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SUNSEEKER PREDATOR 52

Båtar till salu

sunseeker Predator 52 Ny 2009 11 350 000 sEK

sunseeker Portofino 47 Ny 2008 6 750 000 sEK

sunseeker Portofino 46 Begagnad 2003 3 200 000 sEK

sunseeker Portofino 35 Begagnad 2006 2 750 000 sEK

sunseeker superhawk 40  Begagnad 2001 1 695.000 sEK

sunseeker superhawk 34  Begagnad 1999 1 075.000 sEK

Nimbus Nova 33 Coupé Begagnad 2001 1 490 000 sEK

Hydrolift C-31 Ny 2007 1 990 000 sEK

Hydrolift s-24 sun Begagnad 2005 675 000 sEK                      

Hydrolift C-24rr Ny 2009 1 995 000 sEK                      

Hydrolift F-26 Begagnad 2000 565 000 sEK

Hydrolift t-30v2  Begagnad 2001  985 000 sEK

Supreme Marine AB   Biskopsvägen 7   115 21 Stockholm
+46 8 665 35 45   info@suprememarine.se   www.suprememarine.se

BEsöK oss På 
”allt För sjöN” moNtEr a22:20
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KMK nytt är en föreningstidning utgiven av 

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN 

Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm

Tel 08-661 23 03

Fax 08-666 00 67

Postgiro 58202-3

Bankgiro 5416-6814

e-mail kansli@kmk.a.se

Hemsida www.kmk.a.se

Ansvarig utgivare Bo Ahlström GS 

 08-661 26 90

  gensekr@kmk.a.se

Produktion IR-produktion

Tryck och 
distribution Saltsjöbadens Tryckeri

ANNONSER 

Bo Ahlström  0702-61 26 90 

 gensekr@kmk.a.se

IR-produktion 0735-64 46 46

Teknisk info annonsmaterial

IR-produktion  0735-64 46 46

 kmknytt@topnet.se

ÖPPETTIDER PÅ KANSLIET 

Måndag - torsdag 9-12 och 13-16 

fredag 9-13

ANNONSPRISER 2010

1/4-sida 3 000:-

Halvsida 4 000:-

Helsida 6 000:-

Omslag insida 7 000:-

Omslag utsida 7 500:-

Materialdag Utgivning

Nr 1  v 05 v 08

Nr 2  v 17 v 20

Nr 3  v 34 v 37

Nr 4  v 46 v 49

Omslagsbild: Lasse Aman
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KÄRA KMK-ARE!
Det är länge sedan en vår har varit så 
efterlängtad som just denna. Även om vi 
har fått uppleva många vackra vinterdagar, 
och framförallt att alla barn fått möjlighet 
att åka kälke och bygga snögubbar, så är 
det oerhört skönt att våren äntligen är här. 
Många har redan fått  sina båtar i sjön 
men för egen del så är det en del kvar som 
ska fixas. Jag hoppas bland annat att få 
ordning på bogpropellern i år så det blir 
lättare att manövrera under lite tuffare 
förhållanden. Det skulle vara skönt att som 
nytillträdd ordförande slippa alltför pin-
samma tilläggningar och då är det ju bra 
om alla hjälpmedel fungerar som de ska. 
Dessutom är man ju lite ringrostig efter så 
lång tid på torra land. 

DET ÄR MED STOR gLÄDjE jag kan med-
dela att ett nybildat fastighetsbolag nu har 
genomfört förvärvet av Villa Godthem. Det 
är 21 investerare med anknytning till de 
kungliga klubbarna som har satsat totalt 
21 miljoner kronor för att säkra den nöd-
vändiga finansiering. För KMK:s vidkom-
mande innebär det att vi tillsammans med 
KAK kommer att hyra övervåningen och 
flytta dit våra kanslier. Även KSSS flyttar 
en del av sin verksamhet till det blivande 
”Kungliga Klubbarnas Hus”. Det kommer 
inte bara att bli ett lyft för vår klubb, sam-
ordningen med de övriga klubbarna kom-
mer dessutom att innebära besparingar.
Vi kommer att få tillgång till en fantastisk 
fin miljö där medlemmar kan träffas över 
en middag, ordna trevliga fester eller kan-
ske bara ta en drink i goda vänners lag.
Just nu är vi i slutförhandling med den 
tilltänkta krögaren och parallellt med detta 
jobbar vi, dvs den blivande krogen, de 
kungliga klubbarna samt fastighetsägaren 
med en projektplan. Villa Godthem kom-
mer att genomgå en omfattande renovering 

och vi räknar med att allt ska stå 
klart om ett år. I nästa nummer av 
KMK Nytt kommer hela projektet 
att presenteras närmare och då 
även Villa Godthems blivande 
krögare.

TILL SOMMAREN ser jag fram 
emot några härliga dagar på vårt 
eget skärgårdsparadis – Högböte 
som jag återupptäckte förra som-
maren. Jag vet att det finns många 
medlemmar som aldrig varit där 
och jag kan inte nog understryka 
vilket fantasiskt fint ställe vi har. 

OM EN MOTORbÅTKLubb nu 
kan ha vind i seglen så känns det 
verkligen som KMK har det för 
närvarande. Vi har en mycket god 
medlemstillströmning och det är 
glädjande att få hälsa alla nya 
medlemmar hjärtligt välkomna till 
vår klubb. 

MED DESSA ORD önskar jag lycka 
till med alla sjösättningar och en 
fortsatt härlig vår!

Per Taube
Ordförande 
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Gotland – ett minne för livet

redan på avstånd kan man ana dess storhet. sankta Ma-
rias kyrkotorn står stolt där i mitten och de lite mindre, 
raserade, kyrkoruinerna är spridda över hela staden. lite 
här och var kan man skymta delar av den ringmur som 
likt en orm slingrar sig kring den medeltida stadskärnan. 
det är så klart visby vi talar om, gotlands huvudstad, 
östersjöns pärla.

Att segla till Gotland är lite speciellt. Efter en resa över öppet 
hav möts, eller snarare omfamnas man av en atmosfär, en his-
toria och kultur som på många sätt saknar motstycke. Det är 
som många säger det närmaste man kommer en utlandssemes-
ter utan att lämna Sverige. Medan den svenska kusten i mångt 
och mycket präglas av en skärgårdsmiljö så finns det knappt 
någon skärgård alls på Gotland, Slite på norra Gotland är den 
enda plats som kan stoltsera med detta. Vad Gotland däremot 
kan erbjuda är 800 kilometer kust med otaliga vikar, impo-
nerande kuststräckor och hamnar i alla dess former. Allt från 
organiserade marinor med full service till små bryggor som 
verkligen ger ensamheten ett ansikte. Resten är upp till dig.

STOPP PÅ vÄgEN

Resan över till Gotland är kortare än man kanske kan tro, 
närmare bestämt 30 sjömil mellan Ölands norra udde och 
Stora Karlsö. Från Stockholmsområdet är det något längre. 
Från Dalarö i södra delarna av Stockholms skärgård har man 
ungefär 90 sjömil öppet hav framför sig innan man anländer 
till världsarvsstaden Visby. 
Många väljer att på sin väg till Gotland stanna vid Gotska San-
dön. En national-park lika stor som Stockholms innerstad,

Text Daniel Eriksson

En av Visbys många krogar. Foto Cecilia Mellberg.

Visby hamn. Foto Mats Jansson.
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 inklusive Solna. Förutom en mycket annorlunda naturtyp 
erbjuder ön enorma strövområden och folktomma, underbara 
stränder så långt ögat kan nå. Gotska Sandön har inte haft 
någon hamn sedan medeltiden så ett besök på ön kräver både 
ankare och jolle. Vilken ankringsplats som är lämpligast beror 
på vinden, huvudmålet brukar dock vara Fyren och dess fyrby 
(N58 23,6’). Tänk på att det även i lä kan blåsa ordentligt 
kring Gotska Sandön och det finns en del sandbankar att se 
upp med.

PÄRLAN I ÖSTERSjÖN

Visby (N57 38,06’ E018 16,19’) är det självklara målet får 
många båtburna. Den inre hamnen erbjuder fem olika alterna-
tiv, alla med lite olika egenskaper. Den egentliga gästhamnen 
ligger längst in mot staden, nära till såväl nödvändiga facili-
teter som nöjesliv och folkvimmel. Båtarna packas tätt mot 
kajer och flytbryggor och det har under absolut högsäsong 
registrerats så mycket som 1 600 båtar på ett dygn. Sommartid 
är detta en hamn med högt tempo och det kan stundtals vara 
mycket livligt. Natte-tid är det dock i huvudsak lugnt.
En plats i Visby Gästhamn har många fördelar. Man bor 
bokstavligen mitt i världsarvsstaden och det är nära till såväl 
historiska sevärdheter, kulturevenemang som shopping och 
restauranger. Visby kallas faktiskt Sveriges krogtätaste stad, 
ett mecka för den gastronomiskt bevandrade. En kort prome-
nad i den medeltida stadskärnan och man förstår varför. Som-
martid trängs mysiga kvarterskrogar med nattklubbar, pubar 
och restauranger av allra högsta klass.

gOTLAND RuNT

Gotland står varje år värd för havskappseglingen Gotland 

Runt som utgår från Sandhamn i Stockholms skärgård och 
sedan går ett varv runt ön. För att uppleva Gotland på bästa 
sätt bör man dock ha ett betydligt lugnare tempo. 
Drygt 60 olika hamnar finns längs den gotländska kustlinjen, 
en del stora och en del mycket små. Somliga har två meters 
djupgående eller mer medan andra är betydligt grundare än så. 
Vad man speciellt bör tänka på när man tar sig runt ön är den 
så kallade pallkanten, en kraftig uppgrundning av kalksten, 
ofta från 25-50 meters djup till ca 1 meter eller mindre på en 
mycket kort sträcka. Pallkanten sträcker sig mellan 4-500m 
från stranden och man gör klokt i att hålla ut väl från land, 
utom vid insegling till kända hamnar. 
Längs västkusten, norr om Visby, når pallkanten som längst ut 
i havet. Samtidigt erbjuder detta område en annorlunda natur-
typ med mäktiga klintkanter som stupar ner i havet. Dessutom 
hittar man här Jungfrun som med sina 27 m över havet är got-
lands största rauk. Jungfrun står strax söder om Lickershamn 
(N57 49,65’ E018 30,87’) där det finns tillgång till dusch/wc, 
el samt restaurang. Glöm inte att köpa med rökta räkor eller 
någon annan delikatess i den lokala fiskbutiken.

- KÄRLEK vID fÖRSTA ÖgONKASTET

Så sa Ingmar Bergman om sitt första möte med Fårö, ett möte 
som han egentligen inte var intresserad av från första början. 
Det är dock lätt att förstå hans beundran när man väl kommer 
i närheten av den mytomspunna ön. 
Det finns ett flertal alternativ för den som vill utforska de 
norra delarna av Gotland samt Fårö. I Fårösund på huvudön 

Gotska Sandön. Foto Daniel Eriksson

Segelfartyg utanför Visby. Foto Mats Jansson.

Langhammars. Foto Mats Jansson.
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finns det fyra hamnar varav två är kvalificerade gästhamnar, 
Marinan (N57 51,80’ E 019 03,68’) och Båtklubben (N57 
51,33’ E019 04,06’). Gästhamnarna är i sig välutrustade men 
om något skulle saknas finns apotek, bankomat livsmedelsbu-
tik och mycket annat i samhället. Vill man lämna kvar båten i 
Fårösund går det bra. Cykel finns att hyra och företaget Fårö 
Cab erbjuder rundturer över hela Fårö. 
Väl på Fårö finns det ett flertal otroligt vackra hamnar att 
välja mellan men de erbjuder antingen enkel service eller ingen 
service alls. Största hamnen är Lauternhorn (N57 57,05’ E019 
04,95’) på västsidan. En mycket populär hamn sommartid 
vilket beror på att den ligger bara någon kilometer söder om 
Digerhuvud, Sveriges i särklass största raukområde med flera 
hundra raukar. Ännu lite längre bort ligger det gamla fiske-
läget Helgumannen vilket sägs vara Fårös mest fotograferade 
plats. Enastående vackert. 

Vid fiskehamnen i Ekeviken (N57 58,49’ E019 15,87’) finns 
enklare faciliteter, dessutom en mycket bra sandstrand strax 
väster om hamnen. Busstrafik går från Ekeviken några gånger 
per dag och du har då möjlighet att besöka mysiga konditoriet 
Sylvis Döttrar eller Sudersand, Fårös mest kända sandstrand.

TÄTA STRANDhugg I ÖST

Vissa delar av Gotland saknar nästan helt hamnar, mycket 
beroende på pallkanten som hindrar båtar från att närma sig 
land. Östra sidan av Gotland är dock betydligt mer tillgängligt 
och har bra hamnar såväl i norr som i söder. Att det dessutom 
är nära till Gotlands lite mindre befolkade, lite lugnare östsida 
gör inte saken sämre. 
På väg söderut passerar man halvön Furillen, främst känt för 
sitt unika hotell, Fabriken Furillen, som är inrymt i en gammal 
fabrikslokal. Det finns en hamn (N57 45,53’ E019 00,05’) pre-
cis vid hotellet men den är knappast användbar i nuläget. Lägg 
istället till i Valleviken (N57 47,14’ E018,09’) där det finns en 
klassificerad gästhamn med tillhörande hotell och restaurang. 
Gotlands enda skärgård hittar man utanför Slite, ostkustens 
enda storhamn. Det finns två kvalificerade gästhamnar där 
Lännahamnen (N57 42,89’ E019 48,54’) är den som är bäst 
skyddad. Lanthamnen (N57 42,42’ E018 48,72’) ligger dock 
närmare samhället och erbjuder bra faciliteter. 

LugNARE TEMPO

Östergarnslandet, mitt på Gotlands östkust, är känt för sitt 
lugn. Här är tempot lite lägre, avstånden är lite större och 
livet lite behagligare. Många konsthantverkare både inspireras 
av denna miljö och arbetar i området. Tove Adman, Barbro 

Sandell och Dan Leonette är bara ett fåtal av de konstnärer 
som verkar här. Dessutom hittar man Gotlands, enligt White 
Guide, bästa restaurang i Kräklingbo, Krakas Krog. De ham-
nar som rekommenderas är sommarorten Katthammarsvik 
(N57 26,24’ E018 51,14’) med sitt fiskrökeri, Herrvik (N57 
25,43’ E018 54,99’) med sin restaurang Hamnkrogen och 
Syssne udd (N57 23,41’ E018 52,49’), en otroligt pittoresk 
liten fiskehamn med närhet till en underbar sandstrand.
Lite längre söderut längs kusten ligger Ljugarn, ett sommarpa-
radis för såväl lokalbor som besökare. Samhället har egentli-
gen allt man kan begära. En mycket bra restaurang i Smakrike 
Krog & Logi, en bra sandstrand, ett raukfält och en väl skyd-
dad gästhamn (N57 19,32’ E 018 42,91’). 

SuDRET I SÖDER

Sveriges Provence, eller storsudret som det egentligen heter 
utgör Gotlands allra sydligaste del. Området är kanske mest 
känt för sina kyrkor i Sundre, Öja och Hamra men även för 
Vamlingbo Prästgård där konstnären Lars Jonsson lever och 
verkar. Bästa sättet att utforska storsudret är från Burgsvik 
(N57 02,17’ E018 15,53’) där det förutom en kvalificerad 
gästhamn finns allt från livsmedelsbutik, restaurang och kon-
ditori till järnhandel och cykeluthyrning. Just cykel är enligt 
många det bästa sättet att uppleva storsudret. Avstånden är 
förhållandevis korta och naturen förbluffande vacker.
Gotland har med andra ord något att erbjuda alla, vare sig 
man föredrar konst, aktiviteter, mat eller shopping. Ett besök 
på Gotland är ett minne för livet. Något du alltid bär med dig. 
Kom och skapa ditt eget minne.

Mer information om Gotland hittar du på www.gotland.info

Helgumannen. Foto Mats Jansson.

Blåeld. Foto Mats Jansson.

Storsudret. Foto Stefan Thorell.
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www.svenskasjo.se · 08-541 717 50
Försäkringen din båt Förtjänar!

www.svenskasjo.se · 08-541 717 50
Försäkringen din båt Förtjänar!

räkna med oss!räkna med oss!
Att fånga upp mjuka värden bland hård försäkrings-
fakta smäller högt när du hamnar i trubbel. Därför har 
vi valt att utmärka oss på det personliga planet. Tre 
personliga anledningar:

• Dygnet runt med vår hemsida.

• Genuina och nära kontakter med Skärgården och varv.

• Din röst blir hörd.

Att fånga upp mjuka värden bland hård försäkrings-
fakta smäller högt när du hamnar i trubbel. Därför har 
vi valt att utmärka oss på det personliga planet. Tre 
personliga anledningar:

• Dygnet runt med vår hemsida.

• Genuina och nära kontakter med Skärgården och varv.

• Din röst blir hörd.

Samarbetspartners
KMK har idag samarbete med  

följande företag:

almedals golv
axtech

batteriexpressen ab i rosersberg
bågar & glas

captains, Watski Kommendörsgatan
efg investment bank

egnell trading ab
ejes boat guide

eurotex dynor & Kapell ab
honda city, upplands väsby

langbeck racing hb
nautiska Magasinet

pampas Marina
seapax ab, sjösäkerhet

svenska racerbåtsförbundet
söderberg & partners

svenska sjö
viamare sea club

sök på vår hemsida www.kmk.a.se så 
hittar du våra partners med länkar till 

respektive hemsida

Marinplus AB
Karlbergs Strand 4 • 171 73 Solna

Tel: 08-5093 4000 • Fax: 08-5093 4001
 www.marinplus.se • info@marinplus.se

Vår affärsidé: Enkelt, roligt och säkert till sjöss!

Öka säkerheten och 
se perfekt i mörker!
FLIR M-626L är en ny hög-
kvalitativ marin kamera som 
består av en värmekamera och 
en lågluxkamera inbyggd i en 
kompakt enhet.

Den nya värmekameradelen 
ger fyra gånger högre upplös-
ning än tidigare system vilket 
ger kristallklara och tydliga 
bilder även i totalt mörker.

Lågluxkameran ger en vanlig svartvit videobild 
och som kan användas under såväl dagtid som 
skymning.

FLIR M-serien är bara 18 cm i diameter och 
28 cm hög och kan monteras hängande eller 
stående. Den kan panorera 360° och tilta ±90° 
vilket gör att det går att montera den på valfri 
plats på ett fartyg.

Du upptäcker en människa i vattnet på ca 740 
meter i totalt mörker!

Ta med dig mörker-
seendet överallt!
FLIR HM-324 XP+ är en ny 
bärbar, vattentät och flytande 
värmekamera som kan använ-
das av navigatörer, säkerhets- 
eller räddningspersonal på alla 
sorts fartyg och situationer.

Den är lätt att ta med och perfekt för att 
övervaka eller söka efter något både till sjöss 
eller på land. Du ser lika bra på natten som på 
dagen och hittar det du söker snabbt!

Läs mer på www.marinplus.se
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Executive Health Sweden AB, Blasieholmsgatan 4 A, 111 48 Stockholm  
Tel 08-410 957 00, fax 08-678 879 00, info@executivehealth.se, www.executivehealth.se

Upptäckt av cancer och hjärt- 
och kärlsjukdom innan de ger 
symptom, ökar möjligheterna 
att leva länge.

Hälsan är något som de flesta 
av oss tar för givet och som vi 
normalt inte funderar så mycket 
över. Först när vi mår dåligt eller 
känner något konstigt går vi 
vanligen till doktorn.

Med tilltagande ålder ökar 
risken för allvarlig sjukdom som 
cancer, hjärtinfarkt och stroke. 
Om sjukdomarna upptäcks 
redan innan de ger symptom 
ökar chanserna till framgångsrik 
behandling.

Executive Health är Nordens 
enda klinik som arbetar med  
sådan tidig upptäckt. Våra 
erfarna läkare har tillgång till 
avancerad teknik, bland annat 
magnetkamera och ultraljud, för 
att hitta allvarliga sjukdomar 
innan de gett symptom.

För mer information om våra 
tjänster se vår hemsida: 
www.executivehealth.se 

eller ring 08-410 957 00

För bokning kontakta vänligen 
syster Gunilla på 08-410 957 06.

Din hälsa är 
  din största tillgång
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MÅNgA bÅTAR vALbORgSMÄSSOAfTON 
Intresset från våra medlemmar att snabbt komma ut i skär-
gården och bevista vår fina klubbholme besannades under 
valborgsmässohelgen. Närmare 40-tal båtar kom ut för 
att fira öppningen av ön samt vara med vid valborgsmäs-
soelden och sjunga de sånger som hör till årstiden. Många 
var naturligtvis intresserade av att se hur bygget av den 
nya vedeldade bastun har utvecklats. Vår  f.d tillsynings-
man Bertil Billskog är ansvarig för bygget och med sina 
medhjälpare har de snickrat ihop en fantastisk byggnad 
som kommer att bli till stor glädje för våra medlemmar. 
Invigningsbadet kommer förhoppningsvis att kunna ske 
samma helg som asadon den 5 juni. Glöm inte att anmäla 
er till asadon före den 28 maj. Se separat inbjudan.

H
Ö

G
BÖ

TE

gLASTAKET: På grund av ändrade tekniska uppgifter av 
byggnationen av glastaket på Högböte (glasdörrar mot 
havet) krävs ett nytt bygglov från Värmdö Kommun. Då 
nya strandskyddsbestämmelser trätt ikraft den 1 juli 2009 
kommer vårt nya bygglov att fördröjas då detta förutsätter 
att Länsstyrelsen beviljar strandskyddsdispens (handlägg-
ningstid ca 3 månader). Först efter att beslut om dispens 
erhållits kan Värmdö Kommun behandla den nya bygglov-
sansökan. Slutsatsen är att ett glastak inte torde kunna 
byggas under denna säsong.

TILLSYNINGSMÄN ROLF SANDBERG & 
LARS ERIKSSON 08-571 640 88

ÅRETS SjÖSPORTLÄgER kommer att gå av stapeln 17 - 23 
juni och 28 juni till 4 juli. Visa respekt mot ungdomarna 
om ni besöker Högböte under dessa perioder. Klubbhuset 
kommer att vara bokad för deltagarna och även en del av 
hamnen kommer att tas i anspråk för verksamheten. Dessa 
läger betyder mycket för återväxten inom klubben och 
KMK´s sjösportläger har blivit ett begrepp inom utbild-
ningsverksamheten  i Sverige. 

Välkommen till landets finaste klubbholme!

Bertil Billskog, Lasse Eriksson och Erik Lundquist tar en välförtjänt paus i solen.

Från den välbesökta hamnen Valborgsmässoafton. Bastubygget i full gång.
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HAMNKAPTENER
TOM BERTLING & JAN HARRINGE

0702-60 27 13

STORT TAcK
Göran Ljunggren har nu slutat som hamnkapten efter 10 
år i Djurgårdshamnen. Göran har betytt mycket för den 
trevliga stämning som har varit i hamnen under dessa år. 
Genom Görans noga försorg har hamnen fungerat klan-
derfritt och både medlemmar som gästande har blivit väl 
mottagna  och känt sig mycket välkomna till klubben.  

ISTÄLLET fÖR ATT ANSTÄLLA en ny hamnkapten har 
styrelsen beslutat att lägga ut denna tjänst på entreprenad. 
Tom Bertling och Jan Harringe har fått uppdraget att sköta 
driften i hamnen från den 1 maj till den 31oktober. Samma 
mobilnummer som tidigare är i tjänst 0702-60 27 13.  
Öppettider under perioden 1 maj till 31 oktober finns på 
klubbens hemsida. www.kmk.a.se. 
För kontakt med Tom eller Jan maila hamnen@kmk.a.se 

MEDLEMMEN MAREK DISENvALL har varit mycket vän-
lig med att hjälpa till med målningarbetet på klubbhuset 
och altanen. Stort tack! Vi har även i år införskaffat fem 
nya y-bommar och vi har utökat antal platser för vatten-
skotrarna. Medlemmarna till vattenskotrarna måste själva 
införskaffa en ramp till sina skotrar. 
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ObS!
LÖRDAgEN DEN 22 MAj kommer klädföretaget 
GANT att arrangera en roddtävling på Djurgårds-
brunnsviken, GANT Rowing Race. Mellan kl. 
13.00 - 15.00 kommer Djurgårdsbrunnsviken att 
vara AvSTÄNgD enligt Länsstyrelsens beslut. 

I samband med bröllopet mellan H.K.H Kronprin-
sessan Victoria och Herr Daniel Westling lördag 
den 19 juNI kommer in- och utfart vid Djurgårds-
bron att var AvSTÄNgD. 
Återkommer med exakta datum på hemsidan.
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en av de östligaste delarna av den 
svenska skärgården får väl anses vara 
thailands övärld. få är väl de svensk-
ar som ännu inte besökt landet och de 
flesta man möter på gatorna pratar 
svenska. trots detta känner nog inte 
alla till hur omfattande båtlivet är 
kring thailands kuster. 

Visst har vi sett bilder på den storslagna 
naturen och bekantat oss med de så 

kallade longtailbåtarna, inte minst från 
James Bond-filmer. Jag är helt säker på 
att var man än befinner sig i deras övärld 
kommer en guide att peka och säga 
”Look - James Bond Island” vilket de 
gjorde även för oss. 

MAN fÅR hELT ENKELT INTE missa att 
ta en båttur om man besöker Thailand. 
Naturen är verkligen storslagen och 
båtlivet annorlunda. Själv föredrar jag 

båtarna av den så kallade speedboat-
typen framför de mer traditionella long-
tailbåtarna. Främsta skälet är ljudnivån. 
Som framgår av bilderna kör alla med 
raka rör. Visst tar turbon en del av ljudet 
men det som finns kvar räcker blir över, 
det lovar jag. Man kan tro att det är 
gamla bilmotorer som används men de 
flesta verkar köra med relativt moderna 
turboladdade marindieslar.

Till sjöss 
i Thailand Text & Foto Lasse Aman

Att vada ut till båten är vi inte vana vid. Vattnet är varmt men 
snäckskalen gör ont. Longtailbåtar uppkörda på stranden.
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NÄR vI hyRDE EN SPEEDbAOAT var det 
inte riktigt som hemma där man går ut 
på en kaj och där hoppar i båten. Nej 
här hade de backat in så långt det gick 
på grund av vattendjupet vilket innebar 
ett antal hundra meter ut från strandkan-
ten. Det är helt enkelt mycket långgrunt 
och på morgonen gör tidvattnet promena- 
den än längre. Vattnet var riktigt varmt 
så detta var inget problem för en frusen 
skandinav vilket däremot alla trasiga 
snäckskal var. Det var som att gå på en 
spikmatta och man såg genast vilka som 
varit med förr. De gick med en överläg-
sen min och tofflor på fötterna. Samtliga 
speedboats som jag såg hade två eller 
fler stora utombordare och ordentligt 
med effekt. Marschfarten var det heller 
inget fel på och med den temperatur som 
rådde var det som att sitta i en hårtork. 
Det man inte kan se med blotta ögat eller 
på de bilder jag tog var förekomsten av 
dyning. Den kändes dock desto mera. 
Det hoppade duktigt när båtarna kom 
upp i fart.

NAvIgATIONShjÄLPMEDEL eller sjökort 
förekom inte vad jag kunde se, utan man 
fick förlita sig till att styrman hade läget 
under kontroll. Framme vid strandhug-
gen kastade de ankare för att sedan 
backa in, lyfta motorerna och vid lagom 
avstånd från land vada in med ett ankare 
som de helt enkelt la på stranden. Vid 
avgång drog de ut båtarna och sänkte ned 
motorerna en bra bit ut. Med tanke på 
hur grunt det var kan man förmoda att 
de har ett antal duktiga propellersmeder i 
varje by.

ÄvEN LONgTAILbÅTARNA gör på liknan- 
de sätt med det undantaget att de kör 
upp på stranden. Under propellern sitter 
en skena som de låter släpa på botten. 
Oftast är det djupt nog för att de ska 

En motorinstallation i närbild. Som synes är det lite klent med ljuddämpningen.

kunna backa ut men vad jag kunde se 
hade inte alla backslag. Däremot kan de 
vrida drivpaketer i otroliga vinklar och 
att se dessa rorsmän vifta omkring med 
sina snurrande propellrar bland andras 

ankarlinor och framför allt andra båtar 
och människor bjuder ibland på en nerv-
kittlande spänning. Detta bör också gälla 
om man hyr en longtailbåt på natten. 
Mörkret är kompakt och avsaknaden av 

En lite större hyrbåt. Får ligga på svaj och är 
förmodligen en kryssare för längre etapper.

En av de allomstädes     närvarande 
tsunamisirenerna.

Ett antal speedboats uppbackade till stran-
den. Som synes kommer de riktigt nära.

600 hästar på en relativt liten båt 
garanterar bra fartresurser.

Kylvatteninstallationen är i alla fall lätt att kolla, liksom det mesta i övrigt 
med denna installation. Ett thailändskt ankarspel i närbild.
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lanternor är i det närmaste total. De som 
till äventyrs för någon form av ljus gör 
det ofta med någon form av blinkande 
lampor.

PÅ EN fRÅgA hur de kunde klara av 
att köra utan att se, svarade någon att 
man hör varandra vilket inte jag skulle 
lita på med tanke på den kakafoni av 
motorljud som hördes ur mörkret. Även 
större båtar kunde hyras och det fanns 
möjlighet att följa med på kortare och 
längre kryssningar, något som verkar 
lockande om man stannar en tid. Många 
av småöarna har matställen och barer 
men det kan vara klokt att kolla utbudet 
innan avfärd. Även toaletter brukar 
finnas på öarna men ett besök på en 
sådan kostar och avgifterna tas upp av 

personer som förmodligen har världens 
tråkigaste jobb. Dessutom gör skicket 
och hygienen på dessa inrättningar att 
behovet ska vara av betydelse innan 
man träder in. Tsunamisirener sitter lite 
överallt tillsammans med skyltar som 
talar om att man ska bege sig till höglänt 
terräng om de börjar ljuda, något som är 
svårt på vissa öar då dessa kan vara helt 
platta eller där berget har i det närmaste 
lodräta väggar. Det bästa är nog att i de 
lägena bege sig ut på djupt vatten om 
man hinner.

I ALLA AvSEENDEN rekommenderas 
landet varmt och då också båtturer där, 
speciellt om man vill vada ut till båten i 
februari.

Vare sig fart eller sjöegenskaper gav något 
övrigt att önska. 

Föraren höll utkik i glipan mellan kapellet 
och rutan. Med tanke på rutans skick får 
man nog vara glad för detta.

Att navigera utan hjälpmedel i dessa vatten 
kräver förmodligen en del erfarenhet. Olika motorinstallationer.

Även seglare syns till ibland och denna båt-
typ är väl den man förknippar med dessa 
vatten.

Hamnen för longtailbåtarna i byn. Båtplats lär inte vara svårt att skaffa när det inte behövs några bryggor.
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den första årliga upplagan av stjärnjakten gick av stapeln 
en solig men blåsig helg i augusti 2009. femton lag om 
fyra, startade från biskopsudden och det blev en spän-
nande tävling från startskott till målgång.

Stjärnjakten är en navigationsutmaning med motorbåt för den 
sanna äventyraren. Med en kombination av sjökunskap, lagar-
bete och uthållighet utmanas lagen att hitta skatter gömda i 
Stockholms skärgård med hjälp av ledtrådar som skicks ut vis 
MMS eller SMS. Lagen får max tre ledtrådar på sig att hitta en 
skatt och för varje ledtråd som skickas ut tas poäng bort.
Laget med flest poäng efter helgen koras till skärgårdens skick-
ligaste sjömän.

EfTER EN gEMENSAM fRuKOST på lördagen med kort briefing 
och utdelning av överlevnadskit gick lagen ombord på sina 
båtar för att invänta första ledtråden. Äventyret var igång 
och dagen bestod av kluriga ledtrådar, tuffa utmaningar och 
snabbt lunchstopp.

DAg 1 avslutades med en festlig kräftskiva på LisaPåUdden för 
deltagare, sponsorer och speciellt inbjudna gäster.

DAg 2 inleddes med gemensam frukost och kort briefing innan 
äventyret fortsatte ute till havs. Söndagen bestod av tuffare 
väder, längre sträckor och svårare ledtrådar.

EfTER TvÅ STENhÅRDA tävlingsdagar kunde tävlingsledningen 
räkna ut poängen för varje sträcka. Fem av de femton lagen 
hade vunnit sträckor och vann exklusiva priser men slutvin-
naren var det lag med minst utnyttjade ledtrådar och bäst 
navigation. Overall winner var Team Ocean Works .

Stjärnjakten 
STjÄRNjAKTEN 2010 

ÄgER RuM uNDER MATch cuP 

I MARSTRAND DEN 8 juLI Och I 

STOcKhOLM SISTA hELgEN I AuguSTI

DE fyRA fÖRSTA ANMÄLNINgARNA fRÅN 

MEDLEMMAR I KMK fÅR 
10% RAbATTfÖR ANMÄLAN gÅ IN PÅ 

www.MPcSTjARNjAKTEN.SE

Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. 
Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som 
för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter eller som 
kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer 
som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säker-
heten till sjöss.

De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakning-
en får rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrol-
lera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.

För de båtar och personer som kategoriseras i första stycket 
gällar att om alkoholkoncentrationen under eller efter färden 
uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram 
per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

FRÅN 1 JUNI GÄLLER NYA REGLER FÖR SJÖFYLLERI

Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även 
den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av 
väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. 

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i 
övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för 
säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga 
drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller 
hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. 

Är brottet att anse som grovt, skall dömas för grovt sjöfyl-
leri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet 
är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen har haft en 
alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i 
blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften.
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Då är det dags igen för midsommarfirande på Högböte.
Evenemangsavgift/båt 200 kr erläggs till SHV-bestyrelse  
-Evenemangsbiljett vuxen inkl. lotteri 100 kr
-Evenemangsbiljett barn inkl. lotteri 50 kr

PROgRAM MIDSOMMARAfTON:

10.30  Utsmyckning av midsommarstång
12.00  Resning av midsommarstång 
13.00  Gemensam midsommar lunch med egen mat & dryck
15.00  Dans och lekar runt midsommarstången 
16.00  Fiskdamm 
16.30  Lotteridragning
Ca.21.00 Hogans Hit drar igång med det 
bästa från 50 talet till hits av idag.

vÄLKOMMEN!

SHV-Bestyrelsen

Midsommarafton 
på Högböte 
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EN POSITIVA BÅTKLUBBE

N
 • 

SHV

Five-O-Five är en fullfjädrad touring kajak i 1-lagers polyethy-
len, specifikt framtagen för nybörjare liksom lite mer erfarna 
paddlare. Valet av polyethylen gör den i princip outslitlig och 
helt underhållsfri. Två vattentäta skott är standardutrustade 
i Five-O-Five. Främre lastutrymmet på 65 liter är lättpackat 
via den runda främre lastluckan, medan det större, aktre 
lastutrymmet (91 liter) har en oval lastlucka för att underlätta 
packning av lite större prylar. Enkelt justerbara fotstöd ger en 
ökad kontroll och det stora funktionella ryggstödet är väldigt 
bekvämt och hjälper dig till en bättre sittställning vid padd-
lingen. Styrningen: roder med justerbara roderpedaler. Paddel: 
Easy Tourer, Flytväst Egalis Brantome, Kapell Point Storm allt 
hänger i på väggen i grillstugan på berget.
 
SÄKERhETEN fRAMfÖR ALLT! Många som börjar paddla ka-
jak glömmer att skaffa sig säkerhetsutrustning som är anpas-
sad för kajakpaddling. Det gäller att vara klädd för ändamålet 
samt att ha utrustning som hjälper eller till och med räddar liv 
i en nödsituation. Vatten och väder förändras snabbt vare sig 
det gäller hav, flod eller insjö. 

RÄTT KLÄDER ÄR vIKTIgT. Eftersom man rör sig mycket 
vid kajakpaddling ska man inte klä sig för varmt - då blir det 
alltför svettigt när man har kommit igång. Samtidigt är vattnet 
generellt sett ganska kallt och då ska man samtidigt skydda sig 
mot det.
Vattentäta paddeljackor är ofta för varma om det inte är 
vinter eller under 11-12 grader i vattnet. Vid vatten som ligger 
i spannet mellan 12-17 grader finns t.ex kortärmade paddel-
jackor som håller dig torr, men som låter dig kylas ned genom 
de bara armarna. Även om det är en fantastisk sommardag 

med spegelblanka vatten bör man tänka sig för innan man ger 
sig ut. Att paddla i shorts med bar överkropp (med flytväst) är 
helt OK om man håller sig vid stranden och bryggan och bara 
leker med kajaken. Även när du ska paddla en kortare sträcka 
bör du tänka på hur du är klädd för att undvika problem.
Ska du ut och paddla en timme eller två i lugna, någorlunda 
varma vatten (17°C och över) samt vackert väder för att 
motionera eller bara njuta av att glida fram mellan skären, 
rekommenderar vi dig följande:
KEPS, SOLgLASÖgON Och SOLKRÄM skyddar dig mot UV-
strålningen som förstärks i vattnet.
SNAbbTORKANDE TRÄNINgSKLÄDER för paddling alternativt 
en kortärmad paddeljacka håller dig varm på överkroppen. 
En vanlig T-shirt torkar långsamt och kyler ner när den blir 
blöt. Paddelbyxor eller shorts i snabbtorkande material. Det är 
extra skönt om du har neoprene- eller fleecefodrade shorts.
Paddelskor eller "Slippers" i Neoprene håller fötterna varma. 
Skönt också med en tunn sula när man ska ta sig i eller ur 
kajaken i vatten, strand eller klippor.
MAN SKA ALLTID hA fLyTvÄST när man paddlar kajak. Det 
finns en mängd västar speciellt för kajakpaddling. Om du bara 
ska använda kajaken för en timmars turer i lugnt glidartempo 
är de billigaste modellerna alldeles utmärkta, 2 stycken hänger 
i grillhuset. 
 
Vi kommer att ha en tävling i sommar ”Högböte runt”. Du 
kommer att hitta information i närheten av inskrivningsboken 
samt resultatlista.
Pris kommer att delas ut till snabbaste tiden på SHV-dagen.

Ha så kul, Robert

2 ST FIvE-O-FIvE GT KAJAKER PÅ HÖGBÖTE 
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KMK webshop
Klädgruppen inom KMK Försäljnings AB (Birgit Lundquist, Lasse Eriksson och 
Bo Ahlström) har tillsammans med företaget Design 2You (Küllike Ullman)  
tagit fram en ny kollektion kläder inför säsongen 2010. Kollektionen består av 
en ny jacka, munktröja med blixtlås, västar (herr & dam), herrpiké, damtop, 
badrockar samt ett kockförkläde. Produkterna kommer att finnas på Högböte, 
Djurgårdshamnen och kansliet. Övriga standardprodukter som stävmärken, 
dekaler, standertar m m kommer naturligtvis att finnas på samtliga försäljnings-
ställen.

www.kmk.a.se

jacKor

västar MorgonrocK

tröjor

Maidstone från newport
Vit morgonrock av frotté med marinblå stjärn-
passpoal. 100% bomull.

broomhille från d.a.d
Hoodjacka med detaljer 
och kontrastfärgad 
singlejersey i huvan. 
Ribbstickade muddar i 
nederkant och ärmslut. 
Elastisk dragsko i 
huvan. 80% bomull 
20% polyester. Dam i 
grått och herr i marin-
blått.

point lay lady
Dunväst med 
damskärning 
och avtagbar 
huva.Ytter-
material i 100 
polyamid
och fyllning i 
50% dun och 
50% fjäder. 
Silverfärgad.

dunväst från best 
in town
Vind och vatten-
säker väst med 
teflonbehandlad 
yta. 70% dun 30% 
fjäder. Herrstorlek. 
Marinblå.

4 in 1 jacket från 
best in town
Vattensäker jacka 
i 100 % nylon. 
Foder i 100% 
polyester och vänd-
bar innerjacka.
Navy/offwhite.

t-shirt från holebrook
Herrmodell i blått och vitt. Bomull 
med broderad Holebrook-etikett. 

Meja 
Kortärmad tröja från Holebrook. Dam. 
Navy/white, 90% bomull 10% elastan.
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MEDLEMSAvGIFTER
2010
senior (dam/herr)
Inträdesavgift 1 500:-
Årsavgift 800:- 

pensionär 350:-

Maka/make/sambo 
Ingen inträdesavgift, årsavgift 250:- 
  
KMK:u till 21 år 
Ingen inträdesavgift, årsavgift 150:-   

KMK:u 21 –25 år 
Ingen inträdesavgift, årsavgift 250:-   

KMK:r junior till 21 år 
Ingen inträdesavgift, årsavgift 150:-   

KMK:r senior 
Ingen inträdesavgift, årsavgift 350:-   

KMK:r familjeavgift 500:-

båtcertifikat, engångsavgift 300:-

båtregistrering, årsavgift  350:-

högböte avgifter 
SHV årsavgift 400:-
Serviceavgift säsong medlem SHV    500:-
Dygnspris medlem SHV 100:-
Dygnspris ej medlem i SHV 200:-
Elavgift säsong 500:-
Elavgift säsong, trefas/dubbla uttag 1 000:-
Elavgift per dygn      50:-
Elavgift dygn, trefas/dubbla uttag 100:-
Övernattning klubbhus per person/dygn 150:-
Extra hämtning Möja 150:-

priser djurgårdshamnen
Medlem fem fria dygn därefter per dygn 150:-
Medlem dagavgift 75:-
Gästande ej medlem per dygn 300:-
Gästande ej medlem dagavgift 150:-

KMKnytt välkomnar
NYA MEDLEMMAR 2010
nya medlemmar 16 mars
Anders Åström
Ann Falk
Ann-Sophie Smedfors
Britt-Marie Kjellström
Hans-Erik Andersson
Håkan Olsson
Jakob Schwenkér
Johan Wallmark
Lars Björling
Lars Blomberg
Larseric Carlsson
Leif Evert Taube
Leif West
Marcus Ölvestad
Mikael Flod
Måns Ericson
Niclas Palmquist
Patrik Christiansen
Pontus von Essen
Thomas Ivarson
Ulf Karneman
Ulrika Kihlström
Örjan Kjellström

KMK:u
Adam Leijonhufvud
Alfred Norblad
Douglas Lennaárd
Edward Markai
Elvin Rolder
Emma Håkansson
Hanna Ritzmo
Hampus Lennaárd
Peder Leijonhufvud
Rebecca Håkansson
Sebastian Gransäter
Theodor Rolder

KMK-KALENDERN 2010
21 maj  Hamnfest i Djurgårdshamnen
22 - 23 maj  KMK:R förarskola, Vaxholm
5 juni  Asadon Högböte
17 – 23 juni  Sjösportläger 1, Högböte
25 - 27 juni  Midsommarfirande, Högböte
28 juni – 4 juli  Sjösportläger 2, Högböte
19 - 23 juli  ICCY, Rotterdam, Holland
7 augusti  Roslagsloppet KMK:R & ÖRK
21 augusti  SHV/kräftan Högböte
28 augusti  Pampasdagen, Pampas Marina
8 september  KMK Nytt 3/10
18 september  Viamaredagen Sandhamn
25 september  KMK:R Vaxholmsloppet
25 september  Krabban/städdag Högböte
10 oktober  Högböte stängs
31 oktober  Djurgårdshamnen stängs
10 - 14 november  Scandinavian Boat Show
12 november  Höst/årsmöte
8  december  KMK Nytt 4/10
9  december  Julglögg

Ändringar i kalendern presenteras på klubbens hemsida www.kmk.a.se

Tilde Lennaárd
Tilde Rolder

nya medlemmar 20 april
Anders Nyström
Björn Tallving
Bo Lindén
Daniel Österberg
Fredrik Sigurdsson Astrup
Hans Edström
Irene Edström
Jack Gustafsson
Jens Sönnergaard
Jonas Alm
Lars Jarder
Magnus Ljungbergh
Margareta Brandels
Mårten Bastmark
Nina Malmström
Per Roman
Peter Löhr
Robert Krook
Stefan Ehrnst
Ulf Dolfei

KMK:u
Blenda von Essen
Destiny Lindgren-Coldwell
Fredrik von Essen
Henrik Lind
Jacob Magnusson
Johanna Ohlander
Julia Smedfors
Linnéa Taube
Lovisa Gorton
Malin Nilsson
Nicolas Larsén-Piersantelli

facebooK
SHV´s Facebookgrupp är nu ca 50 medlem-
mar. Där lägger SHV löpande ut information 
som berör KMK/SHV och båtliv. 
Detta är ett bra sätt att kommunicera med 
medlemmar som finns på Facebook. Vi hop-
pas på att ni tipsar om bra hamnar, lägger 
upp bilder, berättar i realtid om var ni är 
och lite om vad som händer där ute på sjön. 
Gå med du också! Skriv SHV i sökrutan på 
Facebook så, hittar du oss.

Välkommen önskar Robert
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så här tycks många resonera:
att köra motorbåt är lätt. båten har 
ratt och gas precis som bilen, dessu-
tom finns det mer plats på sjön än på 
vägen. eftersom jag kan köra bil, kan 
jag köra båt. för övrigt är båtkörning 
något som alla kan, det är man liksom 
född med… Men är det rätt?

Inom Langbeck.se har vi arbetat med 
utbildning i körning och navigering 
sedan lång tid tillbaka. Vi instruerar 
främst de som har planande motorbåtar. 
Vår erfarenhet är att många skulle kunna 
utvecklas som förare och därigenom 
använda sin båt på ett bättre sätt. Har 
man en fin båt, är det kul att också vara 
duktig på att köra den. 

DET fINNS EN DEL SAKER att tänka 
på när man kör båt. Det första är 
användning av powertrim. Genom att 
använda powertrimet rätt får båten fina 
sjöegenskaper och den drar lite bränsle 
– alltså körs den miljövänligt. Genom 
att använda trimet kan du också passera 
svallvågor utan att gå ur planingsläge. 
Eftersom det tar mycket bränsle att 
komma upp i planing, sparar du bränsle 
genom att passera svall i planingsläge. 
Snällt mot miljön och bra för ekonomin.
Powertrimet är lika viktigt för en planan-
de båt som växellådan är i bilen. Visst 
går det (nästan) att köra på samma växel 
jämt, men det är inte rätt. Båten kan kö-
ras med samma inställning på trimmet, 
utan att felet blir lika uppenbart som 
i bilen. Rätt inställt powertrim gör att 
båten går bättre i sjön, har fina giregen-
skaper samt drar mindre bränsle. Att ställa 
in powertrimet rätt är inte så svårt. 

INSTÄLLNINgEN ÄR beroende av båtens 
fart. Ju högre fart, desto mer ska du 
trimma ut – detta är grundregeln. Genom 
att börja med maximalt intrimmat när 
du ska upp i planing, går båten lätt upp 
i planing. När båten planar börjar du att 
trimma ut. Rätt läge är när motorn/dre-
vet står nästan lodrätt och båten går lätt 
ovanpå vattenytan, men det är svårt att 
se. Som hjälp kan man ta vattensprutet 
ut från sidan på båten, som ska komma 

Utveckla dina körkunskaper – 
kör bränslesnålt och spara pengar! 

ungefär där föraren sitter eller ungefär 
på mitten av båten. Ofta sitter föraren 
ungefär i mitten av båten (i längsled). 
Om sprutet kommer ut för långt fram 
(framför föraren), går båten på nosen. 
Farten blir lägre och den svänger sämre, 
jämfört med rätt trim. Om sprutet kom-
mer ut för långt bak, börjar båten ofta 
gunga i längdriktningen. Farten sjunker 
och komforten minskar.

fÖRuTOM ATT TRIMINSTÄLLNINgEN 
beror på farten, påverkas rätt inställning 
också av vågor och vind. När man kör i 
motvind ska man trimma in lite grand. 
Detta gör att båten skär vågorna bättre 
och att den rör sig mindre i längdrikt-
ningen. Färden blir behagligare helt 
enkelt. När man i stället kör i medvind 
behöver man ofta trimma ut lite grand. 
Båten tenderar att ”fastna” i vågdalarna 
och genom att trimma ut ökar möjlighe-
ten att ”flyga” över vågdalen och i stället 
dra nytta av vågtopparna. Dessutom går 
båten ofta bättre om man ökar farten 
när vågorna blir lite större. Pröva själv 
– när gången blir stötig över en fjärd så 
ökar du farten några knop och trimmar 
in. Ofta blir gången mjukare och dess-
utom kommer du fortare fram till det 
lugna vattnet på andra sidan… 

vID PASSAgE Av SvALL ska man använda 
powertrimet. En del personer påstår att 
man alltid ska passera vinkelrätt mot 
svall. Detta är FEL! Måttliga svalla 
passerar du bäste genom att behålla 
gaspådraget och trimma in powertrimet 
lite grand innan du är framme i svallen. 
Effekten blir att fören inte kastas upp i 
luften. Denna teknik ska du använda vid 
svall som är upp till samma storlek som 
de vågor du passerar på en stor fjärd 
utan att ändra gaspådraget. Pröva dig 
fram – ju större svall desto mer intrim-
ning. 

TRIMPLANEN är värda ett eget avsnitt. 
Trimplanen har två huvudfunktioner. 
För det första att räta upp en slagsida, 
dvs se till så att båten inte lutar mot vin-
den eller på grund av snedlastning. För 
det andra att hjälpa båten upp i planing. Text & Foto Björn Langbäck

För att räta upp en slagsida använder du 
ett trimplan i taget. Använd det trimplan 
som sitter på den sida som båten lutar 
åt. För att snabbare (och lättare) komma 
upp i planing kan man fälla ner båda 
trimplanen maximalt. När båten planar 
fäller man upp dem annars kan båten 
riskera att överplana (gå på nosen). 

fÖR ATT vETA att gångläget är rätt kan 
även loggen (GPSen) användas. Notera 
hur farten ökar eller minskar när du 
justerar trimet. Högsta fart vid ett visst 
gaspådrag innebär bästa gångläge. 
Träna själv i sommar på att ställa in 
gångläget och känn hur båtens egenska-
per förändras.

 

 

Gångläge. I övre bilden syns ett bra gångläge i 

och i undre bilden ett alltför nedtrimat läge.

 

Korrekt trim vid omkörning. Vattenstänket 

ser dramatiskt ut men svallen känns minimalt.

vAD hÄNDER MED bÅTKÖRKORTET?

Frågan kan kännas berättigad efter all 
den debatt som har varit. Svaret är att 
just nu händer det ingenting. De flesta 
räknar med att det inte kommer något 
beslut om körkort före höstens val. Det 
innebär att alla kan fortsätta att köra 
båt som förut, åtminstone denna säsong 
också. Vad som händer efter valet åter-
står att se.
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Vill du också äga 
ett hyreshus?
Genom oss blir du delägare i svenska hyreshus. Vi erbjuder en målavkastning 
på 10 % och förvaltar idag 10 fonder med över 2 000 lägenheter på 11 orter.
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Helt apropå
Text Lasse Aman

produktionsbolagen för de kommersi-
ella tv-kanalerna verkar inte gilla oss 
båtmänniskor. 

När man nästan lyckats förtränga den 
serie som skulle handla om Kustbevakar-
nas vardag men mest kom att te sig som 
en parodi på myndighetsutövningen i all-
mänhet och sjöfolket och dess beteende i 
synnerhet är det nu dags igen. Från förra 
serien minns man de åtskilliga scener 
som skildrade båtägare som berusade 
och vilsna själar i allmänhet och som 
folk som helst borde ha stannat iland.
Nu är det en konkurrerande kanal som 
naturligtvis inte kunde hålla sig utan har 
producerat en ”dokumentärserie” om 
livet på Sandhamn och denna gång har 
även KMK halkat med på ett hörn.

I fÖRSTA AvSNITTET visades ett gäng 
ungdomar som påstods vilja fira mid-
sommar i Sandhamn och fick enligt kom-
mentatorn för ändamålet låna pappas 
båt som låg i Djurgårdshamnen. Den 
snälla pappa som i detta fall lånade ut 
båten var nog produktionsbolaget, för 
båten var hyrd från Dyviks marina vilket 
med all önskvärd tydlighet framgick av 
dekalerna på skrovsidorna. Den riktiga 
pappan lär enligt säkra källor, tvärte-
mot ha varit begränsat stolt över sonens 
insatser i TV. Kommentarerna om att 
man behöver fem öl för att hamna på 

noll och att ”ölen talar” när det gällde 
förmågan att navigera känns inte riktigt 
rätt, speciellt som ynglingen satt under 
vår skylt när detta uttalades. 

Att de sedan dricker sig ordentligt beru-
sade var nog ett av de få inslagen som 
var dokumentära och man får hoppas 
att tv-tittarna hade glömt KMK-skylten 
när ynglingarna under gång sågs lätta 
på trycket från båtens badbrygga utan 
flytväst. 

vÄL PÅ PLATS I SANDhAMN fortsätter 
den raljanta stilen i skildringarna med 
full kraft. Visst kan det vara trevligt att 
se lite skärgård med dess vackra miljöer 
men då de visas enbart för att förlöjliga 
kan det kvitta. Kommentatorn har vi 
alla träffat förr. Det är ju killen som satt 
längst bak i klassrummet och till varje 
pris försökte få med sig skrattarna genom 
att sarkastiskt kommentera allt. Nu har 
han tränat upp sin nedlåtande och över-
lägsna förmåga till yttersta ekvilibrism, 
och lyckas mycket väl att i en raljant ton 
framställa i stort sett samtliga deltagare
som mer eller mindre fullständiga idioter. 

ÄvEN SKILDRINgEN från Poker Run 
Stockholm var full av fördomar och 
fel. Evenemanget framställdes vid ett 
flertal tillfällen som en tävling vilket inte 
stämmer alls. Tvärtom; Inför en tävling 

krävs speciella tillstånd med mera vilket 
arrangörerna av PRS är mycket med-
vetna om. Istället är det här frågan om 
en ”höghastighetseskader” där ett antal 
spelkort delas ut på kontrollstationerna 
och där den som fått bäst hand vinner 
pokeromgången på kvällen. Dessutom är 
det beklämmande att höra båttypen kal-
las för ”raggarbåtar” hela tiden. Detta 
är sannolikt inte gjort för att framställa 
båttypen i bättre dager. 

gENOM ATT KLIPPA IhOP filmsnuttar 
av när de så kallade lakejerna skulle ta 
upp hamnavgifterna hos folk som gjorde 
kortare besök i Sandhamn, lyckades man 
också framställa båtägare som snåla. 
I det stora hela verkar produktionen 
bygga på viljan av att göra förnedrings-
tv även av båtlivet och skärgården. 
Såväl båtägare, eller som de i program-
met ibland kallas ”klantskallar” och de 
näringsidkare som deltar får sina slängar 
av sleven. Den trend man kan skönja där 
vanligt folk gör i stort sett vad som helst 
för några minuter i rutan lär fortsätta.  

OM INTE uTvEcKLINgEN av ”dokumen-
tära” tv-serier i denna riktning slutar, 
dröjer det inte länge innan vi precis som 
vi gjorde på 60- och 70-talen inför bio-
besöket ropar: Skynda dig så att vi inte 
missar reklamen!
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Marinplus AB
Karlbergs Strand 4 • 171 73 Solna

Tel: 08-5093 4000 • Fax: 08-5093 4001
 www.marinplus.se • info@marinplus.se

Vår aff ärsidé: Enkelt, roligt och säkert till sjöss!

Inga begränsningar!

RADAR
Öppen vinge eller radom 

KAMERA
Se även i mörker

VÄDERSTATION
Vind- och väderdata

AIS-TRANSPONDER
Koll på fartygen runt dig

JOYSTICKMUS
Styr enkelt systemet TANGENTBORD

För enkel hantering

EKOLOD
Vanligt eller framåt-
seende ekolod 

3G/WIFI-ROUTER
Uppkoppling till Internet

Dimbar pekskärm, 8-19" storlek

GATEWAY NMEA 2000
Övervaka båtens instrument

HEADSET
Lyssna och prata

NaviGear Station är marknadens mest 
moderna navigationssystem. En marindator 
integrerad med en vattentät och dimbar 
(0-100%) pekskärm som klarar direkt solljus 
och som kan anslutas till alla marina NMEA-
instrument. NaviGear Station fi nns i 8.4” till 19” 
storlek.

Navigera enkelt och proff sigt med ENC-sjökort 
i Coastal Explorer eller använd satellitbilder 
från Google Earth. Lyssna på musik, ring eller 
surfa på internet. Anslut din AIS, ekolod, 
fl era skärmar, radar, datortillbehör eller 
andra marina instrument i båten och styr 
autopiloten till rätt mål.

Ett fl exibelt och framtidssäkert system, utan 
begränsningar!

NaviGear marknadsförs av Marinplus AB och säljs av 
återförsäljare i hela landet. Läs mer på www.marinplus.se 

NaviGear M15 är ett paket 
med en NaviGear 15” pekskärm, 
navigationsprogrammet Coastal 
Explorer, en extern GPS-antenn och 
ett vattentätt tangentbord. Välj till 
önskade sjökort och tillbehör.

NaviGear M15

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark
Österrike · Spanien · Sverige · USA*

Föreningsgatan 26 · 211 52 Malmö
Tel. +46-40-20 66 60 · Fax +46-40-20 66 69

www.pantaenius.se
* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation

incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Några viktiga fördelar 

med Pantaenius
        båtförsäkring

Fast försäkringsbelopp
Fast belopp som betalas utan avdrag vid en total-
förlust. Beloppet gäller under hela den avtalade 
försäkringsperioden.

Nytt för gammalt
Delskador eller delförluster ersätts utan ålders-
avdrag.

Geogra� skt giltighetsområde
Möjlighet till världstäckande seglingsområde.

Självrisk, inte nödvändigtvis
Ingen självrisk vid till exempel, totalförlust, brand, 
blixtnedslag, inbrott, förlust eller skada under trans-
port, förlust eller skada på personlig egendom, eller 
vid kollisionsskada orsakad av tredje part då din 
båt varit fast förtöjd.
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20% rabatt vid nyteckning av 
kaskoförsäkring. Gäller första året.

Besök oss på Allt för Sjön 6-14/3.
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18.00 Vinprovning på stora bryggan, arrangör Domaine Wines
19.00 Middag på stora bryggan
21.00 Dragning lotteriet
22.00 Dans till Areklev & Varg

MENY
Helgrillad oxfilé alt. varmrökt lax
Baconinlindad kycklingfilé
Bakpotatis med aromsmör och kantarellsås
Mixed sallad, smör & bröd
Kaffe, te, mjölk & avec
Chokladtårta med grädde

Måltidsdryck får var och en ombesörja själv.

Maten kommer från Arrangören Ahldén AB som ordnar 
med engångstallrikar av högsta kvalitet, riktiga bestick och 
engångskoppar och desserttallrikar till kaffet.

PRIS: 350 kr, barn under 10 år 175 kr.

Anmäl er snarast till kansliet, senast den 28 maj till 08-661 23 03 
eller kansli@kmk.a.se. OBS! Anmälan är bindande.

KMK klubbkommitté inbjuder till 

ASADO 
lördagen den 5 juni på Högböte.

Vi är flera företag som i samverkan arbetar för att du skall njuta av båtlivet 

Gåshaga marina ligger i
mynningen av Kyrkviken
på Lidingö, ett stenkast 

från Stockholms centrum
och i omedelbar närhet
till skärgården.

� Montering-försäljning av navigationsutrustning och marinelektronik
� Montering-försäljning av motorer, ankarspel, bogpropellrar, etc.
� Underhållsservice/reparation av de flesta motorfabrikat
� Reparation av plastskador, ombyggnader i plast och trä
� Accrediterad av samtliga försäkringsbolag
� Vinterförvaring-underhåll av fritidsbåtar upp till 70 fot
� Förvaring inomhus i uppvärmda och larmade hallar
� Fast pris på vinterförvaring med fullservicepaket
� Säker och trygg båthantering med Roodberg hydralslipvagnar
� Båtplatsuthyrning i marinan, isfrihamn under vinterhalvåret

www.gåshagamarina.se        www.marinmontage.se

Gåshaga marina & Marinmontage AB, Gåshagaleden 12, 181 03 Lidingö
Tel: 08-446 28 48 - Fax 08-446 28 49 - Mobil: 070-757 77 87 
E-mail: anders@marinmontage.se

Gåshaga Marina - fullservicevarvet med nöjda kunder

10% rabatt till medlemmar i Viamare SeaClub 
Princess Yacht Club of Sweden och KMK
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slusskurser!
För er som har tänkt att gå Göta kanal med egen båt har nu 
möjlighet att träna innan. Göta Kanalbolaget i samarbete med 
Medborgarskolan arrangera nu kurser i slussning för båtägare.
Slusskursen äger rum på följande ställe och tider:
Sjötorp
Lördag den 22 maj kl. 9.00 - 12.00
För mer information ring Anna Meyer 0141- 20 20 57
AB Göta kanalbolag, Box 3, 591 21  Motala. 0141-20 20 50, 
www.gotakanal.se

M/Y DAY I SANDHAMN 7 - 8 JULI

elsystem ombord
En handbok av Micke Westin. Ca-pris 180 kr
Nautiska Biblioteket - Norstedts

Äntligen finns en praktisk gör det själv-bok för alla båtägare 
om hur man uppdaterar eller byter ut sitt elsystem från grun-
den när el-problemen börjar komma i den gamla fritidsbåten. 

I Sverige finns drygt 700 000 
fritidsbåtar - de allra flesta från 
1970- och 1980-talen - och 
många börjar bli lite till åren men 
kan med en del kärlek och un-
derhåll ge många fler års aktivt 
båtliv. 

I många av de äldre båtarna 
kan svårförklarliga problem 
med elsystemet uppstå, från att 
laddningen av batterierna inte 
verkar funka till att säkring-

arna måste "snurras" för att lamporna ska fungera. 
Då kan det vara hög tid att se över båtens elsystem - ett stort 
projekt som inte är helt lätt om man inte gjort någonting lik-
nande förut. Tar man hjälp av en firma som jobbar med båtel 
är det en fråga om tiotusentals kronor även för en ganska liten 
båt. De flesta av oss vill nog spara några tusenlappar på att 
göra båtprojekten själva. 
Denna höggradigt praktiska bok utgår från det man verkligen 
måste veta för att kunna göra en uppdatering av båtens elsys-
tem, utan att fodra några större teoretiska förkunskaper om 
hur el ombord fungerar. För den som vill ha lite teori finns ett 
kapitel i slutet av boken, men inga förkunskaper krävs. Elsys-
tem ombord visar det man behöver kunna för att göra jobbet. 
Boken är fylld med olika steg för steg-projekt som ger en bra 
bild av hur elsystemet kan uppdateras på bästa sätt. Målgrup-
pen är alla lagom händiga båtägare som vill förbättra sin båt. 
För de flesta av projekten spelar det ingen roll om man har 
"tummen mitt i handen.

KMK, KSSS och eventföretaget Utsikt hälsar dig välkommen 
med båt till Sandhamn på eftermiddagen den 7 juli efter star-
ten av Eurocard Gotland Runt.  
Ligg gärna kvar över natten och deltag i olika arrangemang 
under torsdagen. Ett fullödigt program kommer att presenteras 
på hemsidan.  
För att vara säker på en båtplats anmäl ditt intresse till  
Bo Ahlström, gensekr@kmk.a.se eller  
Eva Bolinder, kansli@kmk.a.se

Foto Daniel Ohlsén
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Ny RAcINgSÄSONg
Nu börjar racingsäsongen att närma sig med stormsteg. 
Mekaniker/förare m.fl har under vintern byggt/ändrat och 
mekat med sina båtar för att få dem i topptrim till den 
första tävlingen. Alltid lika spännande att se hur väl förbe-
redelserna har fallit ut när väl tävlandet är igång. 

KLubbENS fÖRARSKOLA äger rum 22-23 maj med Robert 
Löfström och Niklas Sundberg som de drivande krafterna 
bakom kursen. I år har antalet anmälningar sprängt alla 
gränser. Vi har tio stycken förväntansfulla elever som 
kommer att drillas av Robert och Niklas gällande teori och 
praktik. Hoppas att alla klarar kursen och får slutligen sin 
förarlicens. 

INOM KLubbEN arbetar styrelsen med planeringen av 
Vaxholmsloppet och förberedelserna inför samarbetet med 
ÖRK gällande Roslagsloppet. Beträffande Vaxholmsloppet 
finns det krafter inom WRK som anser att de har resurser 
att ta över tävlingen och stå som huvudarrangör medan 
KMK:R skall spela andra fiolen. Vid denna pressläggning 
har vi inte hunnit med att sammanträffa med WRK och 
klargöra var KMK:R står i denna fråga. Vi har under 
många år arrangerat denna mycket framgångsrika tävling 
med bistånd av WRK och vi hoppas att vi kan fortsätta 
detta fina samarbete. 

vID KLubbENS vÅRMÖTE den 26 april premierades föl-

KM
K:R

jande förare/navigatörer för säsongen 2009: 
GT 15; Philip Lundin, Morgan Jernfast, Hampus Samuels-
son och Frida Svartengren. GT 30; Linnea Lagerkvist, Nik-
las Friberg, Emil Svartengren och Anton Gullander. T 400; 
Mattias Dahlqvist. Utmärkelsen årets prestation 2009 gick 
till Oscar Samuelsson (Formula 4s) och pokalen till klub-
bens förare utdelades till Mikael Bengtsson. Vandrings-
priset för 2 liters Cupen som alltid tilldelas mästarna i den 
svenska serien för tävlingsklassen Offshore 3C, gick denna 
gång till Mikael Bengtsson och Robert Hilland. Sedan fick 
även en del namnkunniga förare mottaga "badankor" med 
anledning av ofrivilligt badande under säsongen. Lycka till 
alla förare och navigatörer inför denna säsong och vi får 
hoppas att KMK:R´s tävlande skall få framskjutna place-
ringar både på nationella som internationella tävlingar.

ENLIgT uTSAgO kan förhoppningsvis VM i F2 äga rum 
under helgen 10 - 11 juli på Riddarfjärden i Stockholm. I 
dagsläget saknas några sponsorer men vi håller tummarna 
för att detta skall lösa sig och att tävlingen blir av.

Gåshagaleden 12, 181 63 Lidingö. Tel 08-544 809 80, fax 08-544 809 81, info@micabmarin.se  www.micabmarin.se

Välkommen till MICAB – det moderna fullservicevarvet
• Upptagning av båtar upp till 23 ton
• Underhållsservice och vinterförvaring i larmade lokaler
• Reparationer och ombyggnader
• Försäljning och montering av tillbehör och utrustning
• Fullservicekoncept på olika nivåer till fasta priser

Nordens största återförsäljare av Volvo Penta
• Modern verkstad specialiserad på motorbyten,  
   renoveringar, service och reparationer 
• Vi hämtar ditt drev, utför service, vinterförvarar det åt 
   dig och monterar tillbaka det på våren

För ett tryggt och bekvämt båtägande!
• Service och reparationer hos dig, utförs av våra rese-
   mekaniker med både servicebil och servicebåt
• Motor och drevservice på olika nivåer till fasta priser

Sveriges största reservdelslager för Volvo Penta
• Gammal eller ny motor – hos oss finner du reserv- 
   delen du behöver. Postorder eller direkt över disk! 
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Motorbåtsutbildningar för dig

Langbeck.se
08-6647799, info@langbeck.se, www.langbeck.se

Motorbåtskurs för tjejer

Detta är kursen för dig som vill 
bli bra på att köra en planande 
motorbåt!
Tjejkursen går den 12-13 juni 
och avslutas med prov för
Manöverintyg för högfartsbåt.

Du kan också boka din egen 
kurs – en eller två dagar, max 
tre personer. 

Manövrering av stor
motorbåt - tips och trix

Har du nyligen köpt större båt 
och känner dig osäker vid ma-
növrering? Boka en egen ut-
bildningsdag i båten och lär dig 
massor – förtöjning i gästhamn, 
vid bensinmack eller i natur-
hamn och mycket mer. 
Vi planerar dagen efter dina/era 
önskemål och genomför den 
när det passar dig/er.

Vi har över 20 års erfarenhet av att utbilda i motorbåtar. Vi har utbildningar för alla – från nybörjare till proffs. 
Hos oss kan du ta Manöverintyg för högfartsbåt (fritidsbåt) eller Handhavande av snabba fartyg (yrkesbåt).
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DU KAN 
SÄKERT HITTA 
BILLIGARE BÅT-
FÖRSÄKRINGAR.

DU KAN 
SÄKERT HITTA 
BILLIGARE BÅT-
FÖRSÄKRINGAR.
MEN FUNDERA FÖRST PÅ VARFÖR  

DE ÄR BILLIGARE.
MEN FUNDERA FÖRST PÅ VARFÖR  

DE ÄR BILLIGARE.
Det allra viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett. Det är 
då det visar sig vad din försäkring är värd. Är du kund hos oss kan du vara säker på att bli 

rättvist behandlad, att det går fort och att vi ordnar så att du får hjälp av de specialister du 
behöver (vi tar hand om 1,4 miljoner skador varje år, så vi vet vem som är bra på vad).  

Läs mer om skadehantering som den borde vara på www.if.se. Eller ring 0771-655 655.

www.if.se
0771-655 655
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Nimbus Boats Stockholm tar nu steget ut på Lidingö och öppnar en ny försäljnings-
anläggning vid anrika Lidingövarvet. Under nationaldagshelgen den 5-6 juni slår vi 
upp portarna till vår båtutställning där du hittar vårt breda sortiment av både nya och 
begagnade båtar. Välkommen!
 

Läs mer om vår nya anläggning och vårt utbud av båtar på www.nimbusmaxicenter.com. 

Du är även välkommen att kontakta oss på 08-584 905 70.

Nimbus 30 Nova S 

Nimbus 27 SNimbus 230 R Nimbus 335 Coupé Nimbus 35 Nova
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