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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Båtvänner.

Ännu ett båtår har avverkats. Åsikterna om vädret har skiftat. Många har tyckt att 
det varit för kallt för att vara på sjön. Tyvärr rår vi inte på vädret. Det blir som det 
blir. Vi kan vara överens om att det inte varit lika soligt och fint som förra året.
För egen del tycker jag det varit bra. Jag tycker inte om för mycket sol då man 
bara letar skugga.
Tyvärr har arbetet hindrat mig från att ta semester, vilket inneburit att båtåkandet 
har begränsats till helgresor.

Vi skaffade en ny båt i höstas. En större stålbåt. Det gav oss möjligheten att bo 
i båten på ett helt annat sätt än vi kunnat göra tidigare. Så vi har bott i båten sen 
midsommar fram till början på september. Det är lite av en flytande sommarstuga. 
Så trots allt så har vår båtsommar varit bra.
Som avslutning på vår båtsäsong gjorde vi en resa till Strängnäs marknad den 13 
september. Ditresan på fredagen var blåsig. En del uppskattade att det blåst ca 15 
m/s. Vår båt klarade det med glans, vilket känns mycket tryggt. Andra båtägare 
avvaktade till lördagen då de blåste mindre. Vår värmare lade av vilket gjorde det 
lite kyligt i båten. Helgen blev trots allt lyckad.

Ni andra som gjort lite resor, hur har det varit? Vi är nyfikna på era intryck och 
tips på bra resmål. Skicka gärna in en kort berättelse och någon bild så vi får veta. 
Alla era bidrag gör denna tidning mer läsvärd!

Nu när båtarna är parkerade för vintern får vi tänka tillbaka på trevliga stunder un-
der det gångna året. Kanske har vi lite arbeten/förbättringar på båten att göra inför 
kommande säsong. Framförallt kan vi börja planera och drömma om kommande 
semesterresor.

Med tack för en gången säsong och önskan
om en trevlig höst/vinter tecknar jag

Gunnar Beskow 
Gunnar Beskow
Ordförande
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STÄDDAG MED ÄRTSOPPA PÅ KRÅKAN
Lördagen den 13 september 2007 hade vi städdag på Kråkan.
Ett trettiotal villiga medlemmar hade hörsammat kallelsen till att  göra fint inför vintern. 
Vi städade utomhus, vi städade inomhus, vi städade toaletter, skurade bastun, röjde sly 
och högg ved. Målarpenslarna kom fram och byggnaderna fick sig en uppsnyggning.

 Ett nytt staket runt  dansbanan blev det också, det var Kari med sin”snickarlärling” som 
på ett mycket proffsigt sätt hanterade spik och hammare. 
Lite andra aktiviteter hann vi också med. Vi delade upp oss i tre lag som tävlade  i  var-
pakastning, vedhuggning  och luftgevärsskytte på tomma burkar. I laget som vann hette 
den stolte lagkaptenen Kari .
Därefter smakade det bra med kaffe och äppelmuffins som hade en rykande åtgång. 
Det var trångt, varmt och gemytligt på SJÖBODEN när dagen avslutades med ärtsoppa 
och punch som Bert så duktigt hade värmt på grillen.
Medan dagen gick mot sitt slut och allt var urdrucket och uppätet så  sjöng vi visor till 
toner av Rune och Gunnars dragspel samt Alice, Börje och Sonny på munspel.  

Spelman på taket dvs Börje

Amelia provar luftgevärsskytte    

Fia visar grunderna 
i varpa 

OBS! Nymålat

Äter, fikar och trivs i glada vänners lag.

   Vem vann?

Rent och fint i bastun blev det

Jouni röjer sly

Snickarglädje
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SVERIGE - ETT LITET LAND MEN ETT STORT BÅTLAND

Sverige har, med en av världens största skärgårdar samt med många 
sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv.
Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största 
folkrörelserna i Sverige. En tredjedel av landets vuxna befolkning 
färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong. Sverige har också en 
stark båtindustri som ger landet exportinkomster och arbetstillfällen 
inte minst i glesbygder. Med detta som bakgrund är det inte svårt att 
förstå att båtlivet betyder väldigt mycket för många svenskar och att 
Sverige är ett stort båtland.

BRA GEOGRAFI FÖR BÅTLIV
Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust på 2 
700 km. Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 
km. Det motsvarar ett femtedels varv runt jorden.
Sverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt
över 60 000 öar. Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar. I landet 
finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler.Över 8,5 % av landets 
yta täcks av sjöar och vattendrag.

BÅTSVERIGE I VÄRLDEN
Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Antalet vuxna 
personer per fritidsbåt är c:a 8 i vårt land. Endast våra nordiska gran-
nar Finland och Norge samt Nya Zeeland uppvisar en liknande båttät-
het. Som jämförelse går det 16 personer per fritidsbåt i USA, 50 i 
Holland, 185 i Tyskland samt 300 i Japan.

Källa: Allt för sjön

SCANDINAVIAN BOAT SHOW 7 - 11 NOVEMBER

På årets båtmässa kan du uppleva följande;

*   Drygt 120 motorbåtar  och ca 60 segelbåtar visas på mässan.  
*   Det Goda Köket. (9-11 nov)
Entrépriser
Entrébiljett: 130 kr.
Kombinationsbiljett till både båtmässan och Det Goda Köket 200 kr.

 

*  The Sound of Music  
 Göta Lejon erbjuder Scandinavian Boat Shows besökare och ut-
ställare en upplevelse utöver det vanliga. Kom och se vår omtalade 
föreställning The Sound of Music. 
Pris per person är 450 kronor
Specialpriset erhålls i samband med uppvisande av kvittot på inträ-
desbiljetten till mässan.

Erbjudandet gäller till valfri torsdag under november månad.

Köp biljetterna genom biljettkassan på telefon 08-643 67 00 eller be-
sök Göta Lejon, Götgatan 55 i Stockholm. Öppettider för biljettkas-
san är måndag - fredag kl. 11-18.

Uppge kod: Boat Show

Välkomna!
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GALTENMÄSTERSKAPET 18 AUGUSTI

Kungsörs Motorbåtsklubb stod som värd för årets Galtenmästerskap som gick 
av stapeln på Harsten. Det var som vanligt mycket trevligt arrangerat. Vinnare i 
år blev Kjell Nyblom KMBK, och som sig bör så kastades han i vattnet. Det var 
nu tredje gången som han tävlade om detta pris. Och i och med det  så tog hem 
vandringspriset för gott.
 Det har näst intill blivit tradition att det blir strömmingsfest när KMBK står som 
värd för Gastenmästerskapet. Så blev det även i år, och när tävlingen var avslu-
tad så lät vi oss väl smaka av rikligt tilltagen nystekt strömming med  rödlök på 
knäckebrödsmörgås. 
När prisutdelningen var avklarad så gavs det tillfälle till lite vila för att senare på 
kvällen få ta del av underhållning i form av irländsk musik framförd av bröderna 
Mattsson, Tomas Persson och Lasse Gustavsson. Både ung och gammal, barn och 
djur trivdes förträffligt denna något kalla och blåsiga helg.  
Tack KMBK för en trevlig helg.

Resultatlista:

1. Kjell Nyblom, KMBK, 64 p
2. Gunnar Widell, SBK, 102 p
3. Hans Lundmark, KMS, 114 p
4. Ulf Wigh, KMBK, 188 p
5. Anders Hansson, KMBK, 197 p
6. Karl Johansson, KMBK, 503 p

  Deltagarna

PrisbordetVandringspriset tillhör numera KMBK

Bryggsnack
Gunnar! Varför tävlade inte Du?

Delikatesser från kockarna

”Prisdoppet”

Internationella sånger 
framfördes
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SÄG DET MED ETT LEENDE

Har du någonsin tänkt på vad du skulle göra om du hade finansminister 
Åsbrinks lön och förmåner?”
”Nej, men jag har däremot undrat över vad han skulle göra om han hade 
min inkomst.”

- Jag har så ont i magen. Kan det vara ostronen jag åt igår?
- Ja, de kanske var dåliga, men det brukar man se när man öppnar dem.
- Öppnar dem? 

- Förra veckan när det var strömavbrott satt jag fast i hissen i 3 timmar.
- Det var väl inget. jag stod 4 timmar i en rulltrappa. 

Hemma hos Olle:
- Pappa, vem uppfann cykeln?
- Vet inte.
- Vad är atomkraft?
- Vet inte.
- Pappa, stör jag dig med alla frågor?
- Nej, man lär sig inget om man inte frågar. 

- Hur var namnet?
- Karlsson, utan X.
- Men Karlsson stavas väl inte med X?
- Nej, jag sade ju det! 
 

Klubbens försäkringsombud  
Hans Lundmark
070-340 42 94
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I EN ANNAN DEL AV MÄLAREN........

Det har varit en bra båtsommar  i alla fall trots mycket blåst och regn. I 
början av sommaren så lyste även solen på oss.  Och då passade vi på att 
åka” på turné ” i Mälaren.  Vi hade så trevligt och blev så väl mottagna 
överallt där vi kom. Så  vi  vill gärna visa några bilder från sommaren 
som gått. 

 
Är det här Sävholmens egen Näcken? 
Ja kanske, men han heter faktiskt 
Roger Laufer.

Några på kanotutflykt. 

Utan tvekan en pampig syn när 
några medlemmar ur Nauticat-
klubben kom till Sundbyholm 
över en helg. 

Här är det städdag på Sävholmen. Ett ofrivilligt dopp i det kalla vattnet blev 
det för Johan Grandell , då han körde Belosen  för nära strandkanten så att 
den fick ett vårbad. Många hjälpsamma händer hjälptes åt för att dra upp den 
tunga gräsklipparen ur gyttjan.

Problemlösare i masten

Dragspelskungen i en annan 
del av Mälaren, Leo Rantamaa

Kräftfest på Sävis 
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  KMS årsprogram 2007

18/1   Årsmöte på restaurang Athos kl 19.00
14/2   Temakväll
3 -11/3   Allt för sjön, Älvsjömässan
28/4   Sjösättning
12/5   Sjösättning 
26/5   Sjösättning

22/6   Midsommarfirande på Kråkan
18/8    (preliminärt) Galtenmästerskapen med   
              Strömmingsfest. Arr KMBK

22/9   Ärtsoppa knytis
29/9   Torrsättning
6/10   Torrsättning
13/10   Torrsättning
27/10   Torrsättning

7 - 11/11    Scandinavian Boat Show , 
             med Det Goda Köket,  Älvsjömässan

          *************

På dessa e-postadresser når du oss i styrelsen

Ordförande Gunnar Beskow ordf@kmskoping.se
V ordförande P-O Johansson peo.johansson@koping.net
Kassör Hans Lundmark kassor@kmskoping.se
Sekreterare Lennart Öberg sekr@kmskoping.se

Vår adress: Kms Box 18, 731 23 Köping
                           Fax 0221-146 07       www.kmskoping.se

╔    ANSLAGSTAVLAN             ╗

╚                                         ╝

Rodret
Utkommer med fyra nummer per år.
Manusstopp för januarinummret  15/1
Manusstopp för marsnummret är 14/3
Manusstopp för majnummret är 10/5
Manusstopp för oktobernummret är 17/10 
Eventuella bidrag emotses på e-post till;
alice.e.beskow@telia.com eller fax 016-421 302 

  ˜˜ ˜˜  ˜˜ ˜˜ ˜˜  ˜˜ ˜˜ ˜˜  ˜˜ ˜˜ ˜˜  ˜˜ 

Webshopen
Köpsugen? I shopen hittar du kmsvimpeln, tröjor, kepsar och 
emblem
Gå in på vår hemsida www.kmskoping.se 

  ˜˜ ˜˜  ˜˜ ˜˜ ˜˜  ˜˜ ˜˜ ˜˜  ˜˜ ˜˜ ˜˜  ˜˜ 

För alla!
På den här sidan är du välkommen att delge dina båtkompisar 
om du vill Sälja - Byta - Skänka - eller Efterlysa båtprylar och 
fiskedon. 
Vet du om någ.on trevlig aktivitet som kan intressera dina 
klubbkamrater? Skicka då in ditt bidrag till Rodret.
Behöver du ev hjälp? Ja, då försöker vi hjälpas åt. 
E-posta till mig alice.e.beskow@telia.com  det du vill ha infört i 
nästa nummer. Se datum för manusstopp.    
.



B
FÖRENINGS-

BREV

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

Adressetikett


