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Hej alla klubbmedlemmar! För närvarande
arbetar vi med att ta hand om vårt un-

derhåll. Bland annat kommer vi att fortsätta
med mastskjulet som behöver nytt tak. På
Getfoten gör vi en stor satsning på taket som

läcker. En förstärkning av staketet i Brunnsviken är också en
nödvändighet. 
Efter diskussion med Idrottsförvaltningen har vi fått en ny

kaj på östra delen av Brunn och den bekostas helt av staden.
Den kajen räknades tidigare som en del av klubbens ägo men
nu tar staden över och vi får förhöjt arrende. Upptagnings-
rampen blir också ny. 
Vi har tacksamt fått del av ett arv efter Åke Johansson och

styrelsen har beslutat att det skall gå till nya Y-bommar. Vi
har nu 18 nya bommar i Brunn och kommer att fortsätta att
bygga ut om årsmötet går med på ett utökat lån. 
Hela norra pontonbryggan byts ut år 2022 av idrottsför-

valtningen. Då måste vi ha ny el och nya bommar där. 
Jag vill passa på och tacka för alla frivilliga insatser som

ju är nödvändiga i en ideell klubb. Men arbetsplikten utgör
ju inte en begränsning av varje medlems arbetsinsats utan
alla ytterligare insatser värderas högt! 
Gjord arbetsplikt finns nu redovisad i BAS och det kom-

mer att hjälpa oss med debitering av ej fullgjord arbetsplikt. 
Vår klubbmästare har planerat en rad sammankomster

för att öka känslan av samhörighet. Dessutom kommer vi på
vårkanten att ha en trivselsammankomst med Stallmästare-
gårdens båtsällskap, SBS. 
Jag uppmanar er alla med båt på land att med jämna mel-

lanrum se till den även vintertid.

Snart blir det vår och då ses vi på Getfoten. Till dess – ha en
riktigt fin vinter!
Peter Schwinn 

Ordförandenharordet

Tidningen Brunnaren är inte till för
redaktionen– den är till förDig, som

är medlem i SSB. Har du något roligt,
intressant eller viktigt som rör sällska-
pet, låt oss få veta det: Ring eller mejla!

Våra e-postadresser:
Päivi: paivi.tompuri@telia.com
Sylvain: chatelet@kth.se
Henrik:  henrik.olsson@pedab.se
Dag:  dag@sundelius.nu

Päivi Tompuri
Redaktör

Sylvain Chatelet
Redaktör

Henrik Olsson
Redaktör 

Dag Sundelius
Layout

Har du något av intresse för Brunnaren – kontakta redaktionen!

SSB

Omslagsbilden: Ett färgglatt fördäck på nyrenoverade Graubutt. Se vidare på sid 19–21.

JANUARI          Segelträff, temakväll om segling. Ämne och datum ännu ej fastställda. 

FEBRUARI  15  Pubkväll/Räkafton lördag kl 16 i klubbhuset.

MARS        11  SSBs årssammanträde för alla medlemmar, onsdag kl 19.00–21.00 i 
                     klubbhuset. Klubben bjuder på fika.

APRIL  25–26  Sjösättning lördag–söndag. Särskild kallelse kommer att sändas ut.

                 25  Getfoten öppnar på lördagen. Juraj hälsar alla välkomna.

                 29  Start för onsdagseglingarna i Ekhagen. Återkommande aktivitet följan-
                     de onsdagar. Startskottet går kl 18.30.

MAJ            9  Träff i Ekhagen vid lilla klubbhuset lördag kl 14.00 samt masta-på-
                     hjälp under hela helgen.

           21–24  Gullviverallyt torsdag–söndag. Kappsegling med start från Getfoten.

                     Programmet är preliminärt. Följ med på hemsidan: www.ssb.nu

Vinter- och vårkalender 2019/2020

Foto: Mamo.
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‰

Ursula är ritad av Stig Tiedemann och
byggd1957 på Kurt AnderssonsBåt-

byggeri i S:t Annas skärgård. Hon är en
stadig motorkryssare i mahogny, 9,70
meter lång och 2,60 bred, med både ak-
ter- och förruff. 
– Min pappa köpte henne 1957, hon

döptes till Felicia, eftersom pappa hette
Felix. Pappa tog med mig och de andra
syskonen på långa turer, bland annat
till Nordiska motorbåtsrallyt i Helsing-
fors 1958. Vi var också på Bornholm
och en sommar åkte vi till Hårte mellan
Hudiksvall och Sundsvall.
–  Pappa ville senare köpa en ny båt

och lyckades övertala mig att köpa båten

år 1972. Jag döpte henne till ”Ursula”,
Lilla Björninnan, skrattar Björn. Efter-
som jag är sjöbjörn sedan barnsben har
jag fortsatt med långa seglatser.

Harstena finaste målet.
Åbo och finska Utö har varit några mål
i Finland och det har under åren blivit
ett antal resor till Åland, där Kökar är
Björns favorit. Västervik var länge num-
mer ett bland svenska hamnar. Senare
tog Harstena den platsen.
– Det är ett gammalt fint fiskeläge och

ligger skyddat. Där köpte vi nyrökt ål
från fiskarna och vandrade över ön till
bageriet och köpte färska frallor.

Alla i SSB känner väl igen
SKÖNA URSULA!

Men nu flyttar hon ifrån oss
En av Brunnsvikens pärlor, Tiedemann kryssaren ”Ursula” ska lämna hemmaham nen –
hon ska säljas. Hennes ägare, Björn Naeslund, har haft båten i snart 50 år. De åren har
innehållit oräkneliga arbetstimmar, men framför allt oförglömliga båtfärder på svenska,
finska och åländska farvattnen. Text och foto: Päivi Tompuri. Bilder från Björn Naeslund.

Ovan. Efter en omfattande
renovering har styrhytten
fått ståhöjd.

Ovan t h. Försalongen är
en trivsam och rymlig plats
med två kojer, bord och ett
ordentligt pentry.

Hela familjen har under
åren fått ta del av livet om-

bord. Här njuter barnbarnet
Liv och mamma Sofia av en

vacker tur i skärgården.
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SSB

SSB

Det var kompetenta och flitiga yrkes -
män från Riga, som på bara några

dagar monterade 18 nya Y-bommar på
Bellevue-kajen. Det var den gamle SSB-
medlemmen, Bosse Johanssons arv till
sällskapet, som bekostade bommarna. 
Styrelsen räknar med att fortsätta ut-

byggnaden efter hand.
Kommunen började reparera Östra

kajen med ramp i oktober och arbetet
blev klart i början av december. Tryggt
att lägga till där på våren!
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‰ – Under ett antal år hyrde jag och
SSB-medlemmen Erik Enestam en jord-
gubbsstuga på Lökaholmarna – för fiske-
vattnens skull. Det var inte någon som-
marstuga, men vi kunde sitta inne och
äta. Jordgubbar odlades inte mera, men
det var gott om fisk, minns Björn. Bästa
fångsten var 60 abborrar och 60 mörtar!
En anledning till de långa seglatserna

är att Ursula är en sjövärdig båt.

– Det är tryggt att åka långt med
henne och det är inga problem att lägga
till i sidvind. Dessutom är hon en av de
få båtar som styr bra när man backar,
berättar Björn.

Att skiljas är en mental process.
Mycket nöje har det varit med Ursula,
men också mycket arbete.
– Man bygger om och installerar

mera saker: tvättställ, bokhyllor, en byrå,
nya framfönster och tak för att få stå-
höjd, förnyad utrustning m m och därtill
underhållsarbete.
Ursula har tillhört familjen i 62 år. I

Björns ägo har hon varit i 47 år. Men
nu är det dags att skiljas åt. Det är en
rätt krävande process.
– Man måste vara mentalt beredd,

bearbeta försäljningen undan för un-
dan. Tanken var att sälja henne redan
på sommaren, men det blev ändå en
seglats för att säga adjö till minnenas
ställen, bl a Lökaholmarna.
Vilken framtid skulle Björn önska för

Ursula?
– Jag önskar att nästa ägare vill fort-

sätta att ta hand om henne så att hon
inte blir skrot utan kommer att ge gläd-
je och nya, fina skärgårdsupplevelser
även i framtiden.

Ursula är en ”Tiedemannkryssare”, ritad av Stig Tiedemann (1912–1998) som var en
svensk segel- och motorbåtskonstruktör. Under 40- och 50-talen kom han främst att
rita stora motorbåtar och blev mest känd just för sina så kallade Tiedemannkryssare.

Bellevuekajen med sina nya Y-bommar. Nu vidtar arbetet med att få bort de gamla bojarna.

Med van hand styrBjörn sin mycket sjövär-
diga båt från den upphöjda förarplatsen.

Nya Y-bommar och kajrenovering
ett stort lyft för hamnen i Brunn

Ovan. Det var som
synes inga små bi-
lar som behövdes
för att få Y-bom-

marna på plats.

Så här såg arbets-
platsen för kajre-
noveringen ut, när
arbetet påbörjades.

Nu är kajen en
mycket säker och
bra tilläggnings-
plats för båtarna.

Text och foto:
Päivi Tompuri.
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– Men man blir be-
kväm med åren. Nu
har jag en motorbåt,
Sunseeker 33, som har
två V8 motorer – med
en bränsleförbrukning
som tillbehör! Att åka
35 knop och ha 6 ton
båt i händerna – det är
häftigt, skrattar han
igen.
– Det är ofta mycket skratt omkring

dig, konstatera jag. Hur kommer det sig?

Gör helst saker med ett leende
– Det beror på att jag inte kan hålla käf-
ten. Skrattet är alltid nära mig och det
smittar också. Jag gör saker helst med
ett leende.
Glädjen märks också i Kents arbete

som klubbmästare – det är alltid en ro-

lig stämning i klubbkommittén där han
blev medlem för 8 år sedan, innan han
blev klubbmästare för fyra år sedan.
– Vad är klubbmästarens huvudupp-

gift, undrar jag.
– Det är att upprätthålla klubbens

trivselaktivitet. Det är jätteroligt att ar-
rangera större evenemang, som klubb -
aftnar, räkfrossa, silluncher och kräft-
skivor, eftersom de är så uppskattade. ‰

– Där gick det väl-
digt fort på oceanen,
ojjoj, minns han. Jag
gillar att ha gasen i bot-
ten och vara bäst. Jag

gick aldrig på prispallen om jag
blev tvåa, jag tävlade för att
vinna.

– Varför, undrar jag.
– Jag är nog en tävlings-

människa. Jag blir stressad av
att ta det lugnt, skrattar han.
Han gillar dock också att seg-

la. Men med segelbåtarna Zenit
40 och CC 30 gick det inte så

lugnt till heller.
– Det är inte avsikt-
ligt, men jag vill gär-
na komna förbi
den, som är före.
Det är roligt att
trimma för att ha
maxfart när man
seglar, skrattar
han.

Ingenting sitter fast
hos vår klubbmästare

Kent Tibbling, vare sig
det handlar om gär-
ningar eller repliker.
– Jag har nog alltid gillat

farten och jag tycker om att
göra saker på ett roligt sätt,
funderar han.
Fart har han minsann

upplevt. Vad sägs om 75–
80 knop med utombordare,
V8, 300 hästar. Det var med
den båten han blev svensk
mästare i sin klass i båtra-
cing år 1996. Han
har också tävlat 
en säsong 
i USA, 
i Key
West.

Full fart på Nynäsloppet
1998. Tyvärr avbröts täv-
lingen pga vädret, så Kent
missade segern!

Båttypens namn måste synas! Det blir lite lugnare farter med barnbarnet vid sidan.

Kent Tibbling,
klubbmästare i
SSB sedan fyra
år och en väl-

känd profil
från otaliga
festligheter i 

sällskapet. 

KENT
Full fart framåt!

– mötvårklubbmästare

Kräftor, räkor, sill och musik – det är mycket vi med lemmar får njuta av
under alla arrangemang i klubben. Men alla dessa trevliga samman-
komster uppstår inte av sig själva.Bakomdem står en av våra driftiga med-
lemmar – en som gillar både tempo och skratt. Päivi har träffat honom.

Text: Päivi Tompuri. Bilder: Päivi och Kent Tibbling. 
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SSB

Hur ofta tänker vi på att våra ham-
nar ligger i en alldeles unik park –

Kungliga Nationalstadsparken. Den är
världens första nationalstadspark med
en yta på 27 km. 
Detta tänker jag på, när jag vandrar

längs gångvägarna under ljusfesten. Det
är ett stort arrangemang kring hela
Brunnsviken med fackeltåg, eldshower,

musik och fantastiska ljusinstallationer i
Bellevueparken, alldeles intill vår hamn. 
Många medlemmar hade vandrat i

parken och njutit av Ljusfesten. Efteråt
var det skönt att komma till värmen på
vår hamnplan. Över en kopp kaffe och
korv med bröd kunde man blicka ut över
Brunnsviken och njuta av den fina natu-
ren som omringar oss – året om!

— 10 —

‰ Kommittén får mycket positiva kom-
mentarer efter dem.
Lyckade evenemang kräver dock myc-

ket arbete och logistik.

Och så lotter till barnen också!
– Till kräftskivan på Getfoten måste
man förstås ha massor med kräftor och
tillbehör. Men under kvällen har vi ock-
så levande musik och dans och fem-
kamp. Och barnen säljer lotter. 
Vi måste alltså skaffa många priser,

musiker, ljudanläggningar, pynt och an-
svariga för olika moment i femkampen.

Och lotter till barnen. 
– Det krävs ganska mycket folk för

att få festen att rulla på – hur får du
ihop arbetslaget, undrar jag.
– Utöver kommittén är det många

medlemmar som hjälper till och jag har
turen att mina barn också ställer upp,
berättar vår egen festfixare och skrattar
nöjt.
Och nöjd kan han verkligen vara!

Uppgiften att upprätthålla klubbens
trivselaktivitet har han genomfört på
ett utmärkt sätt – med full fart och myc-
ket glädje.

Akterdäcket på en Sunseeker
är en bra plats för trevliga sitt-
ningar. Kent skålar med sonen
Fredrik i varma sommarkvällen.

”Sunseeker” lägger till nära Waxholm för att hälsa på sonsonen Anton på ett läger 2014.

Så här är vi vana att
se honom – i full ak-
tion på scen som SSBs
klubbmästare.

– för både 
stora 

och små

ELDFESTEN I BRUNNSVIKEN

För trettonde gång-
en  i Allhelgona 
arrangerade Haga 
Brunnsvikens vänner 
den stora Ljusfesten 
runt Brunnsviken. 
Klubbkommittén
hade mött upp med 
kasar och marschaller 
och förstås – en grill.
Text o foto: Päivi Tompuri.

SSB

Ljusfesten lyser magiskt i
mörka november kväl len.

Bianca Widström tyckte
att korven smakade gott!

Tilde Tibbling 
fixade egen eldfest.
Pappa Fredrik 
tog bilden.
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Del av hamnplanen var borta pga ombygg-
nationen, nästan lika många båtar som förr
skulle ställas upp och ingen upptagning på
fredagen – det kändes lite pirrigt på lördags-
morgonen. Hur skulle det gå denna höst?
Text och foto: Päivi Tompuri.

Skäggiga Damen gör sitt årliga uppträdande
på Cirkus Brunn. Publiken häpnar och för -
undras över hennes rikliga behåring.

Hjälpsamma armar placerar Hans Sterbys
Aquadoor på rätt plats.

Ingvar Evertsson informerar medlemmarna.

– Upp och hoppa
grabbar, nu kör vi
igång igen, Rasten
är slut! Bosse Lan -
de gren driver på
sitt arbetslag.

– En utombords -
motor är faktiskt
en riktigt bra upp-
finning – vid när-
mare eftertanke.

TORRSÄTTNINGEN
= 6månoch23dagarkvar till

SJÖSÄTTNINGEN!

till hamnplanen, utan brände   rna släcks
utifrån. Brandgatan har därför ingen funk-
tion. Nu får vi också plats för fler båtar, vil-
ket ger klubben mera intäkter, ca 80000/år.
– Alla har jobbat jättebra trots att det

varit många nya i arbetslagen, berömmer
Bosse. Och stort tack också till alla andra
som var med, tillägger han.
Nu är alla båtar täckta, om drygt sex

månader är det dags att täcka av och börja
putsa på skrovet igen. Sommarens även-
tyr väntar redan nu!

Men Brunnsviken lyste 
i höstens alla färger, allt 

flöt bra, inga olyckor och det hela
var klart på söndagen redan vid 16-tiden.
– Vi hade förberett oss noga inför en lite

annorlunda upptagning. Alla fick plats, ef-
tersom det bara är 60 cm mellan båtarna,
förklarar hamnkaptenen Bosse Landegren.
– Nytt är också, att det inte finns brand-

gata mellan båtarna. Detta har diskuterats
med brandmyndigheten, berättar Bosse.
– Brandkåren kommer nuförtiden inte SSB

Masten ska in i mast-
skjulet. Siv Norman
t v och systern Marie
Söderberg väntar på
frivillig bärhjälp.

Nedan.– Det var mig en
fjuttig liten köl! Finns
det så små båt bockar?
Och hur kommer man
in under botten i vår?

–”Antikrundan!”, konstaterar Inga-Lena glatt
och alla andra runt runda bordet håller med.
F v Kent Tibbling, Anders Löf gren, Martin
Imre, Björn Naeslund, Inga-Lena Wallin och
Paolo Rodriquez som pausar i klubbhuset.
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bland annat roligt med tanke på att det
var just två stycken shorthanded-båtar
högst upp i toppen av resultatlistan. 
I samband med shorthanded förekom

diskussioner efter seglingarna om exakt
hur gränsdragningen går; seglar du med
små barn så klassas du inte som short-
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‰

Med stor glädje kan Brunnaren rapporte-
ra att Getfotsregattan har slagit rekord i
antalet deltagare sedan omtaget 2012. I
år kom 21 st båtar till start.
Text: Henrik Olsson. 
Foto: Eva Benckert, Päivi Tompuri.

Vädret var gynnsamt för kappseg-
ling. Vindarna var ganska varierna-

de med byar upp till 11 m/s. Endast en
båt bröt tävlingen.

Det råder ingen tvekan om att Ons-
dagsseglingarna är motorn till det öka-
de intresset för vår regatta.

Nya regler för shorthanded.
I år har Svenska Seglarförbundet tillåtit
att båtar med shorthanded-handikapp
(båtar med endast en eller två besätt-
ningsmedlemmar ombord) får segla till-
sammans med övriga båtar. Detta är

Glädjande resultat – sjunde året
i radmedökat deltagarantal 

handed, trots att du snarare har en nack-
del i stället för en fördel, om man ska
vara petig. Vi har i varje fall förbundets
regler att följa, men diskussionen om en
extra ”familjeklass” har tagits upp.
Väl kämpat av alla deltagare. På grund

av att det fanns flera olika handikapp

Starten i grupp 2; först är Kalle Hultmans RJ91 följd av Tobias Gustafssons Albin Nova.

GETFOTS-
REGATTAN
2019

Livet runt stora
bryggan på Getfo-
ten är en viktig del
av kappseglandet.Vinnaren,

Wasa 30:an 
Twiggy med
Jonas Robin

som skeppare.
Den riktiga vinna-
ren, Jonas Robin
från SSB, får här

motta 2:a-priset av
Henrik Olsson.

Miss taget rättades 
senare till i sam- 
manställningen.
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och SRSp, där båtens och besättningens
tidigare prestanda vägs in. 
Under året samlar varje deltagande

skeppare poäng vid varje segling, bero-
ende på SRSp resultat. Den som samlar

mest poäng vinner Onsdagscupen. Detta
borde gynna de flitiga som bättrar på
sina placeringar.
I år vinner Lars-Olof Nilsson i Pepita

stort. Flera nya deltagare fick lovande
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‰

‰

Det blir väldigt livligt på bryggan ef-
ter varje segling. Härligt att se så

mycket aktivitet! Besättningar som pac-
kar ihop segel och tampar, några står
redan på bryggan och snackar om kväl-
lens lyckade eller misslyckade taktik och
segeltrim, någon tar emot en båt som
läger till medan sista båten plockar upp
startbojen utanför bryggknocken. 
Alltihop under en varm och strålan-

de kvällssol … Nåja, solen är inte alltid
där men lite reklam ska det vara också!

De flitiga deltagarna gynnas.
SSBs Onsdagssegling är utformad som
en kapp segling runt Tranholmen. Resul-
tat beräknas i SRS (SvenskRespit System)

att ta hänsyn till korades dessvärre fel
båt som vinnare efter en tavla i sam-
manräkningen. 
Detta är nu tillrättat i sammanställ-

ningen. Jonas Robin vann välförtjänt med
sin Wasa 30.
Prisutdelningen blev mycket lyckad

och var till viss del sponsrad av Erlands-
sons brygga i Solna. Stort tack.

GETFOTS-
REGATTAN
2019

Philip Werner med sin Cumulus, Queen
Elisabeth, skär upp mot mål.

Hård kamp in i det sista mot mållinjen.
Årets vinnare, Lars-Olf Nilsson i Omega 42:an Pepita.Pontus Söderström,3:a i sin Cumulus.

SSB

Med 26 tävlande båtar har de populära
Onsdagsseglingarna slagit deltagarrekord
i år igen. I snitt har det vid varje tillfälle
varit lite mer än 9 startande båtar.
Text och foto: Sylvain Chatelet

Bästa sättet att lära sig kappsegling

ONSDAGSSEGLING 2019
Halva startfältet 14:e augusti. 
Andra halvan ligger i fel posi-
tion någon annan stans.
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SSB

Efter all renovering under vintern blev
det ingen riktig  vårsegling med vår

Graubutt.Men en nästan 4-veckors som-
marsegling började i slutet av juli.
Med nordliga vindar seglade vi först

till Ornö, rundade ön och njöt av fika,
öl och bad runt mysiga Kyrkviken. 

Mot vinden tog vi oss ur Kyrkviken
mot Fjärdlång, där vi vandrade mycket
och plockade blåbär. Därifrån tog vi sik-
te på Jungfruskär och stannade för lång-
promenader och grillning i vacker natur. 
Det hade åskat en del under de sista

dagarna och med sydliga vindar seglade
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‰ resultat och lär bli hårda konkurrenter
i framtiden. Resultaten finns på SSB.nu
och uppdateras under säsongen. 

Idéer och frivilliga krafter sökes.
Deltagande båtar kommer mest från
SSB men också från våra grannklubbar:
Vega (SSV), Solna (SBS) och Stocksund
(SBK). Även några konkurrenter som är

bosatta på Tranholmenkommer ända till
Ekhagen för att ta starten. 
Utöver tävlingsmomentet är Onsdags-

segling ett sätt att lära känna andra i
klubben, lära av varandra och skissa på
framtida projekt. I det avseendet tar
Tävlingskommittén gärna emot idéer och
frivilliga krafter för att utöka utbudet av
seglingsaktiviteter inom SSB.

Hur gick det sedan?

Sommaren med
GRAUBUTT

I förra numret utlovade Dorothea och Martin Knust en fortsättning på deras berättelse
om ”Graubutt” och hur det gick efter den stora renoveringen. Nu är sommaren slut och
Graubutt står åter i nybyggnadsskjulet. Här berättar de med egna ord och bilder.

Skokloster i sikte! Mysig kultursegling i Mälaren.Martin i kvällssolen på ön Kolfatet.
‰

Grabutt vid ett 
tillägg i Mälaren.

Onsdagsseglingarna avslutas med Värtan Race som går på våra hemmavatten. Mellan de
två seglingarna i år gjordes ett tillägg vid Hägernäs Strand för ett gemensamt krogbesök.  

First 31,7 LR, Elektron med Ola Malm försöker ta sig förbi Sylvain Chatelets Diva 39.
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Att få Graubutt in i nybyggnadsskju-
let för renoveringen under vintern

var inte så lätt. Det behövs många hjäl-
pande händer för att undvika skador. 
Men samarbetet fungerade bra och

vinterns arbete kunde påbörjas: kolla
eventuella läckage, måla däcket, fixa nya
lister och mycket annat. 
Under arbetet dyker säkert nya pro-

jekt upp. Men samtidigt kan man börja
planera nästa sommars seglatser!

— 20 —

‰ vi, förbi alla åskmoln, upp till Själbott-
na och Yxlan och hälsade på en kompis
på nordspetsen av ön. Vi tog väldigt
uppfriskande bad från vännernas bryg-
ga och nätterna hade redan blivit mör-
ka och kyliga. 
Nästa mål blev Getfotsregattan och

kräftskivan. Martin gastade på Thomas
Lindefors båt och vi träffade många
vänner och firade sommarens slut tills
morgonen grydde – alltid en höjdpunkt
för oss på sommarsemestern! 

Ostadigt väder väntade nu, så vi be-
stämde oss för en veckas segling på Mä-
laren. Vi hittade mysiga klubbholmar
och gjorde en kultursegling till Sigtuna
och upp till Skokloster. 
Nu blev det regn nästan varje dag,

men vad gör det med ett tätt däck?
Mycket vilsamt var det i år; att ligga i
båten medan regnet prasslar på taket,
det är bara skönt!
Väl hemkomna var det dags att kry-

pa in i nybyggnadsskjulet igen.

Under Getfotsregattan låg Graubutt tryggt inkru-
pen under Bruno Bergkvists Shangri-La. 
T h har hon letat sig in i en grund vik på Själbottna.

Hemgång under spinnaker efter en nästan 4-veckor lång sommarsegling. Många hjälpande händer behövs för att få
in Graubutt i nybyggnadsskjulet.

In i nybyggnadsskjulet igen!

Ovan t h syftar Martin från stäven för att se
om hon står rätt när hon ska in i skjulet.
Nedan har arbetet börjat och Dorothea drar.
T h är Graubutt på plats och Sylvain Chatelet
och Dorothea konfererar om hon står i våg.

SSB SSB
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Midsommarlunch 
på Getfoten

Kräftskivan på Geten17augusti

KLUBBNYTT

Kan ni tänka er: solen sken, fast det
var midsommar!  Ett tjugotal med-

lemmar kunde fira sommarens högtids-
fest på vår klubbholme. Det blev ett glatt
knytkalas med nubbe, sill och sång!

Kräftor i stora baljor, dansbanan full
med fint dukade bord, levande musik,

snapsvisor, lotterier, ... ... det är mycket
som händer under SSBs kräftskiva med
närmare hundra deltagare. 
Efteråt 5-kamp, där årets nya tävling

med ”Den Tibetanska Ölhävarmaskinen”
blev en  dundersuccé! 

Midsommargeneralen i sin skärmmössa.

En solig sillunch vid långbord ute i det
gröna vid gamla Dansbanan.

Magnus Noringer presenterar årets kräftmodell.

Kristin och Melodie Tibbling i full fart med
dukningen på Dansbanan.

Klubbmästare Kent presenterar årets musiker.

Ovan. Kräftorna 
smakade verkligen
jättegott och pris -
pokalen var en 
perfekt kylare för 
buteljerna.

Det är knökfullt på
borden. Kräftan ska
inte bara ha flytande

sällskap; de övriga
tillbehören är många.

Kvällens attraktion,
”Den Tibetanska 

Ölhävarmaskinen”
är konstruerad av
Fredrik Tibbling. 

Peter Schwinn 
hittade bra balans
bland alla snören 
för att föra öl gla-

set till sin mun.

Text och foto:
Päivi Tompuri.

SSB
SSB



Returadress:
Segel Sällskapet Brunnsviken
Brunnsviksvägen 8
113 47 Stockholm

Det är det här man ser framför sig och längtar till under hela mörka vintern!
Öppna vatten och fri horisont. De ljusa dagarna med ljumma sommarvindar.

Kala kobbar och skyddade naturhamnar.”
Så sade vi på redaktionen när vi fick se Eva Benckerts fina sommarbild från

Brun skär utanför Nämndö i Stockholms skärgård.
Gör ett försök du också och mejla din bästa bild, med namn och telefonnum-

mer, till dag@sundelius.nu Redaktionen väntar med spänning.

SKICKA IN DIN BÄSTA BILD!
Baksidan på Brunnaren reserveras i varje nummer för en av

medlemmarnas bästa marina bilder.

SSB
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