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Inledningsvis vill jag tacka alla er som 
ställde upp och kom ner till klubbhuset 
och deltog på vårens miljö- och säker-
hetsutbildning. Ca 1 100 medlemmar var 
kallade och nästan 1 000 personer deltog 
vid något av de 21 kurstillfällen som har 
hållits. Ett exceptionellt resultat som vi i 
styrelsen aldrig kunde drömma om när vi 
planerade detta. Responsen som vi har fått 
från deltagarna har uteslutande varit posi-
tiv och många har efterfrågat andra typer 
av kurser, som t ex hjärt- och lungrädd-
ning, stöldförebyggande åtgärder eller fler 
kurser med tips och trix. Håll utkik så 
återkommer vi säkerligen med nya kurser 
till vintern. 

Vi har hunnit med ännu ett årsmöte i
klubben. Årsmötet var inte lika välbe-
sökt som miljökurserna har varit, men 
uppskattat av de som deltog. Styrelsen 
berättade om året som varit och en ekono-
misk presentation gjordes. Inga motioner 
fanns inlämnade och inga propositioner 
hade lagts fram. Jag tolkar avsaknaden av 
motioner som att ni medlemmar tycker 
att klubben arbetar i en riktning som ni 
står bakom. 

I hamnen har vi placerat ut de nya nock-
bryggorna. Tack vare dessa nockbryggor 
kan de mindre båtarna äntligen flyttas till 
bättre och säkrare hamnplatser. De gamla 
platserna, som i samband med detta blev 
lediga, har nu gjorts om för att kunna 
ta emot lite större båtar. I samband med 

att vi planerade för nockbryggorna valde 
vi även att påbörja utbytet av våra gamla 
förtöjningspålar. Värst var det på norra 
A-bryggan där stolparna såg ut som ett 
plocke-pin-spel. Här hämtade vi inspira-
tion från GKSS i Långedrag där man i flera 
år har prövat så kallade pålbojar. Enkelt 
uttryckt är det vanliga bojar, fast de har en 
form som en påle. Vi bestämde oss för att 
prova denna teknik hemma i vår hamn och 
nu har norra A- och södra E-bryggorna fått 
nya blå pålbojar. Pålbojarna är förankrade 
på botten i stenblock som väger ett ton per 
boj! En av fördelarna med pålbojar är att vi 
i framtiden själva kan flytta på bojarna och 
därigenom ha en flexibel hamn. Vem vet 
hur båtarna ser ut om 10-20 år?

Ute på Furholmen har en ny flytbrygga 
kommit plats. Den gamla hade gjort sitt 
och var inte att lita på längre, när vindarna 
trycker på i viken. Den nya bryggan är en 
betongbrygga som vi hoppas ska uppskat-
tas av såväl små som stora fötter!

Det har redan blivit maj och sjösättningen 
är i det närmaste helt avklarad när detta 
skrivs. Vi ser alla fram emot en ny sommar 
med mycket sol och härliga dagar. Glöm 
dock inte bort den nya toatömningslagen!

Ha en fin sommar!

Peter Myrman
                                        Ordförande

ordforande@viggbyholmsbatklubb.se

Omslagsbilden
Kråkudden den 17 mars 2015.
Foto: Ingemar Danielsson.
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Vilken uppslutning 
det blev!

LEDAREN   ordförande har ordet

Tag med familjen, vännerna eller 
kunderna ut på en guidad fisketur!

Hamnvägen 1B, TÄBY
Tel 08-756 60 88

Öppet Mån-fre 10-18 • Lör 10-15

Hel- eller

halvdagar!
Boka en

guidad fisketur!

www.sportfiskeboden.com
info@sportfiskeboden.com

Medtag båt, gott humör, egen matsäck och 200 kronor/fartyg.
Vi bjuder på musik, välkomnar till sillknytis på bryggan, dans

kring stången, lekar, skattjakt för de små, frågesport med
prisutdelning och rikligt med tillfällen att bevittna

festliga sätt att lägga till på...

Glöm inte att förse er båt med VBKs klubbvimpel.
Icke medlem/båt utan vimpel debiteras 100 kronor extra/natt.

Välkomna!

Varmt välkomna
att fira midsommar

på Furholmen
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Några medlemmar om miljöcertifieringen:
Vimpeln har frågat några VBK:are vad de 
tycker om miljöcertifieringen. 

Klas, 
Forbina 9000
Upplägget var seriöst, 
men ändå lättsamt 
och det är tråkigt 
att alla pekpinnar 
ska behövas. Det är 
ju viktigt att vi har 

det trivsamt och jobbar tillsammans här nere i   
hamnen, gärna goda råd men det är trist om det 
blir för mycket gnäll, så det här gjorde de bra! 

Janne, med 
Maria och 
skeppshunden
Buster, 
aluminiumbåt
Jag har rätt bra 
koll vad som 
gäller eftersom 
jag hanterar en 
massa ”skit” i

jobbet (med bilar). Även om man vet om att 
man inte får göra vissa saker, så är det bra att 
få veta varför. Flygbilden över hamnplanen var 
pedagogisk och får folk att tänka till om vad 
man håller på med. En del tänker kanske att det 
inte spelar någon roll om man smutsar ner lite, 
men vi är ju så många, då blir det viktigt.

Rolf, Express
Ett förvånansvärt bra 
möte, på en lagom 
nivå, trevligt sätt 
och dessutom några 
roliga anekdoter! Jag 
gick dit med tanken 
att sitta av 2 timmar 
och spara 1000 kro-

nor, men liksom de flesta andra tog jag nog med 
mig lite nya tankar hem och det var bara glada 
miner. Det är intressant att få veta vad klubben 
gör inom miljöområdet! Ett tips är att sätta upp 
en skylt med vad som gäller för spolplattan.

Peder, NF
Det var väl använda 
timmar, tycker Peder. 
När man sett och hört 
om spolplattan tidig-
are har det inte varit 
självklart vad som 
får spolas av/ned där. 
Träffade en gammal 
jobbarkompis som 

har båt här i hamnen och han visste inte om att 
verkstaden fanns, så det blev han jätteglad över 
att få reda på.

Nils-Erik, Nimbus 3000 och 
båtgrannen Arne, NF
Det är ju mycket pengar som investerats i spol-
plattan, så det är klart att vi ska sköta oss! Folk 
gör nog inte dumheter på ren jäkelskap, utan 
mer beroende på okunskap. Vi själva kände oss 
nog ganska uppdaterade innan. 

Nils-Erik har själv inget behov av att låna drev-
säckar för att köra glykol men tycker att det vore 
en bra grej om klubben kunde låna ut sådana och 
Arne har många idéer och tips kring miljötemat.

Pär-Ola, 
Yamarin 700
Det var intressant och 
kul. En rejäl genom-
gång och jag kommer 
inte på något som de 
missade. Bra att det 
fanns många tillfällen 
att välja på och det var smidigt att boka på nätet. 
Det var också intressant med alternativ till bot-
tenmålning och jag funderar på att blästra botten 
om vi blir ett gäng båtar som vill göra det.

Utdraget kommer från
tidningen Skärgården

Välkommen till Stockholm Marin – beläget på ostkustens  största 
 marina med skärgårdens bästa säljläge på Bullandö!

Köpa eller sälja båt?

Kom till oss om du vill få hjälp med att sälja din båt, eller 
få rätt vägledning att köpa just den båt som passar dig.  
Vi på Stockholm Marin är passionerade båt människor som 
har över 30 års erfarenhet av att sälja både motor- och 
segelbåtar. Under säsong har vi öppet sju dagar i veckan  
– med  hundratals besökare varje dag. 

Så varmt välkommen till  Bullandö Marina, besök oss på 
 webben www.stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.

Samarbetspartners

SthlmMarin_annons_185x130.indd   1 2013-04-24   12.55
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Vi får det att fungera ombord! 
 

 
 

Marin Teknik & Service 
…. Allt i båten …. 

 
   El-system, Elektronik, Landström, 
   Generatorer, Solpaneler, Komfortsystem 
   (värme, WC, kök etc.) samt service av  
   motorer och drev.  
   Behövs träarbeten, ombyggnader så har 
   vi den kompetensen också. 
 
   Vi kommer till båten och utför arbetet 
   på plats, läs mer på www.slavesea.se 
 
 Tel: 070-2884181 
 E-post: contact@slavesea.se 
 

 Adress: Armborstvägen 19, Åkersberga.  

Är din rigg i ordning?
Behöver du nya fall och skot?

Önskar du nya trimfunktioner?

Vi kan allt om tampar och har 
Stockholms största sortering!

Vi utför all form av wire-arbeten!
Besök oss på Svinninge Marina

Telefon 08-540 264 44
www.doghousemarine.se Välkom

men!



6 7

Nytt i hamnen
Som vanligt händer det mycket och spänn-
ande saker i vår hamn. Här är några av dem:

Marinsystem AB | Hamnvägen 6B | Viggbyholms båthamn | 08-27 32 00
www.marinsystemstockholm.se | butiken@marinsystemstockholm.se

Välkommen till Marinsystem,
Watski-butiken i Viggbyholm, företaget 
för de båtägare som bryr sig om båtlivet 

och sina båtar.

Välkomna!

Windlass Systems

Södra Roslagens Båtförbund (SRBF) är sedan 2014 medlem i 
Svenska Båtunionen (SBU). I SRBF är följande båtklubbar med-
lemmar: Viggbyholms Båtklubb, Trälhavets Båtklubb, Näsbyvik-
ens Båtsällskap, Resarö Båtklubb och Blynäsvikens Båtklubb. Till-
sammans är vi ca 5 500 medlemmar, vilket gör oss till det sjunde 
största förbundet inom SBU.

Rapport från årets Båtriksdag:

2015 års Båtriksdag hölls i Helsingborg. Årets tillställning var trevlig 
med många diskussioner såväl i konferensrummen som utanför. Vi 
kan notera att Södra Roslagens Båtförbund har blivit ett förbund som 
har vuxit in i Svenska Båtunionen på många olika sätt. 

Inför årets båtriksdag hade vi lämnat in fem motioner:

1. Ta bort rabatt för dubbelanslutna klubbar
Nuvarande avgiftssystem missgynnar de klubbar som valt att endast 
vara anslutna till SBU som t ex VBK och NBS. Vi betalar 5 kr mer per 
medlem i avgift till SBU jämfört med de som är anslutna både till SBU 
och Seglarförbundet.

Vi fick en bra dialog kring motionen under förhandlingarna och mån-
ga andra förbund hade samma åsikt som vi. Dock enades vi om att det 
är lite för tidigt att göra denna förändring. Frågan behöver mogna lite 
och är säkert mogen för ett nytt beslut om 2-3 år.

2. Valnämnden
Vi vill att valnämnden gör en bättre personbeskrivning på de kandi-
dater som är nominerade till de olika posterna inom SBU.
Motionen bifölls.

3. Tidningen Båtliv
Vi vill att man ska göra tidningen ännu bättre, med ett ännu högre 
läsvärde. 
Delar av vår motion bifölls.

4. En strategi för SBUs långsiktiga opinionsbildning 
Vi har upplevt att SBU i många avseenden har saknat en tydlig kom-
munikationsstrategi. Vid flera tillfällen har representanter varit ute i 
media och framfört åsikter och tankar som inte är bra för SBU.
Motionen bifölls.

5. Miljöcertifiera båtklubbar
Framtiden för Sveriges båtklubbar, när det gäller miljöfrågor, kommer 
att vara tuff. Många lokala miljökontor kommer att ställa hårda krav 
på landets alla båtklubbar. SRBF ville med sin motion att SBU ska ta 
fram ett nationellt handlingsprogram för att hjälpa klubbarna att göra 
rätt och därigenom få ha kvar sina verksamheter. Ett förslag var att 
miljöcertifiera klubbarna.
Motionen bifölls

Helt överraskande tilldelades undertecknad 
SBU:s silvernål för det arbete som SRBF så här 
långt har bidragit med inom SBU. Här kan vi 
säga att det var årets skräll!

Peter Myrman

Information från
Södra Roslagens Båtförbund

08 - 400 206 63
Info@bsmarin.se
www.bsmarin.se

Är du inte redo inför sommaren?
Vi kommer till din båt och 

gör jobbet åt Er.

Pålbojarna
På norra A-bryggan och södra 
E-bryggan har träpålarna nu 
ersatts av pålbojar. Varje båt-
plats har en tillhörande boj 
och så här elegant såg det 
ut strax innan vårens första 
sjösättningshelg.

Tunga bojstenar
Bojstenarna till de nya pålbojarna är på 1000 
kg styck, det känns tryggt när vinden friskar i!

Nockbryggorna
Längst ut på de fasta bryggorna 
ligger det numera s k Nock-
bryggor. På varje sådan brygga 
finns det plats för ett antal min-
dre båtar som ligger förtöjda 
vid y-bom. Som bekant är det 
svårt för båtägare med mindre 
båtar att ta sig upp på de höga 
fasta bryggorna. Vid lågvatten 
har det såklart varit ännu be-
svärligare, så den här lösningen 
uppskattas av många.

Funkar bojarna bra?
Vimpelns redaktör tog en promenad på A-
bryggan för att kolla in vad båtägarna tycker 
om de nya pålbojarna. En bit ut på bryggan 
träffade jag Cecilia och Magnus som höll på 
att jobba med ögonstenen VitaMin. 
- Det var inte bättre förr, är det första de 
säger. Trots att vi har en ganska smal båt 
hade vi oftast problem med att ta oss in 
mellan träpålarna. Så länge alla fendrar av 
ordentligt är det inga problem med att man 
inte har ett eget ”fack” och vi har verkligen 
lidit med pålarna, så det här känns jättebra. 
Hittills har vi ju bara lagt till två gånger 
men det har gått utmärkt!  

Båda gångerna är det Cecilia som har stått 
vid rodret, för i sommar är det hon som är 
kapten på VitaMin.

Gamla pålarna
De gamla träpålarna har efter lång och tro-
gen tjänst fått gå i ”pension” och ligger nu 
travade i avvaktan på bortforsling.

Toatömningsstationen
Toatömningsstationen vid södra kajen har 
fått en välbehövlig upprustning i form av 

ett nytt litet hus. Det känns trevligt, nu när 
nya tömningsreglerna kommer att få fler be-
sökare att hitta hit.

Sub-grupp
Några duktiga och tekniska medlemmar har 
helt frivilligt bildat en sub-grupp. Det är de 
kluriga herrarna Tomas Sjödén (bilden), Lasse 
Lundbladh och Lasse Bering, som slår sina 

kloka huvuden ihop och kommer på fiffiga och 
kreativa lösningar för att våra subliftar ska bli 
ännu bättre. Gångjärnet till höger på bilden är 
ett exempel på vad som åstadkommits.
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Första sjösättningshelgen inföll i år redan 18-
19 april. Solen sken, men vindarna var kalla. 
Detta hindrade inte att det var liv och rörelse 
såväl bland de som skulle sjösätta, som lite 
längre in i raderna där båtägarna fortfarande 
hade några veckor på sig med vårrustningen. 
Vimpelns redaktör tog en promenad bland 
alla trevliga medlemmar i hamnen och kol-
lade läget.

Aprilväder och sjösättning
1: Båtägaren som njuter i solen på badbryggan 
ska snart sjösätta och har varken hunnit måla     
eller vaxa i år. – Så kan det tyvärr bli ibland, säger 
han och verkar inte sorgsen över den saken.

2: Oskar, 1 ½ år hjälper farfar, mamma och pap-
pa med båtfixandet. Att den lånade mössan glider 
ner över ögonen hela tiden bekymrar inte Oskar, 
som har mycket spring i de små benen.

3: En Bella 9000 håller på att få nya ventiler på 
babordsidan. En av de gamla kan hittas på botten 
vid Ingmarsö gästhamn. Så kan det också gå, tur 
att skepparen är händig!

4: Båten ska inte i sjön förrän den 10 maj, men 
nu är det dags att lyfta på pressen. - Våren är en 
stressig tid när man jobbar med båtelektronik, 
berättar Joakim som var hos oss i VBK och höll 
föredrag om AIS för några år sedan.

5: Carl passar på att ”fånga dagen” och täcker av 
båten. Nu börjar han känna sig lite hungrig och 
ska besöka juniorernas fik i Klubbhuset.

6: Roberts son har målat botten på morgonen 
och nu får han ta hand om resten själv, det är 
en hel del jobb kvar innan båten ska i sjön om 
en vecka. Under vintern har han haft påhälsning 
i sin Flipper 700, men ingenting verkar ha för-
svunnit. En torrboll har dock vält i förpiken och 
det fordrar sanering.

7: I väntans tider. -Nu är vi nästa båt på tur, säger 
killarna när jag klättrar upp för stegen och tar ett 
foto.

8: Skepparinnan har tagit på sig att skura sitt-
brunnen, medan maken får bära vattenhinkar. 
- Var och en gör det den är bäst på, meddelar 
hon glatt!

9+10: Sören kör sublift idag och då har man gul 
hjälm. Bengt är förman och få ha den gröna!

11: Två nya förarintygs-innehavare ser fram emot 
att få låna familjernas båtar i sommar.

12: I Klubbhusets kök går våffeljärnet varmt.

13: En medhavd kaffekorg hör till vid vårrustning 
och innehållet smakar alltid lika gott!

14: Ska man köra runt i sanden, är bilar bättre 
än båtar. 

15: Kan de ha målat vitt idag månntro? 

16: Fina och blanka skrovsidor är värt lite jobb!

17: Gung-träning inför en sommar på sjön!

Stora nedre bilden: Två änder sjösätter sig vid 
rampen och subliften får vänta lite.

1.

2.

5.

4.

3.

6.

11.

10.

9.

7.

8.

13.

14.

17.

15.
12.

16.
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Välkommen
till HAMN

I vanliga fall brukar man säga ”Välkommen i 
hamn”, men denna gång är det TILL HAMN som 
Vimpeln rekommenderar er att åka. HAMN 
står för Historiearvsmuseet i Nacka och lig-
ger nedanför miljonprogram-området Fisk-
sätra med en strålande utsikt över vattnet mot 
Baggensstäket.  På museet kan man bl.a. upp-
leva hur det var kring denna plats den 13 au-
gusti 1719 när ryssarna stoppades i det smala 
Baggensstäket, efter att ha bränt och skövlat 
stora delar av Stockholms skärgård.

Musei-butik och nostalgi-rum
I museets entré finns en trevlig liten shop med 
hantverk och litteratur. Besökarna får med sig 
en guide till låns och förslag på hur man van-
drar runt och utforskar den 1000 m2 stora ut-
ställningen. Snitt-besökaren stannar ungefär 2 
½ timme, för här finns mycket att se, lära och 
prova. Lika spännande och intressant för stora, 
som för små. Vandringen startar i ”Fisksätra-
rummet” ett vardagsrum från 1970-talet och en 
riktig nostalgikick för oss som var med då.

Överste Rutger Fuchs, 
chef för Södermanlands 
regemente.
För vid sina insatser vid 
Baggensstäket blev han 
upphöjd till general-
major och friherre. 

 
Fjodor Apraksin
Rysk befälhavare
sommaren 1719.

Mitt i slaget
Sedan kastas vi rakt in i det som var verklighet 
för snart 300 år sedan: Tsar Peters flotta, med 
130 galärer, 100 skärgårdsbåtar och 33 000 man 
hade sommaren 1719 ställt till stor förödelse 
i Stockholms skärgård och längs den svenska 

ostkusten, vilket brukar omtalas som ”rysshärj-
ningarna”. Men i Baggensstäket blev det stopp! 
Slaget varade bara 1 ½ timme på kvällen den 13 
augusti och ryssarna retirerade när mörkret föll.

På museet kan man uppleva slaget ”live” på den 
svängda filmduken samtidigt som golvet vibrerar 
av skott från kanoner och gevär. Utanför fönstret 
ligger Baggensstäket, idag en vacker och trivsam 
farled.

Ett par gamla 
träskor i en glas-
monter på golvet – 
känns som att man 
skulle kunna kliva 
rakt ner i dem

Rester av gamla 
kritpipor 

I sådana här ugnar 
bakade ryssarna sitt 
bröd. 
Ett stort antal finns 
bl.a. på Rånö i 
södra skärgården.

Ruskigt och spännande
Till den mer ruskiga delen av utställningen, hör 
fältskärns rum. Att bli skadad eller sjuk i början 
av 1700-talet måste ha varit förfärligt! 

Soldaternas kläder och deras efternamn kan 
vi lära oss mera om och listan på alla krig som 
Sverige varit inblandat i ger lite perspektiv på 
vårt land som fredligt sinnat. Det finns också 
en mängd spännande föremål som Tsar Peters 
sabel, mynt, armborstpilar, yxblad, benrester, ett 
kranie och inte minst Rutger Fuchs pistoler.

Inte bara krigshistoria
Men på HAMN finns inte bara krigshistoria. 
Här handlar det också om sommarvillornas 
snickarglädje, skärgårdsbåtar och sjökrogar. I en 
naturhörna kan man lyssna på hur vargen ylar 
och bofinken kvittrar. På ett stort bord finns det 
roligheter för dem som vill pillra och testa. Här 
går det att lära sig de vanligaste knoparna och 
känna på olika träslag.

Ett besök på HAMN rekommenderas verkligen 
och passar för hela familjen!

Carina Norberg

   

Lite fakta om HAMN:
Öppettider 1/6 - 31/9 2015: 
Tis - fre 11-18 • Lör-sön 11-17

Entré: Vuxna 80 kr, pensionär 50 kr
Barn och ungdom upp till 12 år, i målsmans 
sällskap, fri entré.

Adress: Brantvägen 3, Fisksätra

Det kommer att finnas en ny gästbrygga 
nedanför museet.

Hungriga: I byggnaden finns en nyöppnad 
krog Saltsjö Pir, som har stor uteservering 
med sjöutsikt.

Mer info:  www.hamnmuseum.se

Skogsö-monumentet i Baggensstäket
”Med Gud till seger”

Viggbyholms Segelsällskap (VhSS)
välkomnar alla kappseglings- och kräftsugna till

Kräftköret 2015
& Kräftskiva på Furholmen

Lördagen den 22 augusti

Traditionsenligt sker starten vid Stora Skratten utanför Vaxholm, med målgång vid Furholmen.
Därefter kräftskiva på bryggan i kvällssolen! 

Även ni som inte kappseglar är välkomna till Furis för att äta kräftor.
För mer info och anmälan, gå in på www.viggbyholmsss.se

Årsmöte 2015

Vid VBK:s årsmöte i mars valdes följande per-
soner till styrelsen för 2015/16:

Peter Myrman Ordförande 
Thomas Jeppsson Kassör 
Roger Nilsson Sekreterare 
Niclas Antonsson Ledamot 
Markus Tollefors Ledamot  
Lars Lundbladh Ledamot 
Håkan Ström Ledamot 
Johan Enger Ledamot

Jiri Otta  Suppleant 
Kjell Bergman Suppleant 
Carina Norberg Suppleant 

Tack Helena och Mattias!
Ibland har man inte möjlighet att sitta kvar i 
styrelsen, hur gärna man än vill. Vi vill tacka 
Helena Söderberg och Mattias Lannegren och 
hoppas att de återkommer när jobbsituationerna 
så medger. Stora kramar och tack för allt ni 
bidragit med!

Ny i styrelsen
 

Jag heter Johan Enger 
och efterträder Hele-
na Söderberg, som 
måste avsäga sig sitt 
uppdrag i styrelsen 
på grund av sin jobb-
situation. Jag ingår 
i Hamnkommittén 

och sedan tidigare även i Furholmsgruppen.

Mitt båtliv har sin begynnelse på 1960-talet. 
Kajkade runt med en barndomsvän från Upp-
sala i en Comfort 32 och var med i Östhammars 
Båtklubb. Vi seglade tillsammans i över 30 år, 
med många fina naturupplevelser. Vi hann också 
med lite generande tillbud med ankartampen i 
propellern etc.

Har efter seglarperiodens slut skaffat mig en mo-
torbåt – en Fjord 24 Weekender som jag rustat 
upp och alltjämt ömsint pysslar med. Är medlem 
i Fjordklubben och ingår även i styrelsen där.  
Seglingen har sin tjusning främst i själva seglan-
det och motorbåtslivet har sin i att fler fina vikar 
och ankarplatser uppenbarar sig. Man upptäcker 
skärgården på ett annat sätt.  

Jag är numera pensionär, men har tidigare i mitt 
yrkesliv växlat mellan chefsjobb och konsulting 
inom verksamhetsutveckling och IT. Har bl.a. 
jobbat på Ericsson, med några fina år i Austra-
lien. 

Min familj tycker mycket om skärgården och 
följer då och då med på båtturer. Jag gläds åt 
min dotter Johanna och min käresta Maj-Britt, 

hennes två döttrar/familjer och jättegoa barn-
barn. Bär också på en sorg efter en son som avled 
25 år gammal. Bor i Näsbypark på Kryssarvägen, 
med promenadavstånd till klubbhamnen.

Jag tycker att Viggbyholms Båtklubb är en väl-
skött och fin klubb, som i de flesta avseenden 
fungerar väldigt bra, och jag känner mig hedrad 
av att ha blivit invald i styrelsen.

Det är viktigt att lyfta fram att klubben är en 
förening och att det är medlemmarna som, 
enligt demokratiska principer, bestämmer in-
riktning och ambitionsnivå på verksamheten. 
Jag skulle önska att fler medlemmar engagerar 
sig på föreningsmötena i de mer långsiktiga per-
spektiven. 

Det är också viktigt att framhålla att vi som 
klubbmedlemmar har samma skyldigheter och 
rättigheter, till skillnad från de som har sin båt 
i en marina där det finns ett unikt avtal mellan 
varje kund/båtägare och marinan. På en marina 
är ju kostnadsnivån helt annorlunda.

I VBK deltar vi alla, på ideell basis, i uppgifter 
som vakttjänst och torrsättning/sjösättning och 
kan dessutom ställa upp på specifika uppgifter. 
På så sätt kan vi tillsammans hålla kostnaderna 
nere.

Klubben kan också främja båtlivet på ett bra 
sätt, med ungdomsverksamhet, kurser, klubb-
aktiviteter etc och dessutom har vi tillgång till 
en av skärgårdens verkliga pärlor – Furholmen!

Jag önskar er alla en trevlig och solig båtsommar!
Johan
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Sommarens träningar har börjat 
Träningstillfällena har nu dragit igång nere i Viggan. Temperaturerna i vattnet är 
dock under 12 grader vilket gör att vi ännu inte börjat segla utan torrdräkt. Det 
finns fortfarande några platser i de olika träningsgrupperna. 
Vit grupp är för dig som testat att sitta i en båt tidigare och har lite koll på båtens 
delar. Blå/grön för dig som är sugen på att komma ut på tävlingsbanorna och testa 
dina vingar. 
Det finns även några platser kvar inför vecka 32 i seglarskolan. Ta chansen och 
anmäl ditt barn som är mellan 8-15 år.

Sommarens junioransvariga 
I sommar kommer ungefär 20 ledare att jobba de olika seglarskole-

veckorna. Här på bilden ser ni Bella, Filippa, Johanna, Markus och 

Henrik som är ansvariga för juniorverksamheten. Känner ni igen oss 

nere i hamnen så får ni gärna fråga om saker som handlar om seglar-

skolan, träningen eller juniorverksamheten.

Marknadens lättaste elverk 9kg! Ren sinusvåg, 950W. Endast 2995:-

Flover elektriska
utombords motorer.
Tyst, bekvämt, enkelt
och underhållsfritt.
Pris från endast 999:-
Made in Korea.

Passa på! Fantastiska introduktionspriser!
Se www.drev.se för mer information
Passa på! Fantastiska introduktionspriser!
Se www.drev.se för mer information

Anoder

Impellrar

Sjövattenpumpar

för Yanmar 
och Volvo

Trim-tiltmotorer

Bälgar

Växelhus

G ö r  d i t t  b å t l i v  ro l i g a r e ,  b ä t t r e  o ch  b i l l i g a r e
www.drev.sewww.drev.se
G ö r  d i t t  b å t l i v  ro l i g a r e ,  b ä t t r e  o ch  b i l l i g a r e

Reservdelar till drev och utombordare
M e r c r u i s e r - O M C - V o l v o - E v i n r u d e - J o h n s o n - Ya m a h a - H o n d a - M e r c u r y
Reservdelar till drev och utombordare
M e r c r u i s e r - O M C - V o l v o - E v i n r u d e - J o h n s o n - Ya m a h a - H o n d a - M e r c u r y

Tel: 08-7651090 • Epost: info@drev.se • Linjalvägen 10, Täby-Arninge

Elverk

Propellrar
NYHET!NYHET!
Sprayfärger för motor-
drev-växelhus.

Fixarhelg  
Under fixarhelgen kollade årets instruktörs-

team igenom alla segel, roder och centerbord 

inför säsongen. Nu är alla båtar putsade och 

fixade inför en ny och härlig säsong. Dess-

utom har vi i år införskaffat 1 ny c55:a samt 

fem nya optimistjollar. Optimistjollarna är 

inköpta för de pengar som tjänats in i kafe-

terian under våren och hösten 2014. 

Nya jollarna ska döpas
Nu har vi kollat lite på vad våra nya optimistjollar ska heta. Eftersom det är 
kafeterian i Klubbhuset som har gjort att vi kan köpa jollarna, så kommer de 
att få passande namn: Kakan, Bullen, Smulan, Våfflan och Muffin!

Elda diverse gammalt bråte hör till på våren och 
brandvakterna har koll på lågorna!

Badstranden blir 
krattad och fin.

Det är inte bara båtmotorer som be-
höver olja… Här får möblerna extra 
motståndskraft mot sol och regn.

Hackspettar vid soptunnorna. 
Vad kan man månde hitta där?

Som vanligt har vår fliti-
ga Furholmsgrupp gjort 
i ordning holmen inför 
sommaren. Välkommen 
till vår Klubbholme och 
tack alla ni som fixar och 
donar!

Tack till Matte, Johan och Magnus som tog fina bilder under öppningshelgen!

Isse har övergri-
pande ansvar för 
klubbholmen 
och koll på vad 
som ska göras.

Äntligen är den nya flytbryg-
gan på plats. Här kommer 
många båtar att kunna förtöja 
tryggt i sommar!

Även andra bryggor behöver komma 
på plats och få en översyn.

Wi-Ann får som 
vanligt ta tag i 
dassen. 
Du är bäst!
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Hamn
och
kansli

Under rubriken Hamn och kansli ger vi plats åt alla viktiga meddelanden som rör 
våra mellanhavanden med klubben och hamnen när det gäller avgifter, vakter och 
andra bestämmelser.

Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 183 57  Täby

Telefonnummer
756 32 08 Hamnkapten
756 66 77 Kanslist
756 15 69 Vaktlokal/klubbhus
542 433 31 Furholmen
Hemsida: 
www.viggbyholmsbatklubb.se
E-mail: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se

Kansliets öppettider
Mån-ons 09.00-16.00
Torsdag 09.00-19.00
Fredag 09.00-13.00
Lunchstängt må-to 12.00-13.00
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Torrsättningen i höst
Från 1 juli till 15 augusti är bokningen på hem-
sidan öppen för bokning av torrsättningsdag. Gå 
in på www.viggbyholmsbatklubb.se och boka ett 
datum som passar dig. OBS! Alla måste själva 
boka sitt torrsättningsdatum!

Medlemmarnas arbetspass
Arbetspasset kommer att förläggas i samband 
med torrsättningsdagen. Som vanligt ansvarar 
ni själva för att ta fram ert pallningsmaterial och 
placera det på plats.

Mekaniker på besök i din båt?
Glöm inte att meddela Hamnkontoret om ni 
avtalar med båtmekaniker/företag att de ska ut-
föra arbeten på båten. Det enklaste är att maila: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se. Detta 
är viktigt, så att vi kan hålla koll på att inga obe-
höriga rör sig på bryggor eller båtar.   

Uppallning inför hösten
Ett informationsblad om regler för uppallning 
finns att hämta på Hamnkontoret eller på www.
viggbyholmsbatklubb.se under Hamn/torrsätt-
ning. Passa på att köpa in eller modifiera ditt upp-
pallningsmaterial i god tid innan torrsättningen.

Master
Samtliga master ska vara borta från hamnplan-
erna och övriga områden senast den 31 maj. 
Kvarliggande master kommer att flyttas, för att 
sedan få lösas ut av sina ägare till en kostnad som 
beslutats av Höstmötet (1.500 SEK).

Trailerbåtar
Enligt styrelsebeslut kan trailer utan båt, ställas 
upp på plats anvisad av Hamnkontoret efter det 
att ett giltigt avtal upprättats. Avtalet kommer att 
gälla mellan 27/4 – 4/10 och en avgift ska betalas 
för uppställningsplatsen. Märkning av trailern är 
ett krav och märkningsmaterial hämtas på Ham-
nkontoret. Trailer utan avtal, kommer att forslas 
bort från området mot en kostnad.

”Fel” båt?
Tyvärr händer det att det ligger ”fel” båt vid    
bryggplatserna. Platsen är endast till för den 
båt som står i avtalet. Om ni byter båt måste 
det anmälas till Hamnkontoret, så att nytt avtal 
kan skrivas. Att låna/hyra ut sin båtplats i an-
dra hand, ger skäl för att säga upp avtalet och 
därmed blir man av med sin båtplats.

Förtöjning i hamnen
I Hamnordningen finns regler för hur båtarna 
ska vara förtöjda. Tänk också på att fendra av 
ordentligt, både för din egen och för dina båt-
grannars skull.
Båtar upp till 5 meter skall ha minst 4 fendrar, 
båtar över 5 meter skall ha minst 6 fendrar. Är 
det någonting som känns oklart kring detta, 
kontakta Hamnkontoret så reder vi ut det!

Tvätta båten på spolplattan
I hamnen finns en fin spolplatta, vilket innebär 
att ni som har möjlighet att ta upp er båt på 
trailer kan passa på att spola av den några gånger 
under sommaren. Vattenslang och el finns vid 
spolplattan och din VBK-nyckel passar till bom-
marna. Kemikalier, typ schampo och avfettning 
får inte användas vid tvätt av båt på spolplattan. 
OBS! Att det inte är tillåtet att tvätta bilen på 
spolplattan!

Ladda batterierna?
När det är dags att underhållsladda båtens bat-
terier måste ni hämta ett el-tillstånd på Hamn-
kontoret och det ska sedan fästas på sladden. 
Nattvakterna drar ur alla sladdar som saknar 
el-tillstånd.

Vaggbacken
Vi eldar inte längre kvarlämnat material i vagg-
backen. Därför får ni heller inte lämna kvar ma-
terial där, utan alla medlemmar tar rätt på eget 
överblivet pallnings-täckningsmaterial och kör 
det till Hagbytippen eller annan återvinningssta-
tion. 

Vy över Värtan
Smått & gott från hamn och hav
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Miljövänlig färgtest 
Före sjösättningen promenerade Vimpelns 
redaktör runt bland båtägare som pysslade med 
sina båtar. Martin och Björn, som har en Winga 
860, berättade om ett spännande sommar-pro-
jekt: De ska testa nya miljövänliga bottenfärger 
och har fått måla med fyra olika varianter. Bilden 
på deras båtbotten visar de olika färgfälten. Fär-
gen luktar miljövänligt, ungefär som kåda eller 
möjligen skokräm. Vimpeln ser fram emot att 
kolla in hur deras båtbotten ser ut efter som-
maren! Vi önskar också lycka till: Friskt vågat, 
hälften vunnet, brukar man väl säga!

Vattenslangarna på bryggorna
Kopplingarna till vattenslangarna på bryggorna 
är en specialvariant som inte passar hemma på 
trädgårdsslangen, så låt dem vara kvar nere i 
hamnen.

Betalningsdatum VBK-faktura
Glöm inte bort att betala höstens upplagsavgift i 
tid. Sista betalningsdatum på fakturorna är den 
31 maj!

Parkering 
Tänk på att det är parkeringsförbud vid infarten 
till norra kajen och på Hamnplanen vid norra 
kajen. Varför? Jo, bilar som ska in och sjösätta 
vid kajen eller rampen måste ha fritt för att kun-
na göra detta på ett säkert sätt. Även hantering 
av master kräver sin plats.

Kör försiktigt 
Tyvärr är det många bilar 
som inte håller hastighetsbe-
gränsningen på Hamnvägen, 
så tänk på att det är högst 30 
km/tim som gäller. Kör försiktigt, 
både i och kring hamnen!

Semesterstängt 
Under vecka 30 och 31 kommer det att vara     
semesterstängt på Hamnkontoret.

Trevlig sommar
önskar

Matte och Sandra

Segla Ingmarsö Runt 
Trälhavets BK (TBK) inbjuder alla intresserade 
till kappseglingen Ingmarsö Runt
Lördagen den 13 juni
För mer information om detta trevliga initiativ, 
kika in på vår vänklubb TBK:s hemsida, 
www.tralhavetsbk.se

Skicka gärna ett brev 
till Vimpeln!

Det är alltid kul att få nya tips och veta vad 
våra medlemmar hittar på för något. 

Har du något kul att berätta, 
maila till info@viggbyholmsbatklubb.se

Boka din torrsättning på www.viggbyholmsbatklubb.se!
Från den 1 juli kan du boka datum för torrsättning.

Bokningen är öppen t.o.m. den 15 augusti

Sugen på kappsegling?
Onsdagsseglingar
VhSS kommer även denna sommar att anordna 
SRS-baserad kappsegling i Viggan med gemen-
sam start följande onsdagar: (6, 20 och 27 maj)
3 juni, 10 juni
12 augusti, 19 augusti, 26 augusti
2 september, 9 september
Hjärtligt välkomna!
Läs mer på www.viggbyholmsss.se

Träbåtar  
Från vår Hamnkapten kom en trevlig bild på två 
av klubbens klenoder, som låg och ”svällde” vid 
rampen. Den som är intresserad av fina träbåtar, 
kan rekommenderas boken ”Rena skönheter” 
som berättar om många av de fina träbåtar som 
tas varmt omhand av sina ägare!

Mera press  
Det aktiva miljöarbete som pågår inom vår båt-
klubb ger, glädjande nog, publicitet i pressen. 
I ”Täby nyheter” fanns i mitten av maj en hel-
sidesartikel om Viggbyholms Båtklubb. Det är 
roligt att våra ansträngningar inom miljöom-
rådet uppmärksammas!

Parkering 
Förbjuden

Att angöra en brygga  
Från Nisse Åkerblom kommer denna 
bild som visar hur man, på ett kreativt 
sätt, kan lägga till sin båt mellan bryggan 
och pålarna. Alla sätt är bra, förutom de 
dåliga! Vimpelns redaktör tycker att det 
ser väldigt modigt (och kallt) ut. Hoppas 
att linorna kom på plats till sist och att 
ni inte blev förkylda!

Grattis Matte!  
Vimpeln vill passa på att gratulera vår Hamn-
kapten som fyllde 50 år den 24 maj.
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SEASEA 16 SIDORS JUNIERBJUDANDE I BUTIKEN!

ÖPPETTIDER
Öppet alla dagar

Mån-fred 10-18

Lördag  10-15

Söndag 10-15

GARMIN ECHOMAP 71SV EXKL GIVARE 

PRIS
GARANTI

6390:- 

Art: 13817
DOWNVÜ 
SIDEVÜ 

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

5 
Hz 

7’’
TUMWVGA 

800X480PX

KAMPANJ

795:- 
Ord: 895:-

TUBEPAKET WETNFUN BERMUDA 
Art: 7913

PRIS
GARANTI

5995:- 
2,5 HK kort rigg

Art: 12910

UTOMBORDSMOTOR 
4-TAKT 2,5 HK S
MARITIM POWER 

Art: 80041
 
GUMMIBÅT 230 LUFTDURK 
Lättstuvad med uppblåsbar durk. 

PRIS
GARANTI

4795:- 
AQ 230 AIR

PRIS
GARANTI

1995:- 12V

STANDARD
SKÅL

ELTOALETT 
JOHNSON PUMP 
AQUAT STANDARD 12V 

Art: 48732

ANKARSPEL ANTIGUA 900 OCEAN COMFORT 

PRIS
GARANTI

5995:- 
Ord: 6990:-

Art: 38410

900W 

38ft/6ton

Art: 38420

DU
SPARAR

995:- 
PRIS
GARANTI

2490:- 
Ord: 3 350:-

VHF LOWRANCE LINK-8 AIS
Fastmonterad AIS & VHF-RADIO med 
två kanaler och NMEA2000-anslutning.  

Art: 16692

AIS & NMEA 2000 

PRIS
GARANTI

1095:- 

Art: 74703
UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSVÄST 
BALTIC LEGEND 

Art: 74701 Art: 74702

DU
SPARAR

100:- 

Fjärrkontroll 
Ocean Comfort

KAMPANJ

795:- 
Ord: 1 495:-

DU
SPARAR

850:- 

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Art: 7711

TUBE WETNFUN NAVIGATE 
Wetnfun skitube Navigate. Rolig stand-
ardtube för en person. Kraftigt nylonhölje 

och PVC innertube av högsta kvalitet. 

KAMPANJ
695:- 
Ord: 750:-

Art: 7911

TUBE-PAKET WETNFUN SKI COACH Det lätta och roliga sättet att lära barn 
åka vattenskidor. Sitt eller stå, 2 tubar i 

en, rolig barntube eller som lättåkta vat-

tenskidor. 

Art: 7922

Art: 7923

KAMPANJ
1250:- Ord: 1 395:-

Art: 7925

TUBE WETNFUN SPINDRIFT 80” 
Stor rund & platt tube. Ligg, sitt eller stå, 

möjligheterna är många. Den går även 
bra att ha som solmaddras eller badplat-

Art: 7926

Art: 7927

TUBE CRAZY BANANACrazy Banana är en rolig bananformad 
tube för 1-3 personer. 

TUBE WETNFUN SPICE 
Tube Wetnfun Spice, fartfylld 
dubbeltube för två personer. 

Art: 7924

VATTENSKIDOR WETNFUN 
Vattenskidor Wetnfun Cruise 170cm. 
Comboskidor i slagtålig plast, 
för hela familjen.

KAMPANJ
1995:- Ord: 2 190:- KAMPANJ

1995:- Ord: 2 195:-

KAMPANJ
1295:- Ord: 1 495:-

Finns även i 
junior storlek
till samma pris

KAMPANJ
1495:- Ord: 1 725:-

Art: 7972
Art: 7973

KAMPANJ
249:- 
Ord: 279:-

MASK & SNORKELKIT WETNFUN 
Skön mask av hög kvalitet med härdat glas och 

silikon. Snorkel med ventil och munstycke av silikon. 

Vuxenstorlek alternativt barnstorlek. 

KAMPANJ
795:- 
Ord: 965:-

KAMPANJ
2250:- Ord: 2 395:-

Art: 7928

KAMPANJ
1895:- Ord: 2 195:-

KAMPANJ
25:- 
Ord: 29:-ARMKUDDAR SPLASH uppblåsbara armringar. för ålder 3-6år. 

Art: 7974

KAMPANJ
495:- 
Ord: 625:-SPLASH BADMADRASS 

Skön luftmadrass för sommarens lata dagar. 

KAMPANJ
69:- 
Ord: 79:-

Art: 7976 UPPBLÅSBAR BÅT SPLASH CRUISER
Uppblåsbar båt Splash Cruiser PVC gum-

mibåt av god kvalité. Avsedd för max en vuxen 

och ett barn eller 120 kg. Enkel att blåsa 

upp med stor huvudventil av boston modell. 

4 luftkammare i botten. Lev. med pump och 

åror. Mått 180 x115cm

Art: 7989

TUBE WETNFUN JETSAM 
Tube Wetnfun Jetsam. Stor u-formad & platt 

tube. Fart och action gäller på denna roliga 

liggtube. Lutar i svängarna och ger ytterligare 

spänning i åkningen. 

WAKEBOARD WETNFUN BEACON 140CM Perfekt familjebräda som passar 
alla. Lättåkt, Twin tip design med 
mjuk 3-stegs rockerdesign.

Art: 7732

WAKEBOARD WETNFUN FLARE 137CM 

En bräda för alla nivåer. Stabil och välbalanserad 

med en kraftig Pop(hopp). En perfekt ”allround 

bräda” både på och ovan vattnet.  2 skruvade fenor + 

4 (ingjutna) och fullängdskanaler. 
Rekomenderad vikt på åkare 50-80kg.

Art: 7940

KAMPANJ
1995:- Ord: 2 095:- KAMPANJ

2095:- Ord: 2 195:-

KOMPLETTERA MEDBINDNING 

KOMPLETTERA MEDBINDNING 

Art: 7735

Art: 7736

TUBEPAKET WETNFUN BERMUDA 
Wetnfun Bermuda. Ett prisvärt kvalitets tube-

paket i trekantig form. levereras inklusive tubelina 

samt stor handpump.

Roligare
Art: 7913

TUBEPAKET WETNFUN BANYAN 
Wetnfun Banyan stor slidertube avsedd för 1 

eller flera personer.  Kul tube vid åkning samt skön 

att ligga och slappa på. Levereras inklusive tubelina 

samt stor handpump. 152cm

KAMPANJ
995:- 
Ord: 1 295:-

DU
SPARAR

1000:- 

 
LIVFLOTTE WAYPOINT COASTAL 

TUBE WETNFUN SCREAM 
Wetnfun Scream stor racetube 
avsedd för 1 person. Kul tube för 
aktiv åkning. 

Art: 7931

TUBE SOULRIDER Dubbeltuben Soulrider är en stor 
och rolig tube som det går att åka både 

bakåt och framåt i. Tuben är också 

KAMPANJ
795:- 
Ord: 995:-

KAMPANJ
1495:- Ord: 1 695:-

KAMPANJ
995:- 
Ord: 1 095:-

KAMPANJ
189:- 
Ord: 219:-

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

GARMIN ECHOMAP 50S INKL GIVARE 

Art: 13810

GARMIN GPSMAP 721/721XS  

EXKL GIVARE PEKSKÄRM 

PRIS
GARANTI

9295:- 

Art: 13804

GARMIN GPSMAP 1020 / 1020XS

EXKL GIVARE 

PRIS
GARANTI

15390:- 

Art: 13809

RADAR GARMIN GMR 18HD 

PRIS
GARANTI

11750:- 

Art: 14850 RADAR GARMIN GMR 18 XHD 

PRIS
GARANTI

14490:- 

Art: 13850

PRIS
GARANTI

8695:- 

Art: 13805

PRIS
GARANTI

15375:- 

Art: 13808

PRIS
GARANTI

18350:- 

Art: 13830

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

10 
Hz 

5’’
TUMVGA 

480X640PX

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

10 
Hz 7’’

TUMWVGA 
800X480PX

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

10 
Hz 

10’’
TUM

WVGA 
800X480PX

DOWNVÜ 

DOWNVÜ 

GARMIN ECHOMAP 42DV

EXKL GIVARE 

PRIS
GARANTI

2290:- 

Art: 13812
GARMIN ECHOMAP 52DV

EXKL GIVARE 

PRIS
GARANTI

4290:- 

Art: 13813

GARMIN ECHOMAP 71SV 

EXKL GIVARE 

PRIS
GARANTI

6390:- 

Art: 13817

GARMIN ECHOMAP 91SV

EXKL GIVARE 

PRIS
GARANTI

8390:- 

Art: 13818

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

5 
Hz 

4,3’’
TUM

WQVGA 
480X272PX

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

5 
Hz 

5’’
TUMWQVGA 

480X480PX

PRIS
GARANTI

3640:- 

DOWNVÜ 

DOWNVÜ 

DOWNVÜ 

SIDEVÜ 

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

5 
Hz 7’’

TUMWVGA 
800X480PX

DOWNVÜ 

SIDEVÜ 

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

5 
Hz 9’’

TUMWVGA 
800X480PX

GARMIN GPSMAP 7407 & 7407XSV 

EXKL GIVARE PEKSKÄRM 

PRIS
GARANTI

13795:- 

Art: 13822

PRIS
GARANTI

11990:- 

Art: 13821

GARMIN GPSMAP 7408 & 7408XSV 

EXKL GIVARE PEKSKÄRM 

PRIS
GARANTI

16495:- 

Art: 13824

PRIS
GARANTI

15395:- 

Art: 13823

GARMIN GPSMAP 7410 & 7410XSV 

EXKL GIVARE PEKSKÄRM 

PRIS
GARANTI

20995:- 

Art: 13826

Art: 13825

PRIS
GARANTI

19150:- 

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

10 
Hz 7’’

TUMWVGA 
800X480PX

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

10 
Hz 

8’’
TUM

WVGA 
1024X600PX

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

10 
Hz 

10’’
TUM

WXGA 
1280X800PX

DOWNVÜ 

SIDEVÜ 

GARMIN GPSMAP 7412XSV 

EXKL GIVARE PEKSKÄRM 

PRIS
GARANTI

30995:- 

Art: 13828

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

10 
Hz 

12’’
TUM

WXGA 
1280X800PX

DOWNVÜ 

SIDEVÜ 

DOWNVÜ 

SIDEVÜ 

DOWNVÜ 

SIDEVÜ RADARPAKET GARMIN 721XS 

& GMR18HD 

GARMIN AIS 600 TRANSCEIVER 

GARMIN AIS 600 använder ClearTrackTM 

teknik - som garanterar att det inte finns 

några avbrott av AIS trafik position medan 

VHF-radion är i bruk. 

PRIS
GARANTI

7390:- 

Art: 14876

GARMIN AIS 300 RECIEVER 

Höj din båts säkerhetsnivå och få bät-

tre överblick och möjlighet att ta emot 

navigationsinformation från andra fartyg. 

PRIS
GARANTI

1890:- 

Art: 14875

LOWRANCE HDS GEN3 MULTITOUCH 

Multifunktionsinstrument med pekskärm samt knappsats inbyggd WiFi. HDS 

instrumentet finns i 3 olika skärmstorlekar 7”, 9” eller 12”. 

Ekolodsgivare tillkommer. 

Art: 13737

Priserna gäller t.o.m 30 juni 2015 Vi reserverar oss för att vissa varor kan ta slut

TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Art: 73323

Art: 73343 Art: 73344

Art: 73381
Art: 73385

Art: 73391
UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSVÄST ARGUS

UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSVÄST WINNER 165

DU
SPARAR

110:- 

PRIS
GARANTI

770:- 
Ord: 880:-

DU
SPARAR

125:- 

PRIS
GARANTI

865:- 
Ord: 990:-

DU
SPARAR

110:- 

PRIS
GARANTI

770:- 
Ord: 880:-

DU
SPARAR

110:- 

PRIS
GARANTI

770:- 
Ord: 880:-

Art: 73322

DU
SPARAR

110:- 

PRIS
GARANTI

770:- 
Ord: 880:-

Art: 73100
Art: 73201

UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSVÄST BALTIC SEASEA 150 ZIP 

Art: 73331

KAMPANJ
650:- 
Ord: 690:-

KAMPANJ
185:- 
Ord: 195:-

UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSVÄST WINNER 150

PRIS
GARANTI

9990:- 
4-Personer

Art: 80000

 
LIVFLOTTE WAYPOINT COMMERCIAL ISO9650-1 

Art: 80015

DU
SPARAR

1000:- 

PRIS
GARANTI

14990:- 
4-Personer

 
LIVFLOTTE WAYPOINT COASTAL 

DU
SPARAR

1000:- 

FLYTVÄST SEA-SEA 

RÄDDNINGSVÄST FÖR BARN BALTIC PRO SAILOR 

PRIS
GARANTI

395:- 

Art: 74401

RÄDDNINGSVÄST BALTIC BAMBI SUPER SOFT 

PRIS
GARANTI

395:- 
Ord: 515:-

Art: 6881

FLYTPLAGG SURF & TURF FLIPPER Den mångsidiga västen Flipper har två 
sidor. Vill du byta färg vänder du enkelt 
och smidigt västen ut och in och du får ett 
helt nytt utseende. Båda sidor är försedda med dubbla dragkedjefickor. 

PRIS
GARANTI

765:- 
Ord: 950:-

Art: 74705

DU
SPARAR

120:- 

DU
SPARAR

185:- 

RÄDDNINGSVÄST FÖR BARN  SPLITFRONT 

PRIS
GARANTI

295:- 
Ord: 355:-

DU
SPARAR

60:- 

PRIS
GARANTI

1095:- 

Art: 74703UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSVÄST BALTIC LEGEND 

Art: 74701 Art: 74702 Art: 74700 Art: 6888
Art: 6889

DU
SPARAR

100:- 

LÄNSPUMP DRÄNKBAR 38L/MINJOHNSON ULTIMA BILGE Kvalitetspump m inbyggd automatisk 
nivåvakt utan rörliga delar. 

KAMPANJ
549:- 
Ord: 695:-

Art: 5958

LÄNSPUMP DRÄNKBAR RULE AUTOMATIC 32L Helautomatisk 12 volt länspump med ele-
ktronisk länsautomatik. Länsautomatiken 

Art: 5951

LÄNSPUMP DRÄNKBAR RULEMATE Amerikansk kvalitetspump med inbyggd 
automatisk nivåvakt utan rörliga delar. 

Art: 5960

LÄNSPUMP DRÄNKBAR JOHNSON ULTIMA COMBO 40L 
Dränkbar länspump 12V med Ultima nivåströmbrytare

Art: 5915

KAMPANJ
495:- 
Ord: 595:-

KAMPANJ
549:- 
Ord: 695:-

KAMPANJ
695:- 
Ord: 795:-

SAR / OFFSHOREVÄST BALTIC 
Sjöräddningens arbetsväst. SAR är en 
flytväst med mer flytmaterial än en 
konventionell 50N seglarväst, vilket ger 
ett extra högt flytläge. SAR är utrustad 
med integrerad säkerhetssele 

PRIS
GARANTI

1090:- 

Art: 74740

DU
SPARAR

100:- 

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

VI ÄR NU 30 BUTIKER!  

2015 öppnar vi 4st nya butiker. Vi är nu 30 stycken 

båttillbehörsbutiker fulla med kraftfulla erbjudanden och

djup kunskap. 

Nya butiker 2015: Västervik, Strömstad, 

Smögen & Växjö.

Hitta din butik på baksidan av bilagan eller på seasea.se 

Vi ser fram emot ditt besök.

SOMMARKAMPANJ 
 GÄLLER T O M 30 JUNI 2015

 SEASEA´S 16 SIDORS KAMPANJERBJUDANDE!
GARMIN ECHOMAP 71SV EXKL GIVARE 

PRIS
GARANTI

6390:- 

Art: 13817

DOWNVÜ 

SIDEVÜ 

AUTOGUIDANCE 

GPS/GLONASS 

5 
Hz 7’’

TUMWVGA 
800X480PX

KAMPANJ

795:- 
Ord: 895:-

TUBEPAKET WETNFUN BERMUDA 
Art: 7913

PRIS
GARANTI

5995:- 
2,5 HK kort rigg

Art: 12910

UTOMBORDSMOTOR 

4-TAKT 2,5 HK S

MARITIM POWER 

Art: 80041

 
GUMMIBÅT 230 LUFTDURK 

Lättstuvad med uppblåsbar durk. 

PRIS
GARANTI

4795:- 
AQ 230 AIR

PRIS
GARANTI

1995:- 
12V

STANDARD

SKÅL

ELTOALETT 

JOHNSON PUMP 

AQUAT STANDARD 12V 

Art: 48732

Art: 48073
12/24V

22
LITER 

PRIS
GARANTI

2995:- 

KÖP TILL

230V ADAPTER

198:- 
ART NR 48076

ANKARSPEL ANTIGUA 900 OCEAN COMFORT 

PRIS
GARANTI

5995:- 
Ord: 6990:-

Art: 38410

900W 

38ft/6ton

Art: 38420

DU
SPARAR

995:- 

PRIS
GARANTI

2490:- 
Ord: 3 350:-

VHF LOWRANCE LINK-8 AIS

Fastmonterad AIS & VHF-RADIO med 

två kanaler och NMEA2000-anslutning.  

Art: 16692
AIS & NMEA 2000 

MARINBATTERI VARTA 

PROFESSIONAL DUAL PURPOSE 

PRIS
GARANTI

795:- 

Art: 5488

75Ah

PRIS
GARANTI

1095:- 

Art: 74703

UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSVÄST 

BALTIC LEGEND 

Art: 74701 Art: 74702

DU
SPARAR

100:- 

Fjärrkontroll 

Ocean Comfort

KAMPANJ

795:- 
Ord: 1 495:-

50
WAtt

SOLCELLSPANEL 

SUNWIND 50W 

Art: 70219

PRIS
BOMB! 50W

695:- 
Ord: 1 050:-

DU
SPARAR

355:- 

PORTABEL KYL/FRYSBOX 

SUNWIND DC-22 LITER 

Bärbar kyl/frysbox 22 på liter med 

låg strömförbrukning 

DU
SPARAR

850:- 

Batteriladdare 15A 

CTEK M200

Art: 70434

PRIS
GARANTI

1290:- 

15A

Sveriges största båttillbehörsbutikskedja med 30st butiker i hela landet!

Massor med fina erbjudanden för alla som älskar båtlivet! 

16 SIDORS
KAMPANJ-

BILAGA
SEASEA.SE 


