöt domarna att dela ut pris i två kategorier, säkerhet och komfort.
Säkerhets prisen gick till Shangri-La och Søbo, komfortpriset till Den Lille Havfrue och Merina. Shangri-La, Vindö 32 har dragit alla fall och skot till sittbrunnen, flyttat skotskenan
närmare masten och en midre fock. På detta sätt behöver man ej upp på däck vid olika manövrar och kryssandet är enklare. Främjar sjösäkerheten för en åldrande besättning. Obs! Expert hjälp bör användas om man flyttar skotskenan annars kan man bli av med däcket!
Søbo hade en berömlig gas instalasion, kylbox som kunde dras ut underpentryt och sist men
inte minst "svenska armens ancka" som skepparn kan utföra sina behov i under seglatsen
utan att riskera säkerheten ombord.
Den Lille Havfrue, Vindö 40 förutom live orkester hade båten flera detaljer som gör livet
ombord skönare t ex varmvatten dusch.
Merina hade en uppsjö med bekvämlighets detaljer, glas hållare i sittbrunnen som fungerar
även när båten syder, färska
grönsaker odlas i låda under
bommen, kaffepann och bröd
underlag som inte glider och
tom halkskydd på skepparens
yllestrumppor.
Efter rundvandring och innovations tävlingen blev det bastu
bad. Kvällen avslutades med en
fantastisk buffemiddag.
Forts på sidan 6.
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Pris för snabbaste båt
gick till Orion och innovationsprisen till Shangrila, Den Lille Havfrue,
Søbo och Merina.
Den Lille Havfrues orkester keyboard, saxofon
och gitarr underhöll oss
med musik och sång, senare på kvällen fick orkestern förstärkning av
fiol från Søbo och sångare från Sowindo och Orion. Festen fortsatte långt
in på småtimmarna. Följande morgon skulle vi segla med allmogebåtar
men seglingen måste tyvärr inhiberas pga för
hård vind. De flesta stannade hela dagen i Parattula och njöt av solsken,vackra båtar och trevligt
sällskap. Nästa dag lättade alla ankare och seglade åt olika håll i Åbolandsskärgård.
Vind skepparmötet beslöt vi att 2014 Vindöträff
ordnas med prolog från Inijö Norrby 13 juli och
träff i Parattula 14 juli. Till detaljerna återkommer vi nästa vår. Alla var överens att Vindöträffen är en av sommarens trevligaste händelser.

Anders Edgren, Vindö 30, Vind för Våg

Studiebesök Kungsörs båtvarv (Schelins)

Datum:
1 december, 2013 Tid:
kl: 10:00
Anmälan: www.vyc.se.
Hitta hit: Kungsörs Båtvarv AB
Fredsgatan 22
736 32 Kungsör. www.kbvarv.se
Om träffen/studiebesöket
Vi har glädjen att härmed bjuda in medlemmarna i VYC till ett studiebesök på det legendariska Kungsörs Båtvarv. Kanske är vi mer känt som Schelins Båtvarv efter dess legendariska
grundaren båtbyggaren Oscar Schelin. Varvet är Sveriges äldsta familjeägda båtvarv och är
nu inne på fjärde generationen båtbyggare.
Varvet har i dag specialiserat sig på reparationer och ombyggnationer av såväl trä- som
plastbåtar.
Utförlig information över verksamheten finns på varvets hemsida.
Efter besöket vore det trevligt att träffas på en närliggande restaurang för trevligt samkväm.
Eventuella frågor besvaras av CG Leijonhufvud tel. 073-914 23 30
Välkommen!
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www.karlstadsmabatsvarv.se
Hämtat
ur
”VindöNytt”
No 5
Dec. 79
Jan. 80.
Se även sidan 8.
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VINDÖ MARIN AB

Vinteruppläggning

Fullservicevarv

Hos oss kan Din Vindöbåt återställas i nyskick.
Vi slipar ner, lackar om, byter sargar, förhörn, bänklock,
Lägger nya teakdäck.
Motorbyten, plastreparationer, rigg, segel, kapell
Vi tar också emot beställningar på reservdelar till Vindöbåtar. En del har vi i lager - annat kan vi tillverka.

Tel: 0304 39290
Fax: 0304 39383
Email: info@vindomarin.se
Web: www.vindomarin.se
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Den nya hemsidan är sjösatt! Den flyter och behöver hjälp att segla!

Göran Grönskog och Håkan Sahlberg har hjälpts åt att ta fram en ny hemsida. Att VYC skulle ta fram en ny
hemsida beslutades på årsmötet 2009. Anledningen till en ny omarbetad hemsida är att en hemsida måste vara
lätt att ändra och lägga in nya uppgifter på utan att för den skull vara alltför datakunnig. ”Man måste inte vara
båtbyggare för att kunna segla!” Målet med underhållet av hemsidan är nådd. Alla som ska underhålla hemsidan kan göra det med viss utbildning. Ansvaret ligger inte på en person utan det är idag flera personer som är
inne och underhåller sidan.

Hemsidan är inte färdig utan måste vara levande.
Levande blir den genom din hjälp. Skicka in tips och gärna bilder hur dina lösningar på din Vindö ser ut.

•

Idag är debatten stor om ex.vis septitankar. Hur har du löst det på din Vindö oavsett storlek.? Skicka gärna in material. Så vi kan sprida budskapet vidare och hjälp varandra.

•

Har någon en smart lösning på hur man monterar solceller utan att förstöra utseendet på
båten?

•

Länkar till leverantörer av skilda slag, lokala båtsnickare, motorverkstäder, båtel osv. Adresser och www adresser välkomnas från hela landet på verkstäder som du kan rekommendera.

•

Det skulle vara mycket kul och få en flik som handlar om individuella båtar och deras seglatser korta som långa.

•

Detta kan vara några frågor som vi vill ha svar på! www.vyc.se är ett utmärkt ställe att kommunicera detta på.

•

Har du fler idéer skicka dem gärna till webmaster@vyc.se

Under forum hittar ni en anslagstavla eller ett forum vars mening är att kunna diskutera och få tips om olika
maritima frågor. Detta forum bevakas dagligen av styrelsen så att inte några oegentligheter dyker upp som kan
skada vårt rykte eller kan ställa till med problem. Registrera dig som användare och var med på diskussionerna
(Första gången klickar du på Register längst upp till vänster på sidan under Forum, fyller i uppgifterna och sätter igång och kommunicera.)
Hjälp oss hålla hemsidan levande och kom med förslag under tekniska tips. Den gamla hemsidan finns kvar
som länk på första sidan men underhålls inte. De uppgifter som finns där kommer på sikt att föras över till nya
sidan och den gamla hemsidan kommer att tas bort.
Det vi fått på köpet är att samtliga inom styrelsen har fått nya email adresser som är funktionsknutna och inte
personbundna. Ex,vis om Materialförvaltaren skulle bytas ut går mailen till mtrl@vyc.se till rätt person och är
på det sättet inte personbundet.

Gå in på www.vyc.se och kom med synpunkter.
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Vindö Yacht Club
Vindö Yacht Club är en intresseförening för
Vindöbåtarna. I föreningen ska medlemmarna kunna utbyta tips och erfarenheter
och få veta mer om båtarnas konstruktion
och historia.
Medlemsansökan med uppgift om namn,
adress, telefonnummer, eventuell mailadress, båtens namn, båttyp, byggår och
segelnummer skickas till;
Per Barthelson,
Rosenbadsgatan 5, 652 26 Karlstad.
Telefon: 0703-32 84 37
E-post: medl@vyc.se
Medlemsansökan kan göras via hemsidan.
www.vyc.se

Medlemsavgiften är 200:-, för år 2014.
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras utkomma två gånger om året. Gamla nummer
av VINDÖGAT publiceras även på klubbens hemsida.
Vindö Yacht Clubs hemsida finner Du på
www.vyc.se. Hemsidan underlättar snabb
och enkel kontakt mellan Vindöbåtägarna.
E-postruta för köp och sälj m.m.
Ansvarig för uppdatering och administration av hemsidan är:
Håkan Sahlberg
Mailadress; webmaster@vyc.se

Redaktionen för nummer 27 av VINDÖGAT
Redaktör för nummer 27 av VINDÖGAT;
Annonser, tryck, distribution, medlemsregister
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30, S-1416
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon: 0703-32 84 37.
E-post: medl@vyc.se

När du flyttar, byter telefonnummer
eller byter mailadress, meddela
dina nya
uppgifter till:

medl@vyc.se

Eftertryck, ur VINDÖGAT, medgives förutsatt att källan anges.

Tidigare och kommande utgåvor av VINDÖGAT
Nr 1. December 1998. (finns på hemsidan)
Nr 2. Juni 1999. (finns på hemsidan)
Nr 3. Januari 2000. (finns på hemsidan)
Nr 4. Maj 2000. (finns på hemsidan)
Nr 5. Mars 2001. (finns på hemsidan)
Nr 6. November 2001. (finns på hemsidan)
Nr 7. April 2002. (finns på hemsidan)
Nr 8. November 2002. (finns på hemsidan).
Nr 9. Maj 2004. (finns på hemsidan)
Nr 10. Oktober 2004. (finns på hemsidan)
Nr 11. Maj 2005. (finns på hemsidan)
Nr 12. Oktober 2005. (finns på hemsidan)
Nr 13. Oktober 2006.
Nr 14. Maj 2007. (finns på hemsidan)
Nr 15. Oktober 2007. (finns på hemsidan)
Nr 16. Maj 2008. (finns på hemsidan)

Nr 17. Oktober 2008. (finns på hemsidan)
Nr 18. Maj 2009. (finns på hemsidan)
Nr 19. Oktober 2009. (finns på hemsidan)
Nr 20. Maj 2010. (finns på hemsidan)
Nr 21. Oktober 2010. (finns på hemsidan)
Nr 22. Maj 2011. (finns på hemsidan)
Nr 23. Oktober 2011
Nr 24. Maj 2012
Nr 25. Oktober 2012
Nr 26. Maj 2013

Nästa nummer, 28, av VINDÖGAT
planeras utkomma våren 2014.
Manus skall vara redaktionen tillhanda senast den
15 mars. 2014, men kontakta gärna redaktören i förväg.
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MEDLEMSARTIKLAR VINDÖ YACHT CLUB
Medlemsartiklar för att profilera VYC.
De gamla artiklarna som VYC har haft har sakta men säkert sålts slut. Vi har ett fåtal tröjor
kvar av udda storlek och vissa av de sålda artiklarna har kommit i retur på grund av att materialet har gått sönder.
Målet med vårt nya sortiment av medlemsartiklar är kunna erbjuda våra medlemmar kvalitativa varor till ett förhållandevis lågt pris. VYC skall inte tjäna pengar på förmedlingen. VYC
vill inte ha ett lager av artiklar som så småningom blir omodernt eller inte är funktionellt.
Detta var vår målsättning för medlemsartiklarna. Dock går inte alla målsättningar att uppfylla. Vi har ett litet lager av vissa få utvalda produkter. Hattar, Kepsar, Vimplar, Klistermärken
osv.
Rutinerna för att beställa varorna är att maila till mtrl@vyc.se och ange önskade artiklar, email, adress och telefonnummer. ´Materialförvaltaren” tar hand om beställningen skickar beställningen till leverantören och kvitterar även beställningen till medlemmen.
Varorna kommer direkt till medlemmen från leverantören. Kassören hålls hela tiden informerad om transaktionerna och skickar i sinom tid betalningsinstruktion till medlemmen via
email. Kom ihåg att kostnad för frakt tillkommer på de angivna priserna.
Sortiment och priser framgår av hemsidan. Det är det sortiment som finns idag och kommer
hela tiden att vara under omarbetning. Vill du ha något som inte finns där skicka ett mail till
mtrl@vyc.se så kan det kanske dyka upp något nytt. På samtliga varor kommer vårt emblem
att broderas på.
Det finns även möjlighet att brodera sitt eget och/eller båtens namn på artiklarna.

Gå in på www.vyc.se medlemsartiklar, titta vidare och skicka beställning till mtrl@vyc.se
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Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer
Ordförande
Carl-Gustaf Leijonhufvud
S/Y Mimmi, Vindö 32
ordf@vyc.se
Ytterbyvägen 2
646 91 Gnesta
Telefon 0158-320 32, Mob. 0739-14 23 30

Revisor
Lars Harrysson
S/Y Tashina, Vindö 40
revisor@vyc.se
Lövlundsvägen 6
136 91 Haninge
Telefon 08-788 13 51.

Sekreterare
Jesper Selestam
S/Y Primavera, Vindö 50cc
sekr@vyc.se
Grönkålsvägen 19
582 75 Linköping
Telefon 013-15 34 25. Mob. 0734-18 48 38

Revisorssuppleant
Agneta Eriksson
M/Y Knubbis, Monark 585
revisorssup@vyc.se
Kungsladugårdsgatan 105B
414 75 Göteborg
Telefon 031-24 89 68. Mob. 0705-24 89 68

Kassör
Ulf Hjalmarson
S/Y Odyssé, Vindö 50s
kassa@vyc.se
Hjortvägen 2
187 36 Täby
Telefon 08-756 92 12. Mob. 070-677 62 74

Valberedning
Lars Jonsson
S/Y Arjelle 2, Vindö 40
val@vyc.se
Östgårdsvägen 11
178 54 Ekerö
Mob. 0705-60 21 26

Styrelseledamot, IT-ansvarig
Håkan Sahlberg
S/Y Eda, Vindö 40
info@vyc.se
Trastvägen 1
615 32 Valdemarsvik
Telefon 0123-109 90. Mob. 0705-30 41 20

Valberedning
Matts Forslund
S/Y Solsken, Vindö 30
Val@vyc.se
Rigavägen 4
187 31 Täby
Telefon 08-7922188, Mob. 0702-606111

Styrelseledamot, teknikansvarig
Heinz Albrecht
S/Y Ophelia, Vindö 452
ledamot@vyc.se
Bolmensvägen 4
120 50 Årsta
Telefon 08-81 26 96. Mob. 0708-12 38 79

Medlemsmatrikel, redaktör VINDÖGAT
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30
medl@vyc.se
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon 0703-32 84 37.

Styrelsesuppleant, materialansvarig
Stefan Borg
S/Y Johanna, Vindö 40
supp1@vyc.se
Soldatgatan 14
185 34 Vaxholm
Telefon 08-30 34 46, Mob. 0704-56 34 62

Kontaktpersoner

Styrelsesuppleant
Tommy Kahlin
S/Y Kahlinka, Vindö 50 ketch
supp2@vyc.se
Växthusvägen 27
178 34 Ekerö
Telefon 08-56034359, Mob. 0703-440350
Styrelsesuppleant
Håkan Persson
S/Y Maié, Vindö 45
supp3@vyc.se
Lönnrunan 55
423 46 Torslanda
Telefon 031-561387, 031-7472223

Västkusten:
Lars Rengsjö
S/Y Tindra, Vindö 65
Härlandavägen 11
416 72 Göteborg
lars@maingateab.se
Telefon 031-795 55 81. Mob. 0708-19 85 87
Mellersta Ostkusten:
Jesper Selestam
Stockholmsområdet samt Mälardalen:
Stefan Borg
Norrlandskusten:
Kjell Westberg
S/Y Lotta, Vindö 50
Kastellgatan 17
871 33 Härnösand
Telefon 0611-201 59, Mob. 0705-109882

Styrelsesuppleant
Ingemar Fredriksson
S/Y Festina Lente, Vindö 50cc
supp4@vyc.se
Grenvägen 32 A
135 52 Tyresö
Telefon 0705-900943
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