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Strängnäs marknad en solig lördag 8 oktober 2005.

Njuter av
härligt
höstväder på
Strängnäs
marknad.

Foto Lena Lundmark
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Ett besök på Strängnäs marknad
I strålande höstväder avlöpte årets begivenhet i Strängnäs. Att åka till marknaden med båt har blivit mycket populärt. Vi anlände redan på torsdagskvällen för
att vara säker på att få en plats i Gästhamnen. Det visade sig vara ﬂer som hade
samma tanke. Men alla som tänkt sig lägga till i hamnen ﬁck plats.
Båtarna glänste i takt med en härlig höstsol. Och varmt var det, - nästan 20 °C
vilket gjorde att det var mycket, mycket folk som trängdes bland stånd fulla med
korvar, kokosbollar, godis, CD-skivor och mycket, mycket mer . Ja, det fanns
något för alla åldrar att smaka på, eller att köpa.
Vi höll som vanligt fast vid traditionen att köpa kokosbollar som senare avnjöts på
akterdäcket över en kopp kaffe. Ett snyggt koppel blev det också. Det pryder nu
Corallitas nya besättningsman Pepsi, som är av rasen Lhasa Apso.
Barn och barnbarn kom ombord för att släcka törsten i torra strupar och för att
lägga ifrån sig de varma kläder man alltid bär på höstmarknaden. Jag, som besökt
denna marknad i drygt 40 år, har aldrig tidigare varit med om att kunna bevista
detta evenemang iförd kortärmad jumper. Men härligt var det.
Söndagens hemfärd gick över solglittrande vågor med öarnas träd i glödande höstfärger. Vi hade nästan hela vårt älskade grodhav för oss själva. En ensam segelbåt
gled fram på ett nästan spegelblankt vatten, och så vi. Det var underbart.
När man får förmånen att uppleva denna höstfägring på sjön kan man inte annat
än att bli ödmjuk inför naturens under.
Alice Beskow
Corallita

Utgivning planerad: Slutet januari, slutet mars, slutet maj samt oktober.
Underlag lämnas till KMS, Box 18, 731 23 Köping, fax 0221-14607 eller e-post
ordf@kmskoping.se.
Ordf. Gunnar Beskow 070-520 49 68 V.Ordf. PeO Johansson 070-868 29 90
Kassör Thomas Persson 070-949 65 46 Sekr. Lennart Öberg 070-523 43 56
Ledamöter: Magnus Thele 070-632 44 20, Ingrid Wiborg 070-340 55 25
Olav Pedersen 070-580 19 41
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Båtvänner
Nu har hösten kommit på allvar. Löven skiftar i rött, gult och brunt. Många har
redan trillat av. Anblicken av öarna i höstskrud är underbar.
Många av oss har tagit upp våra ﬂytetyg och packat in dessa för vintern. Några har
fortfarande möjligheten att njuta av fantastiska höstkvällar på sjön.
I mitt tycke har sommaren varit väldigt bra. Vädret har varit växlande men totalt
sett bra. Vi tillbringade 3 veckor i Östersjön med nyanskaffad plåtbåt. Att minska
farten från 22-24 knop till 6 var inga problem. Vi ﬁck möjlighet att observera mer
av den vackra skärgården.
På hemmaplan har gänget på Kråkan med kommitten i spetsen gjort ett utomordentligt arbete. Många trevliga kvällar har tillbringats där.
Även på slipen har har det hänt saker. Under ledning av slipförman Rolf Rosenholm har båthus C fått plåt på väggarna.
En ny koja håller på att inredas. Förhoppningsvis är den helt klar till våren.
Kranen har behövt lite underhåll. Johny Pettersson och Magnus Thele har bl.a
kämpat med en ny kylare till bilmotorn.
Vi har fått 4 st betongbryggor av Köpings kommun. Dessa kommer att tas upp på
slipen under vintern och iordningställas för att till våren placeras på lämpligt ställe
vid Kråkan. Det ska bli spännande att se resultatet när bryggorna väl är på plats.
Med önskan om en skön vinter och samlande av krafter inför nästa års båtsäsong.
Gunnar Beskow
ordförande
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Så här trevligt kan
det vara på Hultet
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KALLELSE ÅRSMÖTE
Torsdagen den 19 januari 2006 kl 18.30.
Plats: Restaurang Athos
På årsmötet avhandlas förslag om 90-årsﬁrande.
OBS Motioner och övriga ärenden som ni önskar ta upp på årsmötet skall
(enligt stadgarna) vara styrelsen tillhanda senast den 1/12 2005.

90-års jubileum
År 1916 startade vår ﬁna klubb. Det ska vi ﬁra! Men hur? Ska vi ﬁra på
sommaren på Kråkan? Eller på våren någonstans, tex Glada Gösen? Ska
vi ha musik? Underhållning?
Kom med förlsag! Kom till årsmötet och höj din röst så vi kan få till en
härlig fest!

KLUBB-SHOPEN
Behöver du en ny vimpel? Vår sekreterare säljer nya!
Vi har även en tröja, en keps och ett emblem till facila priser!
Utseende och priser kan du se på vår hemsida www.kmskoping.se
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DAGORDNING FÖR KMS ÅRSMÖTE 2005
Torsdagen den 19 januari 2006
1.

Årsmötet öppnande

2.

Årsmötets stadgeenliga utlysande

3.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4.

Val av två rösträknare och justeringsmän

5.

Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

7.

Kassaberättelse

8.

Revisorernas berättelse

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
12. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
12. Val av styrelsemedlemmar
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av övriga funktionärer
15. Val av revisor
16. Val av revisorsuppleant
17. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
18. 90-års ﬁrande.
19. Övriga frågor
20. Årsmötes avslutning
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TÄVLING!
Har du någon berättelse från din båtsommar? Vi efterlyser Ditt bidrag.
Texten kan vara kort eller lång. Gärna bifogad med en eller ﬂera bilder.
Det bästa bidraget belönas med ett pris! Utdelning kommer att ske vid
årsmötet.
Ditt bidrag kan komma att införas i kommande nummer av tidningen.
Jag vill ha ditt bidrag senast 5 januari 2006.
Har du möjlighet så eposta bidraget. Annars går det lika bra med vanligt
brev.
Enväldig domare är
Gunnar Beskow

Vill meddela att Kungsörs MBK har fått en ny hemsida på en ny adress:
http://www.kungsors-mbk.se
Lasse Gustavsson, KMBK

HEMSIDA

Du glömmer väl inte vår hemsida www.kmskoping.se. Den försöker vi hålla aktuell. Om
du ﬁnner något som du vill ha med där eller ändra på, anmäl det till ordföranden eller
sekreteraren!
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Tel 070-949 65 46

Kassör Thomas Persson

Känns väglaget igen?
Nu har Rolf Rosenholm
ﬁxat grus till vägen så nu
bör det bli enklare att köra
på slipområdet.

VI UPPREPAR IGEN!

LÅS GRINDEN
Vid upprepade tillfällen när någon i styrelsen kommer till
slipen ﬁnns ingen där och grinden är olåst. Detta är inte
acceptabelt.
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Vi har fått en fråga via epost. Svara gärna om ni vill:
hej,
Vi är två studenter som läser industriell design på högskolan på Gotland och
arbetar med ett projekt där vi fått i uppdrag att utveckla köksdelen i en båt. Dem
viktigaste aspekterna är ergonomi, funktionalitet och design. För att få ett så bra
underlag som möjligt behöver vi komma i kontakt med folk som har kunskap om
fritidsbåtar och dess komprimerade utrymmen. Hoppas du har tid och möjlighet
att svara på några enkla frågor angående detta. Om du har möjlighet att bifoga
denna förfrågan till övriga medlemmar i klubben vore vi tacksamma för hjälpen.
Med vänliga hälsningar
Lisa Brundin och Hanna Fristedt,
Design & konstruktion Högskolan på Gotland 2005
Enkät gällande kök på fritidsbåtar
1) Vilken typ av båt har du? Vilken modell?
2) Finns det kök på båten (d v s spis, kyl och diskho)?
3) Om ja, anser du det vara något problem, i så fall vad, med
—belysningen
—arbetsytor
—renhållning
—utrymmen (skåp/lådor)
—ergonomi (placering av kökets komponenter i förhållande till varandra och hur
de påverkar ditt arbete)
—omgivning (trappa, skott, durk och närliggande sittplatser)
4) Övriga kommentarer, synpunkter och önskemål.
Svara till hafr001@hgo.se
Hanna Fristedt
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Köping den 18 september 2005
Här kommer några rader om sommaren som gått………………….
Vi började vår semester andra veckan i juli med stora förväntningar, främst på vädret.
Termometern visade på 28 grader, det kunde inte bli bättre.
Vi, Hans och jag, började med att ﬁra vårt yngsta barnbarn Joel på hans 1-årsdag i vår
stuga i Skvallerbäcken, samma eftermiddag kastade vi loss från Köpings hamn. Värmen höll i sig och vi badade ﬂera gånger om dagen för att överhuvudtaget överleva.
Lilla Affe behövde ett dopp varannan timme, vi stannade till mitt ute på sjö och hav
bara för att ta oss ett dopp alla tre.
Strax före avresan hade vi bestämt att i år skulle vi dra oss ut i norra skärgården, det
visade sig vara ett bra val. Genom radio och andra båtvänner var södra skärgården full
med giftalger, det gick inte att bada, luktade illa och det var som en sörja att åka i. Av
allt detta såg vi ingenting i den norra delen.
Hans hade varit ut på nätet innan vi åkte hemifrån och kollat in några öar i yttre skärgården, där hittade vi Rödlöga. Det var en riktig skärgårds idyll, med affär, ﬁk och väl
anordnade stigar som var skyltade, men vilken plats i världen är inte vacker, ljuvlig
och befolkad med trevliga människor när solen står högt på himlen och värmen strömmar emot en.
Vi vill i alla fall rekommendera denna plats till Er, vill man däremot vara själv utan
trängsel skall man stanna till i den inre skärgården, där ﬁnns massor av små öar bl.a.
Lilla och Stora Asken, Styrsö och många, många ﬂer.
Vi besökte även Norrtälje som då hade ett evenemang som hette American Car Show,
vi var till Åkersberga för att bunkra vatten och fylla kylen. De hade en alldeles ny
gästhamn, väldigt liten och en otroligt trång passage upp till hamnen.
Efter 11 dagar med sol och värme, kom regnet. Vissa dagar mer andra mindre, men
vi hade många ﬁna minnen med oss hem. Tacokväll på en stenhäll ihop med herr &
fru Jansson, grillkväll på Kalvholmen, middag på en uteservering (Affe var med)
i Strängnäs ihop med besättningen på Stuva, Berth & Kerstin. I Strängnäs hade de
något som de kallade för Strängnäs kalasdagar, ett jippo med mycket folk, fest och
yra. Vi, Hans och jag har varit många gånger till Strängnäs sedan vi skaffade båt, men
aldrig upptäckt den lilla ostaffären.
Det visade sig att den hade ett väldigt bra renommé när det gällde ostar, där hittade vi
många delikatesser bl.a. en ost som kom från Schweiz som heter Gruyére, den tycker
jag att ni skall prova om ni har vägarna förbi med bil eller båt.
Vi grillade ihop med herr & fru Rosenholm på Ängsö, där vi också gjorde en rundvandring i slottsparken och ett besök i den lilla kyrkan.
Efter nästan 4 veckor på sjön, anlade vi Köpings hamn torsdagen 4 augusti. Nu skulle
vi hem och tvätta och för att hämta vårt äldsta barnbarn Elias, innan semestern var
slut. Det blev ”bara” en resa till Kråkan. När vi vaknade på lördagsmorgon, vräkte
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regnet ner och så gjorde det hela dagen. Tur att man bara är tre år och har en enorm vild
fantasi, mormors & morfars ljusstake kan bli till en slipmaskin, en tvådelad korkskruv
blir borr och hammare, glasunderläggen till smörgås eller någon annat bra grej.
När söndagen gryr och det fortfarande regnar, ger vi upp och inser att semestern är slut
för den här gången.
Vid pennan, Lena på Miss Lane.

Foto Lena Lundmark
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Hej alla båtvänner!
Årets ärtsoppa & punsch på Kråkan den 10 september blev som vanligt en succé.
Vi var 17 båtar, vädret strålande. Kungsör representerades av Lasse Gustavsson och
Kjell Nyblom, vi ﬁck senare reda på, att många av Kungsörarna, både människor och
djur hade drabbats av sjukdom, men som vi hoppas är på bättringsvägen i dag.
Redan på fredagskvällen var det full fart på musikanterna, det fortsatte hela lördagen
då Alice anslöt sig till gänget. Det spelades i små och stora grupper på olika bryggor.
På eftermiddagen bjöds det på ﬁka med dopp som Gunnar & Alice ﬁxat, samtidigt
var det en frågetävling. Besättningarna på Stuva & Miss Lane gick segrande ur den
tävlingen.
Det var väldigt roligt att 5 båtar från Borgåsund kom och gästade vår ö.
På kvällen fortsatte vi med massor av sång och musik. Fia hade ﬁxat en sånglek som
gick ut på att sjunga en text, samtidigt skulle hela församlingen få på sig hatt, öron,
tänder och ett par ögon. Denna lek bör ses och höras, för att alla skall förstå att vi
hade jättekul.
Eftersom denna lilla notis, på begäran av Lasse G även kommer ut på Kungsörs båtklubbs hemsida, vill besättningen på Miss Lane passa på att tacka Er alla för senast.
Strömmingen smakade superbt och vi hade en jätte trevlig kväll på Harsten. Vi vill
också särskilt tacka besättningen på Tant Blå som lämnade plats närmast bryggan så
att min far kunde komma i land.
Lena på Miss Lane!
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Foto Lena Lundmark
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ARBOGA BÅTKLUBB
Gunnar Beskow vann Galtenmästerskapet.
Arboga Båtklubb arrangerade årets stora navigationstävling ”Galtenmästerskapet” i KAK-regionen lördag den 20 augusti 2005.
Arrangörerna hade förutom en väl anordnad tävling beställt ett synnerligen
lämpligt väder från SMHI.
Ett antal båtar åkte kors och tvärs i Galtens stora farvatten. Start och mål var i
Kungsörs hamn och tidstagning gjordes även vid några dolda kontroller.
Varje sekunds avvikelse från idealtid ger 1poäng och minst antal poäng ger bästa
placering.
Fjolårets Vandringspristagare Hans Lundmark KMS ﬁck se sig slagen med bara
34 prickar mer än klubbkamraten och årets vinnare Gunnar Beskow som hade
25 prickar totalt.
Kjell Nyblom från KMBK trängde sig emellan dessa herrar på endast 54 poäng.
Efter förrättad prisutdelning vid Kungsörs hamn seglade deltagarna till Harsten
KMBK´s klubbholme för Strömmingsfest.
Vi tackar våra sponsorer för det ﬁna prisbordet: Bergmans Guldvaror, Gunnarsons Glas o Porslin, AerotechTelub, Pops och Samuelssons Måleri.
ABK 2005-08-20
Ragnar Persson
Ordf.
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Segrare Gunnar
och Alice Beskow

Rolf Rosenholm
Kjell Nyblom
Hasse Lundmark
Gunnar Beskow
Anders Hansson

Deltagarna i Galtenmästerskapet 2005

Foto Lasse Gustavsson & Lena Lundmark
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Foto Lasse Gustavsson
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Sol och stekt strömming -nyckeln till en bra fest
Det blev invasion till årets strömmingsfest. Som mest räknande arrangörerna till trettiosex båtar vid Harstens bryggor. Det uppskattas att cirka sjuttiotalet personer, i alla
åldrar hade anammat inbjudan.
Det var nog det soliga och varma vädret som lockade så många båtar från Köping och
Kungsör ut till Harsten. Även underhållningen och den stekta strömmingen bidrog till
att så många båtar kom. Aldrig tidigare har så många båtar besökt ön samtidigt.
Det var en lång kö till stekbordet där kockarna Ove Nyberg från Runskär och Anders
Hansson stekte åtskilliga kilon med strömmingsﬁléer. Visst blev det varmt, men Ove
och Anders tog några klunkar då och då för att svalka sig
Förutom stekt strömming, fanns även rökt ål. Ove, som är en generös person och en
duktig ﬁskare bjöd på ål. Det räckte till så att alla ﬁck smaka på delikatessen.
Senare på kvällen tändes ljusslingorna inne på ön. I öltältet blev det underhållning
av Peter Matsson och hans kamrater. Underhållning och dansen pågick långt fram på
småtimmarna. .
När vi andra vaknade på söndagsmorgonen så hade bl.a Börje Bergström som vanligt varit uppe i ottan och börjat städa. Tälten var snyggt nedpackade och allt skräp
bortsorterat.
Börje – tack för hjälpen.
Lasse Gustavsson

Grillmästarna i färd med att steka strömming
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Samling efter väl genomförd tävling
Foto Lasse Gustavsson
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Hej alla båtvänner!
Navigationstävlingen i år som gick av stapel den 20 augusti, anordnades av Arboga båtklubb med start och mål i Kungsörs hamn. Det kom fem båtar till start,
alla med goda förutsättningar. Vädret var strålande och tävlingsandan god. Nu blev
det nog inte riktigt så som Hans hade tänkt sig, han skulle ta sin tredje raka seger
och ta hem vandringspriset för gått. Nu blev det istället Gunnar Beskow som tog
sin andra inteckning i priset. Hans kommentar efter målgången blev, Kenth A:s
uttryck, - nästa år blir det ”krig”.
Efter tävlingen styrde vi mot Harsten, Kungsörs motorbåtsklubb ö, där bjöds det
på stekt strömming på hårt bröd, levande musik och dans. Det var ca 35 båtar, alla
som någon gång har varit till Harsten kan föreställa er, att denna lilla ö knappast
syntes bakom alla förtöjda båtar, men ﬁnns det hjärterum så ﬁnns det………
Vi ses nästa år för ett nytt race.
Vid pennan, Lena på Miss Lane!

Även om man inte tävlar kan man
njuta av väder och kamratskap

Sid 21

Solig och lyckad eskader till hemliga Borgåsund
Erik, från klubben Vega, trodde inte sina ögon. Han hade just avlutat telefonsamtalet
med hustrun i Västerås. De kunde räkna med en lugn helg i Borgåsund. Det låg bara
två båtar vid långa ﬁna träbryggan. Men vad han bedrog sig. In mot gästhamnen
stävade en oändlig rad av båtar
– det såg tammefan ut som dagen D, berättade en lätt chockad Erik.
Allt började tidigare på dagen. Redan vid lunchtiden, lördagen 13 augusti, samlades
24 båtar vid ön Broken för att deltaga i eskadern, som gick till hemligt mål. Utﬂykten arrangerades av KMS och KMBK tillsammans.
Det var inget fel på vare sig vädret eller humöret. Rutten gick från Broken via Torpa
fyr, förbi Buska där eskadern svängde norrut för att gå till Borgåsund. Inte ens då
förstod alla att slutmålet var Borgåsund. Knutte Thors som ledde eskadern är ju känd
för att ha en räv bakom varje öra. Veckorna före har det gissats friskt på eskaderns
slutmål. Nästan ingen hade gissat rätt, vilket speciellt gladde arrangörerna.
Vi fyllde hela gästhamnen. Det var en imponerande syn att se alla båtar på en lång
rad. Enligt Kanalbolaget hade det aldrig tidigare varit så många båtar i gästhamnen.
Det var rekord!
När båtarna väl var på plats serverades kaffe med dopp. Något senare bjöds det även
på varmkorv med bröd. Korvkiosken sköttes med bravur av Annika Jansson och
Knutte Thors.
Senare på kvällen bänkade vi oss för ett kräftkalas i Kanalbolagets museum som
hade kräftfestsutsmyckats och kompletterats med två rejäla långbord. Stämningen
och sorlet var i topp – och naturligtvis sjöngs det snapsvisor, som leddes av Helge
Andersson. För de som var danssugna fanns det goda möjligheter ända fram till
klockan tre.
Tidigt på söndagsmorgonen hade Börje Bergström börjat med att städa upp. Tack
vare Börje, kunde vi andra ta det lugnt och njuta av solen. Vid middagstid återvände
vi sedan tillbaka efter en mycket lyckad eskader.
Lasse Gustavsson, KMBK

Sid 22

Få’nt ja en korv, så
huppe ja i .....
Foto Lasse Gustavsson
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B

FÖRENINGSBREV

Adressetikett

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid deﬁnitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen
angiven till: KMS Box 18 73123 Köping

Eskader till Borgåsund

Foto Lasse Gustavsson

