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Jan och Christina 
på Furholmen

Vi är en komplett 
Mobil Båtservice.
Vi hjälper er med
allt från enklare service
till större renoveringar.

Bl.a:
Motorservice
Drevservice
Bälgbyte
Polering
Installationer
Navigationsutrustning
Bogproppeller
Ankarspel

www.bsmarin.se08-400 206 63 - info@bsmarin.se -

Höstmöte
Torsdagen den 19 november kl. 19.00

Klubben har enligt stadgarna två allmänna medlems-
möten varje år. Det beslutande årsmötet äger rum på 
vårvintern och till det kan man skriva motioner om 
klubbens verksamhet. På årsmötet väljs också ny sty-
relse. Det andra mötet är Höstmötet, där styrelse och 
kommittéer rapporterar om det pågående klubbarbe-
tet och där beslut fattas om nästa års budget.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att    
    jämte ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Redogörelse för den löpande verksamheten
7. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt 
    avgifter för kommande räkenskapsår
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutning

Pga den pågående Corona-pandemin kommer årets 
Höstmöte att bli lite annorlunda. Styrelsen har 
beslutat att avhålla Höstmötet som ett Zoom-möte 
med video från Klubbhuset, med möjlighet att boka 
in sig till att fysiskt delta i Klubbhuset om så önskas. 
Givetvis kommer vi att följa FHM:s rekommenda-
tioner och de regler som gäller för allmänna sam-
mankomster vid tillfället.

För detaljerad information om hur mötet kommer 
att genomföras och hur du kan delta, se 
www.viggbyholmsbatklubb.se samt den information 
som tillsänds alla medlemmar via mejl.

Handlingarna till Höstmötet kommer, i enlighet 
med stadgarna, att finnas tillgängliga på Hamn-
kontoret fr o m torsdagen den 5 november.
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Ingen kunde väl ana att detta speciella år skulle 
innebära att VBK skulle få så många nya med-
lemmar, i skrivande stund hela 185 st.  

Därför vill jag passa på att välkomna er alla 
till Viggbyholms Båtklubb, en de största och 
kanske även en av de modernaste båtklubbarna 
i Sverige.  

Att få så många nya medlemmar och även i 
vissa fall nya båtägare är en utmaning för såväl 
hamnkontor som styrelse och för er som sedan 
länge är medlemmar i VBK, vi får alla hjälpas 
åt att lära våra nya medlemmar hur vi arbetar 
i klubben. För er som är nya i klubben och 
som kanske även för första gången lägger er båt 
på hamnplanen, vill jag gärna be om att läsa 
igenom Hamnordningen en extra gång, i den 
finns beskrivet vilka regler som gäller i klubben.  
Framförallt är vi i VBK måna om miljön och 
därför är det t ex inte tillåtet att hälla ut miljö-
farligt avfall eller fritt skrapa bort bottenfärg på 
hamnplanen. Fråga därför gärna era båtgrannar 
eller hamnkontoret om ni är osäkra på vad som 
gäller. 

Det stora bryggprojektet går äntligen mot sitt 
slut, alla bryggor ligger på plats och jag hoppas 
ni håller med mig om att hamnen blivit riktigt 
fin och bra. Ännu kvarstår dock en del arbete 
och förbättringar som kommer att genomföras 
nu under hösten.  Bland annat kommer några 
landgångar att bytas ut och en del provisoriska 
lösningar att åtgärdas. Kommunen har även sett 
till att strandpromenaden fräschats upp med ny 

asfalt och snart även nya parkbänkar mm. Det 
tackar vi för!

Som ett led att minska kostnaderna för utskick 
och porto har vi i veckorna lanserat en ny med-
lemsportal Portnet, som innebär att du som 
medlem enkelt kan uppdatera dina adressupp-
gifter, få kontroll över dina avtal och kunna se 
dina fakturor. 

Anslutningen är till att börja med frivillig men 
om du har en båt som du nästa höst skall boka 
torrsättning för, kommer du vara tvungen att 
registerna dig.  

Vi saknar fortfarande ca 100-talet mejladresser i 
vårt medlemsregister och dessutom är det många 
som inte längre fungerar, så passa på att upp-
datera era medlemsuppgifter snarast. 

Efter årsskiftet kommer alla fakturor att skickas 
ut via mejl så det är extra viktigt att vi har din 
rätta mejladress i vårt register och enklast att få 
uppgifterna uppdaterade är att ansluta sig via 
Portnet.  

Nu lider den fina båtsäsongen 2020 mot sitt 
slut. Ett tappert gäng har redan städat upp vår 
fina klubbholme och förberett den inför vinter-
säsongen, jag vill därför rikta ett stort tack till 
alla er som tar hand om Furholmen.

Hoppas vi ses under torrsättningen!
Lars Lundbladh,

Ordförande Viggbyholms båtklubb 

Omslagsbilden
Nattlysande moln över hamnen.
Foto: Charlotte Fabricius

Övriga bilder är från pixabay.com eller 
privata om inget annat anges.

Nästa nummer
Utkommer i december 2020.

Manus och 
annonsmaterial
Skickas till hamnkontoret eller maila till 
Carina Norberg, 
info@skargardskunskap.se 
senast 15 november 2020.

Vimpelns annonspriser
Helsida  4 000:-
Halvsida 2 000:-
Kvartssida 1 000:-

Kommande möten
Höstmöte 19 november 2020
Årsmöte 18 mars 2021 kl 19.00

Redaktion
Ansvarig utgivare och redaktör
Carina Norberg
Producent
Ingela Almén, ingelaaalmen@gmail.com
Annonser
Hamnkontoret, tel 08-756 32 08
Redaktionsadress
Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 183 57  Täby
Tel: 08-756 32 08

Hemsida: 
www.viggbyholmsbatklubb.se

E-mail: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se

Tryck
Grafiska Punkten, Växjö

Välkommen till 
Viggbyholms båtklubb!

LEDAREN   ordförande har ordet

Red sun at night 
– sailors delight!
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Långvik på Möja
Möja har länge varit lite svåråtkomligt, sär-
skilt för djupgående båtar, och servicen vid de 
befintliga små hamnarna har inskränkt sig till ett 
torrdass. Nu är det bättring på gång! I ett, delvis 
EU-finansierat, projekt kallat Seastop kommer 
servicenivån att höjas i 21 hamnar i Stockholms, 
Ålands och Åbolands skärgårdar. 

I Långvik på Möja har man lagt ut en fin och 
stor flytbrygga, som dessutom är försedd med 
mooringlinor och utsikten från sittbrunnen är 
magisk! Här ligger man bra för de flesta vindar 
från andra håll än nord och till nästa sommar 
kommer det finnas mer service att tillgå. Idag 
finns sopstation, mack och den sommaröppna 
Konsumbutiken i Långvik. Om man har en båt 
som inte går så djupt, går det även bra att lägga 
till längst inne i Långviks hamn.

Jeppes Gästgiveri
Om man går en liten bit på landsvägen kommer 
man till Jeppes Gästgiveri, med café, restaurang, 
valfria drycker, livemusik, bröd och cyklar att 
hyra, dessutom i väldigt mysig miljö mellan de 
gamla husen. 

Ett smultronställe
Skärgårdsgalleriet
Ett stenkast längre bort, i Långviksnäs, ligger 
Skärgårdsgalleriet, som säljer skärgårdskonst, 
hantverk och böcker. De har vettar, fågelskulp-
turer och små roddekor i trä, dessutom många 
av de böcker som getts ut om Stockholms skär-
gård. Vill man ha tag i en vacker tavla av Roland 
Svensson, är det här man ska leta!

Ramsmora
För den som är sugen på en längre promenad, är 
det mindre än 2 km till Ramsmora, där man hit-
tar Wikströms Fisk. Hos familjen Wikström är 
det alltid gott att äta lunch, middag eller kanske 
bara ta en öl med lite snacks bland syrenerna 
utanför krogen.

Vid Ramsmora ångbåtsbrygga ligger Roland 
Svensson museet, som är öppet sommartid eller 
efter överenskommelse.

Se mera på Möja
Hyr man en cykel går det lätt att ta sig runt på 
Möja. Passa på att besöka Löka, ”centralorten” 
Berg med restaurang, butik, turistbyrå och 
bageri, där även Kyrkviken och den fina kyr-
kan är värda ett besök. Att ta sig ner till Möja 
ström och titta på båttrafiken kan också vara 
kul. Även dessa hamnarna på Möja kommer att 
få sig en uppfräschning med servicehus inom 
ramarna för projekt Seastop. Här och var längs 
landsvägen finns trevliga informationstavlor
 som berättar om platserna och livet på ön!

Om Seastop
EU-programmet Central Baltic har beslutat att 
stödja utvecklingen av 21 små hamnar i skär-
gården med sammanlagt 30 miljoner kronor. 
Tillsammans med ytterligare tio miljoner i 
bidrag från Landstingets skärgårdsanlag samt 
ytterligare anslag från Länsstyrelsen och Värmdö 
kommun kommer tretton hamnar i Stockholms 
skärgård, sex hamnar i Ålands skärgård och två 
hamnar i Finland få cirka två miljoner var för 
upprustning och utveckling.

Mottagarna av projektpengarna är de bolag, 
hamnföreningar eller båtklubbar som driver 
hamnarna. Och eftersom det är ett EU-projekt 
med en hel del anvisningar och krav, förbinder 
sig mottagarna av pengarna att driva hamnarna 
vidare i minst tio år.

Vill du läsa mera: www.seastop.se
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aChecklista inför vintern!      
Att båten står på land, innebär inte att man helt kan glömma bort den 
tills det våras igen, utan man är faktiskt båtägare även vintertid. Här 
kommer lite tips om vad som är viktigt att komma ihåg inför vintern. 
Några av tipsen är mest för din egen eller möjligen för ditt försäkrings-
bolags skull, medan andra är till för att dina klubbkompisar inte ska råka 
illa ut!

aMärk presenningen
Om din presenning blåser sönder, en stötta vrider sig eller någon miss-
tänker att det varit tjuvar på besök i din båt, vill du säkert veta det så 
snart som möjligt. Om du märker din presenning tydligt, med namn och 
medlemsnummer, är det lätt för andra medlemmar att få kontakt med dig! 
I vaktlokalen finns en pärm med ett register över alla medlemmar som även 
innehåller telefonnummer.

aTa hem allt stöldbegärligt
Självklart vill du inte bli av med elektronik, drev, motor eller annan dyrbar 
utrustning. Tjuvarna tar inte vintersemester. 

aTa bort propellern samma dag som du tar upp båten
Tjuvarna vet att båtägarna är trötta, hungriga och vill åka hem efter en 
lång torrsättningsdag. Många stölder sker därför i direkt anslutning till 
torrsättningen.  Lura tjuven och ta själv bort din propeller!

aLämna inget ätbart kvar ombord
Möss blir gärna sugna på lite mat när det börjar bli kyligt ute. En kvar-
glömd chokladkaka eller ett paket kex, kan locka dem att flytta in i din båt. 
Den som en gång har haft möss på besök ombord, brukar inte glömma 
kvar godsaker igen! Dessutom slipper du mögel och dålig lukt till våren.

aTa in förtöjningsgodset från bryggan
Inga tampar, linor, fjädrar eller schackel mår bra av att tillbringa vintern 
i snö och is på bryggorna, dessutom ser det slarvigt ut. Var rädd om dina 
prylar, ta hem tvätta och smörj upp, så blir du glad när det är dags för 
sjösättning!

aTa hem uppblåsbara flytvästar
Uppblåsbara flytvästar ska förvaras torrt och dessutom kontrolleras regel-
bundet. Passa på att göra en översyn av västarna under vintern. Behöver du 
hjälp och råd? Kontakta Ekens Naval i Arninge som är experter.

aFotodokumentera så mycket som möjligt
Även om man är övertygad om att man kommer ihåg hur fästet till anten-
nen var monterat, vilka skruvar som hörde till mantågsstöttorna eller hur 
sladden till den extra solpanelen var dragen, så står man där på våren och 
kliar sig i huvudet. En båt-mapp med foton kan förenkla livet! Foton är 
även bra vid kontakt med ditt försäkringsbolag, om något skulle inträffa 
under vintern.

aDra alltid ur och samla ihop din elkabel
Kablar som ligger kvar på marken, gör att det inte går att snöröja i gån-
garna mellan båtarna och då blir det svårare för alla att ta sig fram till sin 
båt. När ni lämnar båten skall alltid kabeln dras ur, lindas ihop och tas 
tillbaka till båten.Tänk på att enbart jordade elkablar får användas och se 
till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utom-
husbruk. 

aTitta till båten under vintern
Stöttor och spännband behöver regelbundet ses till och vid behov just-
eras under vintern. Vind och nederbörd kan göra att markförhållandena 
ändras och att stöttorna måste dras åt mot båtens botten. Kolla samtidigt 
att eventuella spännband inte slackar och passa på att skaka bort snö från 
presenningen, så slipper du riskera att täckställningen rasar ihop.

aLås fast stegen
En olåst stege ger tjuvar tillfälle att besöka inte bara din båt, utan även 
grannbåtarna. Det ligger alldeles för många stegar som inte är fastlåsta 
under båtar i hamnen. Ett tips är att skaffa ett vajerlås/kombinationslås, 
så slipper du hålla reda på nycklar. Kostar en 50-lapp på exempelvis Jula.

aHåll ögon och öron öppna
Om vi bryr oss om andra och varandra, blir det svårare för obehöriga att 
vistas i hamnområdet. Säg hej och prata lite med dem du träffar, oftast är 
det en klubbkompis!

DU SOM VARIT MED ETT TAG
Du som har haft båt länge och tycker att Vimpelns tips & råd är självklara, 
glöm inte att alla är barn i början. I år har vi väldigt många nya medlem-
mar, kanske just du kan hjälpa någon av dem att hitta rätt i båt-världen 
och i djungeln av tillbehör?

DU SOM ÄR NY MED BÅT
Välkomna till oss i VBK och vi hoppas att du ska trivas med att ha båten 
i hamnen även under vintern. Fråga dina båtgrannar om det är något du 
undrar över eller behöver hjälp med, de flesta båtägare älskar att prata om 
sina farkoster och har säkert en mängd goda råd att dela med sig av!

Några pekpinnar
Tråkigt nog finns det alltid personer som tycker att regler inte gäller dem 
och därför gör lite som de vill. För att det ska fungera i Hamnen är det vik-
tigt att följa Hamnordningen och att göra sitt bästa för att alla ska trivas.

Här är några exempel på trist beteende:
Att ställa upp grindarna till bryggorna med t ex stenar. Obehöriga får 
inte vistas på våra bryggor och eftersom man behöver en nyckel både för 
att komma ut och in, kan en öppen grind också innebära att någon kan bli 
inlåst (eller kanske man ska säga utlåst) på bryggan.

Att lämna kvar vagnar/kärror på bryggor. Våra vagnar och kärror är till för 
alla och måste alltid ställas tillbaka efter användning.

Att lämna sopor utanför containern. Under sommaren har det tidvis varit 
dålig ordning vid sopstationen. Sopor har lämnats utanför containern, 
vilket lett till att kråkorna har haft fest och spridit skräpet över hela hamn-
området. Om sopinkasten verkar vara fulla, så passar din bryggnyckel till 
låset på stora luckan och oftast är det gott om plats för soporna inne i 
containern.

Att parkera där det inte är tillåtet. Man får aldrig ställa bilen så att den 
blockerar annan verksamhet, t ex har parkerade bilar hindrat sopbilarna 
från att komma fram och tömma vår sopcontainer.

  September  Oktober
  Torsdag 10/9 kl. 17.30-19.00 Söndag 4/10  kl. 12.30-15.00
  Tisdag 15/9 kl. 17.30-19.30 Tisdag 6/10 kl. 17.30-19.00
  Söndag 20/9 kl. 12.30-15.00 Söndag 11/10 kl. 12.30-15.00
  Tisdag 22/9 kl. 17.30-19.00 Tisdag 13/10 kl. 17.30-19.00
  Söndag 27/9 kl. 12.30-15.00 Söndag 18/10 kl. 12.30-15.00
  Tisdag 29/9 kl. 17.30-19.00 Tisdag 20/10 kl. 17.30-19.00

Stora master läggs in sista dagen, dvs tisdagen den 20/10.

Inga master får ligga kvar ute på hamnområdet efter den 21 oktober.

Masthuspersonalen bär inga master, utan bärhjälp ordnar du själv.
Fråga gärna någon som verkar behöva ett extra handtag,

så kan ni hjälpas åt med varandras master.
 

Masthustider
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En nyhet under hösten är att vi har lanserat Port-
net, som är en medlemsportal vilken på ett smart 
sätt sammankopplar dig med vårt medlemsregis-
ter och faktureringssystem. Portnet innebär alltså 
att du som medlem kan få en överblick över dina 
medlemsuppgifter, båtuppgifter, bokningar, fak-
turor mm.

Från årsskiftet 2021 kommer Viggbyholms Båt-
klubb i första hand skicka fakturor och boknin-
gar mm via mejl och även i vissa fall via sms. En 
av anledningarna är de ökade portokostnaderna, 
men även för att vi skall kunna få ut information 
till er medlemmar på ett snabbt och effektivt 
sätt. 

Att registrera sig i Portnet är frivilligt men för 
er som har båt och vill boka torrsättning kom-
mer det att vara ett krav att vara ansluten till 
medlemsportalen.  Vi vill givetvis att så många 
som möjligt är anslutna samt att era mejladresser 

När du är inloggad kan du välja något av meny alternativen:
•  Hamninfo, viktig information om vad som händer i hamnen 
•  Dokument, här hittar du stadgar, hamnordning samt andra viktiga dokument 
•  Information
 •  Mina båtar, information om dina registrerade båtar 
 •  Mina platser, uppgifter om dina avtal mm
  • Förstahandskontrakt, är uppgifter om din bryggplats
  • Bodfack 
  • Nycklar
  • Upplagsplatser (ej uppdaterade men kommer i framtiden att visas)
 • Köer, visar eventuella köplatser
 • Fakturor, här kan du överblicka alla fakturor från 2015 och framåt
• Bokningar, här kommer du att kunna se dina framtida bokningar t ex torrsättning, vakter mm.

Det är många som har rensat i lådor och skåp under Corona-våren och några har 
kontaktat Vimpelns redaktör för att berätta att de hittat en VBK-skiva!

Till VBK:s 30 års jubileum 1977 gavs det ut en EP med 4 visor tillägnade skärgården och 
Viggbyholms Båtklubb: Motorbåtsvalsen, Solen går upp över Ålands hav, Furholmsvals-
en och Vals till Viggbyholms Båtklubb. Kompositör var Curt Blomquist och text svarade 
VBK:s tidigare Hamnkapten Moan Carlberg för. Det skönsjungande gänget bestod av 
Göte Lovén, Eyvor Larsson, Gerd Bylund och Elly Helgeström.

För ett 10-tal år sedan gjorde vi en CD av EP:n och nu har vi lagt in skivan på 
www.viggbyholmsbatklubb.se under Furholmen. Passa på att gå in och lyssna!
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För 35 år sedan
Det är väldigt uppskattat när Vimpelns redaktör får in bilder från medlemmar.

Denna gång är det Maj-Britt och Torbjörn Falck som har städat i gömmorna och hittat några bilder från 1985.
Efter en snöig vinter blev det vår. Vi tackar för bidraget!

För 43 år sedan

VBK:s Hamnkapten Moan 
skrev en hälsning på bak-
sidan av skivfodralet

Sjösättningsdag den 28 april 
1985. Sven Hermansson 
funderar hur första turen med 
båten skall bli.

1 maj 1985. Maj-Britt på en 
vintrig Furholmen. I bak-

grunden Korsholmen.

5 maj 1985 
Torbjörn river gamla toan 
och Elly provsitter den nya.

Sjön som en spegel, frånsett dyning.

BLEKE
VI LEVERERAR: 
STÅENDE RIGG: Stag och vant
19 trådig Rostfri Standard wire
& Compact wire från 3 till 16mm 
Rod, PBO, Vectran & Dyneema.

LÖPANDE RIGG: Fall, skot och
hanfötter samt liftar i Dyneema,
Vectran, Technora och Polyester.

GASOL AGAGAS: Passapå att
byta Gasolflaska hos oss och se
över er gasolanslutning! Vi har
gasolslang, kopplingar och läck-
spray i butiken.

CAFÉ DIAMANTKNOPEN: Vid
butiken har vi ett Cafè, där vi
serverar kaffe, te, kalla drycker,
kakor, korv och GB Glass.

RIGGVERKSTAD: I vår nya verk-
stad som är 21,5m lång och 6m
bred har vi två ändstyckspressar
som klämmer från 2 mm upp till
16 mm wire, Rod eller DyForm.
Vi tar också in master för över-
syn och kompletteringar.

R . I . G . G . I . N . G

Svinninge Hamn • 184 92 ÅKERSBERGA
08-54026444 • 0707176154

doghousemar ine . se• ne@doghousemarine.se

556685-5341   2020-05-14

Portnet
och mobilnummer är uppdaterade.  I och med 
att du registrerar dig i Portalen kan vi skicka ut 
information till dig som medlem och i framtiden 
kommer du även att kunna boka din torrsättning 
och på ett enkelt sätt kontrollera dina vakttider 
mm. 

För att registrera sig i medlemsportalen måste 
du först ta emot ett SMS eller email med din 
unika portalkod. Därefter registrerar du dig via       
Portnet-sidan på internet www.portnet.se  

Vi har redan skickat ut uppgifter för registrering 
till samtliga medlemmar, har du ännu inte fått 
någon kod skicka gärna ett mejl till portnet@
viggbyholmsbatklubb.se så skickar vi dig en ny 
kod.  

Här nedan visas en överblick över medlems-
portalen:

Välkomstsidan

Inloggningssidan

Registreringssidan

Informationssidan
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Det var inte bara pandemin som gjorde att årets midsommarfirande på 
Furholmen blev lite annorlunda! Det traditionella midsommarvädret, dvs 
regn och blåst, lyste nämligen med sin frånvaro och istället sken solen över 
alla glada VBK:are som samlats på Klubbholmen. 

Barkbåts-bygge, tre-kamp, fisketävling, tipspromenad och samling, med 
avstånd, kring stången kunde genomföras i enlighet med gällande regler 
och rekommendationer. Det var inte så många som var roade av att klä vår 
midsommarstång, utan det fick bli en enklare variant detta år! 

Självklart blev det också trevligt umgänge på bryggan, mellan sittbrunnar 
och på berget där midsommarnattens traditionella korvgrillning genom-
fördes av de som var vakna.

Tack Irma, Anders, Lotta m.fl. som ser till att vi får fina foton att njuta av 
och ett särskilt tack till den okände på Facebook som designat ”Årets sill”, 
hoppas att den var god!

Solig och annorlunda

Midsommar på Furholmen!
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Några av klubbens ”slitvargar” har jobbat på även under semestern., 
det vill vi gärna framföra ett varmt tack för! 

Veden till bastun är sorterad, solcellsbelysning hjälper oss att hitta hem 
till båten(eller till dass) i höstmörkret och som vanligt bjuder alltid 
Furholmen på vackra solnedgångar och fin utsikt genom dass-hjärtat!

Ved, upplysning och vacker utsikt på Furis!

Det borde ju kunna vara några fler än 4 deltagare kan man tycka, med ca 
100 medlemmar i VhSS och flera hundra segelbåtar i VBK. 
Kom igen nästa år!
Det blev i år framflyttad start till Karklöfaret, då det var helt fritt från vind 
vid den ordinarie startlinjen vid Stora Skratten. Vinden kom vid Karklö, 
väst och senare sydväst. Mycket behaglig segling och varmt var det. Där-
efter en skön kväll på bryggan som inleddes med prisutdelning och priser 
skänkta av SeaSea i Täby. 
Kåre/Action

Härligt och varmt Kräftkör!
Resultat: 
1. Sara Ulfsdotter i Rival 2.18.17
2. Kåre Larsson i Action 2.19.41
3. Anders Stenhols i Ylvali 2.29.59
4. Matte Olson i Elanora 2.46.56

Ett stort tack till Kåre Larsson som, trots det låga
deltagarantalet, varje år entusiastiskt arran-
gerar och bjuder in till detta trevliga evenemang!
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Miljö- och säkerhets-
certifieringen blir digital

Sedan många år är det ett krav att alla nya medlemmar ska genomgå 
klubbens Miljö- och säkerhetscertifiering. Det brukar normalt ske 
genom träffar som hålls i Klubbhuset med jämna mellanrum. Pga 
den rådande situationen med Covid-19, har styrelsen beslutat att en 
digital version av certifieringen ska ersätta dessa träffar tillsvidare.

Rent praktiskt innebär det att du som skulle ha blivit inbjuden till en 
träff, nu istället kommer att få gå igenom presentationen digitalt och 
samtidigt svara på ett antal kontrollfrågor. Så snart presentationen är 
färdig kommer du som är berörd att få ett mail som berättar hur du 
går tillväga för att delta.
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Vi får det att fungera ombord! 
 

 
 

Marin Elkraft och Elektronik 
 

Vi jobbar med allt som genererar 
och förbrukar ström ombord. 

 
Elverk, Landström, Solpaneler, Laddare, 

Inverter, Batterier, Elektrisk framdrivning, 
Elsystem, Thrusters och vinschar, 

Navigationselektronik, Komfortsystem 
(värme, wc, kök etc.), med mera.... 

 
Vi samarbetar med andra företag inom rigg, 

maskin, plast, snickeri och textil. 
 

          Läs mer på: www.slavesea.se 
          Mobiltelefon: 070-2884181 
          E-post: contact@slavesea.se 
           Adress: Armborstvägen 19, Åkersberga. 

Se över ditt drev under vintern, innan det kanske är för 
sent och det inte går att reparera. Ett nytt drev kan kosta 
från 90.000 kronor och uppåt..

Lämna in det till oss, så får du det servat samt förvarat 
och du har ett genomgånget drev inför nästa säsong. Då 
slipper du dessutom tänka på att det blir stulet på din båt, 
vilket drar med sig stora kostnader och besvär.

Vid drevservice provtrycker och vakuumtestar vi alltid 
dreven, samt analyserar oljan som talar om status och om det 
är dags att byta packningarna eller andra slitdelar i drevet.
Vi kan även ombesörja riktning av propelleraxlar, propel-
lerservice, samt blästring och målning av drev. 

Hos oss kan du även köpa servicedelar som anoder, oljor, 
bälgar, propellrar mm, samt reservdelar till ditt drev. Vi 
erbjuder både original och ersättningsprodukter.

Vi tar även hem Volvo Penta originaldelar till din motor.
Har du elproblem med generator eller startmotor, har vi 
både original och alternativa produkter att erbjuda.

Vi har även begagnade drev och drevdelar till Volvo Penta.

Var rädd om 
ditt båtdrev
Vi utför fullständig
service på ditt drev

Enhagsvägen 3 • 187 40 Täby
Vid besök, ring innan så vi ej är ute på jobb.

Telefon  08-768 00 75

Välkommen önskar Lasse & Magnus

10% rabatt
på drevservice

oktober 2020-mars 2021

www.drevservice.se

Sommarens skylt-fönster
Efter sommarens seglatser längs kusten har det även i år dykt upp

några skyltar som kan vara värda att presentera för Vimpelns läsare. 
Som vanligt är ni välkomna att skicka in roliga bidrag till Carina: 

info@skargardskunskap.se.

I Bönhamn på Höga kusten 
står denna varningsskylt, föga 
uppmuntrande. Stämmer 
dock väl, eftersom det bara 
finns skog om man fortsätter 
rakt fram!

I Bönhamn finns även denna 
skylt som varnar för såväl barn 
och djur som käringar. Bäst att 
köra lagligt!

Längs landsvägen på Möja 
hittar man denna trevliga 
skylt. Lekande barn, glada 
vuxna och frigående djur, 
precis som det ska vara i 
skärgården på sommaren!

Vid Norrfällsvikens GK på Höga 
kusten är det pensionärer som leker. 
Kan det månne vara golfklubbor de 
stödjer sig på?

Ingen riktig skylt, men ändå… 
Undrar vilken stackare som 
bor här?

(Eftersom bilden är tagen 
i Ö-vik är det förmodligen 
Skogsstjärnan som är den 
skyldige)

Utanför Ankaret i Sand-
hamn kan man sitta och 
vänta på Pussen!

En magisk strand
Visst finns de, stränderna i skärgården som får en att tro att man hamnat 
på en paradisö! Här är ett exempel från mellanskärgården. Eftersom ön 
är en klubbholme vill vi inte gärna pricka ut den i sjökortet, men många 
har säkert en liten misstanke om var den kan ligga. 

Inför nästa sommars båtfärder tänkte vi, i Vimpeln 2-2021,
tipsa om fina sandstränder i Stockholms skärgård. Har du någon fin 
strand som inte är hemlig? Den kan vara stor eller liten, känd eller 

ganska okänd. Skicka gärna in en fin bild och berätta hur man
hittar dit. Maila till Carina: info@skargardskunskap.se.

Strax intill den stora ön finns en liten ö eller snarare sandrevel. Där 
hade några kommit på oväntat besök när vi seglade förbi en gång. 

Det är klart att man tar helikoptern när man ska ut och bada!

Fina sommardagar kan det ligga 
fullt med småbåtar uppkörda i 
sanden och en gång låg där t o m 
ett sjöflygplan förtöjt tätt intill mer 
vanliga farkoster. På ön kan man 
också hitta några småstränder som 
är mysiga. 

Under en morgonpromenad hittade Vimpelns redaktör en ensam båt 
på stranden. Självklart hade den en VBK-vimpel, så jag stannade till 
och pratade en stund. Familjen berättade att stranden är en av deras fa-
voriter när vädret är vackert och vinden rätt. –Dessutom har vi valt att 
inte måla botten på båten, så idag är det dags att skura! berättar pappa 
i familjen (och vem som skurar framgår av bilden…). 
Kul att träffa er och hoppas att vi ses igen!



Piratskolan är vår mest populära kurs! 

Den riktar sig till barn som fyller 6-7 år 

under året. Under veckan seglar vi till-

sammans i C55or och upptäcker Stora 

Värtan med ledare i båtarna. Målet är 

att alla ska ha roligt och på ett lekfullt 

sätt introduceras i seglingen. De som 

känner sig redo i slutet av veckan kom-

mer även få segla tillsammans med ny-

vunna vänner i optimister. Kapsejsning, 

skattjakter, bad och lek är annat som 

står på schemat. I slutet av veckan hop-

pas vi att alla ledtrådarna leder fram till 

skatten!

Piratflaggan
Kallas också för Jolly Roger, en svart flagga 
med olika motiv som dödskallar, skelett, 
svärd, djävlar, benknotor och timglas. Alla 
piratkaptener hade sina egna flaggor. Ett 
timglas på flaggan signalerade att fiendens 
timma var slagen och en blodröd flagga 
som hissades i masten när de gick till anfall 
förebådade alltid dödlig strid.
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Hej alla juniorer, föräldrar & medlemmar!   

Succé för vår seglarskola i sommar – igen!
Intresset för vår seglarskola har under sommaren varit rekordstort. Vi har 
kunnat följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det har då 
blivit en utmärkt aktivitet, där barnen har kunnat vara utomhus i mindre 
grupper. Fler än 220 barn fick möjligheten att vara med i seglarskolan 
och den återkoppling vi fått från föräldrar och deltagande barn har varit 
överväldigande positiv. Vi har fantastiskt bra ledare och det är just dessa 
som omnämns mest i de positiva orden vi fått i utvärderingarna. Stort tack, 
alla fantastiska ledare!

En nyhet för i år var att vi, under tak och utomhus, kunde genomföra 
teorigenomgångar genom att bygga bänkar och sätta upp en whiteboard 
där vi annars har våra båtar under tak. 

Träningsverksamheten
Nu till hösten har vi fått många nya deltagare till vår träningsverksamhet. 
Totalt är det cirka 35 barn som är aktiva i träningsverksamheten där vi 
seglar optimist, e-jolle och c55. Verksamheten växer och vi föräldrar som 
är aktiva, går bitvis på knäna för att hinna med allt som behöver göras. Vi 
behöver fler föräldrar/vuxna som hjälper till. Om du är medlem och har 
intresse av att hjälpa till och stötta så att fler av Täbys barn och ungdomar 
får upptäcka segling och sjöliv, skulle vi vara mycket tacksamma för din 
hjälp. 

Nya optimister
I augusti kom äntligen våra nya optimister. Nio optimister som färdats på 
havet (i container) från Kina, kraftigt försenade på grund av Covid-19. 
Det var många år sedan vi köpte nya och det var nu hög tid att kunna 
ersätta några av de äldre. I planen finns även att skicka ut några av de bättre 
optimisterna vi nu ersätter till Furholmen. 

Kaféet
I våras blev det inte något kafé, men nu till torrsättningen kommer vi att 
hålla kaféet öppet på torrsättningshelgerna.  Då med ett Covid-19-anpas-
sat utbud och hantering. Vi uppmanar alla medlemmar att lämna matsäck 
och termos hemma och istället stötta juniorverksamheten genom att köpa 
mat och dryck hos oss. Allt överskott går till juniorverksamheten och det 
är en viktig intäkt för oss. 

Kallt i vattnet – torrdräkt
Snart är det kallt i vattnet igen. Vi kommer att träna fram till höstlovet och 
det blir allt viktigare att hålla sig varm och torr. Torrdräkter finns att köpa 
på Blocket och i facebook-grupper för seglings- och jolletillbehör. 
 
Jolletränare 2021
Vi har många duktiga jolletränare i verksamheten men verksamheten växer 
och vi har behov av att komplettera tränargruppen med E-jolletränare och 
optimisttränare för tävlingsträning. Har du tävlat i E-jolle eller optimist 
och vill bli tränare hos oss får du gärna höra av dig till juniorsektionen, 
administration.junior@viggbyholmsbatklubb.se

Hälsningar från Viggbyholms jolleseglare

Välkomstmöte

Ledarna 
presenterar sig

Bus, bad och lek är också viktigt!

Plats för utomhuslektioner

Äntligen kom våra nya Optimister

Samarbete
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En pirat-historia
En sjöman mötte en pirat på en bar. 
Sjömannen ser att piraten har både träben 
och armkrok och dessutom en svart lapp 
för ena ögat.
-Hur fick du träbenet? undrar sjömannen.
-Jag blev knuffad i vattnet bland en massa 
hajar och innan mina män hann dra upp 
mig så högg en haj av ena benet, svarar 
piraten.
-Oj, säger sjömannen, men hur fick du 
armkroken då?
-Jo, svarar sjömannen, en av mina fiender 
högg av armen med en huggare.
Då frågar sjömannen om den svarta lappen 
och piraten svarar att det var en fiskmås 
som sket i hans öga.
-Va, förlorade du synen på grund av en 
mås-skit? undrar den förvånade sjöman-
nen.
- Nej, men det var min första dag med 
armkroken!

VBK:s Piratskola

VBK:s egen pirat-
drottning Catha som 
var junioransvarig för 
ganska många år sedan

Varför har pirater en svart lapp för ögat?
Det kan ta upp till en halvtimme för 
ögat att få bra mörkerseende efter att ha 
varit ute i solljus. Därför är det en teori 
att pirater hade en lapp för ögat, för att 
kunna flytta lappen till det andra ögat 
om det blev överfall i mörkret, t ex under
däck. Då hade de bra mörkerseende på det 
öga där lappen satt tidigare. Ett sol-öga och 
ett mörker-öga alltså, alltid redo för strid!

Liten Pirat-ordlista

Buckanjär Sjörövare i Karibien

Gå på planka Tvingas gå rakt ut över relingen tills 

 man ramlar i sjön (och blir uppäten 

 av hajar…)

Jakobsstege En repstege som man klättrar   

 ombord på ett skepp med

Kapare ”Lagliga rövare” som hade kapar-  

 brev från t ex en kung/drottning

Landkrabba Någon som inte brukar vara till sjöss

Maronering Att sätta iland någon på en öde ö

Mata fiskarna Spy över relingen 

Myteri När besättningen vägrar att lyda 

 befälhavaren ombord 

Niosvansade 

katten En piska som användes för spöstraff 

Pirater Sjöfolk som ägnar sig åt röveri 

 ute till havs

Sjöben Har man fått när man har blivit van 

 vid sjögången

Svälja ankaret Gå iland för alltid

För fina juniorbilder tackar vi Arne 
Waldau och Juniorernas Facebooksida.
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Placering av vaggor
Precis som tidigare, ansvarar du som båtägare 
för att ditt pallningsmaterial finns på plats in-
för upptagningen och att detta överensstäm-
mer med de krav på vaggor och bockar som 
VBK har.
Märk pallningsmaterialet tydligt med medlems-
nummer, det underlättar för dem som gör sitt 
arbetspass att hitta rätt material.
 
Efter första torrsättningshelgen skall alla       
vaggor och pallningsmaterial placeras i brand-
gatorna mellan redan upptagna båtar. Inte ute 
på det tomma utrymmet på plan, där båtar ska 
ställas upp. Ingen pallning får ställas runt el-
stolparna.
Rad 10A – 13: Inga vaggor får ställas vid stock-
arna, då det hindrar subliftarna.
Lilla planen rad 15A + 15B:
Ställ vaggorna vid kanten till bilinfart.

Släpjollarna
Samtliga släpjollar på jolleområdet/stockarna 
ska vara borta senast den 31 oktober. Jollen kan 
med fördel ligga under båten om ni inte vill ta 
hem den. 

Hyrda trailerplatser på 
stora planen
Avtalet för hyra av trailerplats gäller fram till 2 
oktober.  Efter detta datum ska samtliga trailers 
vara borta från planen, då vi måste förbereda in-
för torrsättningen. Uppställning på lilla planen 
får endast ske på anvisad plats, och dessa platser 
är endast avsedda för vinteruppställning av båt 
på trailer!

Icke godkända 
pallningsmaterial
Ni som inför sjösättningen meddelades att 
ni behöver åtgärda ert pallningsmaterial och 
inte har gjort det nu när det är dags att ta upp 
båten, kommer inte att få er båt torrsatt. Detta            
innebär att ni tyvärr kommer att få boka en ny 
torrsättningstid till en kostnad av 1500 kronor.

Vaggbacken
Första veckan i november är det storstädning i 
vaggbacken. Allt material som ligger kvar kom-
mer att städas bort för att sedan kastas.

Märk press och bockar 
Alla båtar som står uppställda ska vara tydligt 
märkta med medlemsnummer. Märk pressen i 
både för och akter, så är det lätt att hitta. Alla 
vill vi ju att snabb information ska gå fram om 
något händer med båten.
Även om båten ligger för vintervila behöver 
den tillsyn då och då, så ta en promenad ner till 
hamnen och titta till din båt.

Egen torrsättning
Du som tar upp båten själv och har plats på 
hamnplanen, kontaktar Hamnkontoret för att 
få plats anvisad. 
Under samtliga torrsättningsdagar är rampen 
som vanligt avstängd mellan klockan 06.00 - 
ca 18.00, eller tills dess att torrsättningen är 
avslutad för dagen.
Avtalet för bryggplats gäller till 31 oktober.

Arbetspass vid torrsättning
Ni som tar upp era båtar med subliftarna, kom-
mer även i höst att ha arbetspass som tidigare. 
Tar ni upp er båt på förmiddagen, så arbetar ni 
på eftermiddagen och vice versa. OBS! Torr-
sätter ni en vardag, gäller arbetspass hela dagen 
från 08.00 fram till dess att det är klart!

Avmastning under torrsättnings-
dagarna
Det är möjligt att masta av båtar även under 
torrsättningsdagarna. Subliftarna behöver dock 
manöverutrymme, så visa hänsyn! Inga master 
får läggas upp på planen vid norra kajen utan 
de måste fraktas iväg direkt, för att fixas med på 
annan plats.

Masthuset
Alla master som ska förvaras i Masthuset måste 
vara väl emballerade och märkta med ditt 
medlemsnummer, allt för att skydda din egen 
och andras master från att skadas. Masterna ska 
läggas in i Masthuset senast en vecka efter av-
mastning, platserna på plan är begränsade och 
de som mastar av senare behöver ju också få 
plats!

Masthuspersonalen bär inga master, utan 
bärhjälp ordnar du själv. Fråga gärna någon som 
du ser är ensam, så kan ni hjälpa varandra!

Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 183 57  Täby

Telefonnummer
756 32 08 Hamnkontoret

Hemsida: 
www.viggbyholmsbatklubb.se

E-mail: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se

Kansliets öppettider/telefontider: 
Måndagar 13-16 (april - oktober)  
Tisdagar kl. 9-12
Torsdagar kl. 14-19

Masthusets öppettider
Öppettiderna i Masthuset hittar ni på www.
viggbyholmsbatklubb.se och på sid 5 i detta 
nummer av Vimpeln. Tiderna kommer även att 
anslås på Masthuset. För inläggning av master 
utanför ordinarie tider till en kostnad av 200 kro-
nor, kontakta Hamnkontoret för tidsbokning

Du som mastar av din båt
Efter den 23 oktober skall alla master vara borta 
från samtliga tillfälliga mastuppläggningsplatser 
inom Hamnområdet.

Upptagning av båt med mast
Ni som har bokat upptagning av båt med     
masten, läs noga instruktioner på hemsidan. 

Biltrafik i hamnområdet
Under torrsättningsdagarna är det inte tillåtet 
med biltrafik på planerna i hamnområdet.

Hushållssopor
Under sommaren har många, av bekvämlig-
hetsskäl kan man anta, dumpat sina soppåsar 
i hamnens papperskorgar. Eftersom hålen till 
papperskorgarna är små har man lagt mycket 
energi på att trycka ner påsarna. Vi har blå con-
tainers vid parkeringen som är till för denna typ 
av avfall.

Hälsningar
Matte & Micke

Torrsättningsdatum 2020
Följande dagar kommer torrsättning 

med Sublift att ske:
 September: Oktober:
 Tisdag 15/9 Torsdag 1/10
 Torsdag 19/9 Lördag 3/10
 Lördag 21/9 Söndag 4/10
 Söndag 20/9 Tisdag 6/10
 Tisdag 22/9 Torsdag 8/10
 Torsdag 24/9 Lördag 10/10
 Lördag 26/9 Söndag 11/10
 Söndag 27/9 Tisdag 13/10
 Tisdag 29/9 Torsdag 15/10
  Lördag 17/10
  Söndag 18/10

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.

Vy över Värtan
Smått & gott från hamn och hav
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Högtryck även på 
parkeringen
Från Sven Bergland har 
Vimpeln fått bilder från 
Hamnplanen som togs en 
av de riktigt fina dagarna i 
somras. Vi tackar så mycket 
och konstaterar att det 
rådde högtryck även på 
parkeringen. Dessutom 
ger vi beröm för prydlig 
parkering!

Vackra blommor    
När det är extra fint i blomlådor och krukor 
utanför Hamnkontoret, så vet man att Irma   
Antonsson har varit i farten igen. Nu till hösten 
har växterna dessutom vuxit till sig en hel del. 
Tack för allt trevligt du fixar Irma!

Nyheter från Bäverhyddan
VBK:s egen Bäverspanare Nils Åkerblom hittade 
spår från vår brunpälsige vän på strandprome-
naden och lyckades få några bilder på herr Bäver 
innan han simmade hem igen. Enligt uppgift 
har dessutom Olle Eken, under sin nattvakt, 
kunnat konstatera att bävern tycks ha skaffat 
både fru och barn, närmare bestämt 4 stycken 
ungar. Grattis och vi förstår att den stora hyddan 
nu kommer väl till pass!

Guds ord   
Sedan vi började kolla vädret på internet istäl-
let för att invänta radions sjörapport, har det 
blivit lite tunt med andlig spis. Tidigare sändes 
ju alltid en kvällsandakt innan sjörapporten. Nu 
kan man enkelt höra Guds ord på nätet istället.

Snyggt på
strandpromenaden    
Se så fint det har blivit längs 

stranden nere i hamnen! 
Asfalteringen är klar och rykten 
gör gällande att det ska komma 
nya bänkar också. Det tackar vi 

Täby kommun för!
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Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Täby Sthlm
Hamnvägen 8 (Viggbyholm)

taby@seasea.se

Tel 08-544 44 180

facebook.com/SeaSeaTaby

25%
RABATT*

21-25 okt.

-JA, DET ÄR SANT! 
 

Nu expanderar SeaSea i hamnen med en helt ny
butik under hösten. Vi ser fram mot att få öppna
upp i den nya lokalen på Hamnvägen 6B 
tillsammans med er redan nu under vinter 2020!

Hjälp oss att tömma lagret den 21-25 oktober inför
flytten med hela 25% rabatt på allt i butiken*!

*Gäller ej kampanj- & prisgarantivaror samt motororiginaldelar.

VI HAR ALLT FÖR HÖSTEN!

 VAD HÄNDER I HAMNEN!?

FLYTTREA FÖR ALLA!

Under veckorna 47-48 hoppas vi på att ni har överseende med
den röra som blir i butiken p.g.a. flytten.

Besök seasea.se för att se alla våra öppettider.

FRÅN
3650:- 

Art: 75352

PRESS & SON
Motorbåtsbockar som är mycket lätta att 
justera tack vare skjutbara sidostöd.
Klara båtar upp till 11 ton*.
Rekommenderas av de
flesta båtklubbarna.

*Stora Bocken med Mittstöd Ultra.

Art: 75321

FRÅN

1 595:- 
Ord: 1 895:-

STÖTTA

Art: 7091

KAMPANJ

279:- 
Ord: 315:-

VAKE 4L

Art: 20755

FLYTTREA!

KAMPANJPRISER GÄLLER T.O.M 19/10-2020

Art: 7078

KAMPANJ

245:- 
Ord: 299:-

GLYKOL

BÅTSTÖTTA LCFG
Demonterbar. Galvaniserat stål.

OLJA VOLVO PENTA
15W/40 5 Liter

VOLVO
15w/40
479:- 

VAKE ANTIFROST
Miljövänlig 4 Liter

GLYKOL PROPYLEN
Miljöglykol 4 Liter


