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FUNKTIONÄRER VERKSAMHETSÅRET 1/11 2006 - - 31/12 
2007

          

Ordförande Gunnar Beskow  070-520 49 68
Vice ordförande Per-Olof Johansson 070-868 29 90
Kassör Hans Lundmark 070-340 42 94
Sekreterare Lennart Öberg 070-523 43 56
Ledamöter Magnus Thele 070-632 44 20

Olav Pedersen 070-580 19 41
Suppleanter Erling Nilsson 070-308 29 92

Hans Wiborg 070-340 55 25

Miljöombud Lennart Öberg 070-523 43 56
Materialförvaltare Bengt Lindell 070-352 07 20

Slipförman Rolf Rosenholm 073-970 50 23
Maskinförman Jonny Pettersson 070-553 85 97
Kranförare Torsten Berglöw 070-286 86 52

Sven Strömberg 0221-203 13

Yrjö Björkqvist 070-811 15 48
Bengt Lindell 070-352 07 20
Rolf Rosenholm 073-970 50 23

Magnus Thele 070-632 44 20
Knut Thors 070-210 55 30
Lennart Öberg 070-523 43 56

Gunnar Beskow 070-520 49 68

Tävlingskommitté Sören Jansson 0221-204 48
Göran Broberg 0221-810 12
Stig Wallin 0221-611 47

Säkerhetsbesiktning Magnus Thele 070-632 44 20

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Vårkänslor
Äntligen har snön smält i våra trädgårdar och första tussilagon har 
visat sig. Endast någon enstaka snöhög finns kvar.
 
Då har vårsäsongen äntligen tagit fart och  vårens Båtmässa har 
just avnjutits. Doften av oljad teak och styren låg stundtals tung
bland skönheterna. Och som vanligt var det fullt i samtliga hallar 
både av båtar och allt som fanns att införskaffa till båtsäsongen.
Visst fanns det nyheter bland båtarna men det mesta tyckte jag 
gick i repris. Så även på Båtmässan i Göteborg som vi tidigare i år  
besökte. Men mer om detta på annan plats.

Inställd Temakväll
Tyvärr fick vi ställa in Temakvällen om kartplotter och digitala 
sjökort. Det var endast två st medlemmar som tyckte det skulle 
vara intressant att höra mer om detta. Tråkigt tyckte både de som 
anmält sig och även jag som hade hoppats på fler anmälda.

Sjösättning
Snart är det dags att lägga ut landgången men innan dess är det  
sjösättning. Olika datum för detta hittar du längre in i tidningen. 
Glöm inte att båten måste vara försäkrad för att du ska få sjösätta.
 
I detta nummer kommer vi att navigera runt bland olika teman  
och hoppas ju naturligtvis att det finns något läsvärt för gemene 
man.

Med önskan om en riktigt varm och skön
båtsommar 

 
Gunnar Beskow
Ordförande
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TRENDER TILL SJÖSS 

   

SKEPPSAPOTEK

Har du ett skeppsapotek ombord? Jag menar ett fullt fungerande. Inte ett 
sådant som bara innehåller sax och plåster utan lite mer. 
Här följer ett förslag;

Objekt Användningsområde
Sax- kraftig för att klippa upp kläder vid olycka
Pincett för att ta bort stickor m m
Fästingborttagare för att ta bort fästingar 
Säkerhetsnålar för att fästa förband m m
Vävtape för att fixera spjälning etc
Förband blodstoppare för fingrar och tår
Kompresser styckförpackade, till skrapsår 
Plåster till småsår
Brännsårsplåster till mindre brännskador
Sårtape till mindre suturskador
Gasbinda självhäftande, till stukning m m
Ögonskölj ögonvatten för rengöring
Kylgele för solskador
Alsolgel till insektsbett
Värktabletter för värk och inflammation

Vid längre resor kan sjösjukepiller, nässpray, laxermedel och vätskeer-
sättning komplettera apoteket.

Som jag har längtat. Äntligen dags 
att få åka på Båtmässan. Det sägs att 
det är över 100 000 personer som 
besöker båtmässan. Det märktes 
för övrigt också på trängseln bland 
båtar och ”knallar”. 
Att trenden går åt att vi köper större 
och dyrare båtar märktes tydligt. 
Med tjusig design både invändigt 
och utvändigt. 

Även seminarierna var välbesökta. 
Det fanns bl a något som hette 
XtremeCorner. Tänk er en hel avdel
ning med häftiga vattenleksaker för  
de nya innesporterna såsom  Wake-
board, jetski, och kitesurf. Kanske 
en lämplig present till barnbarnen?

Classic Boat Show visade alla de 
vackra skönheterna i trä. På segel
båtsidan fanns i år ett tema för 
R-båtarna som firar 100 år. 

Meterologen Madeleine Westin 
känd från TV var där och pratade 
skärgårdsväder och hur man utnytt-
jar olika vindar och vädersystem.    

Seminarium om att ta VHFcerti-
fikat, tips till dom som ska köra 
GotlandRunt, 

Tips hur man undviker att bli sjö-
sjuk gick också att få.

Sjöassistans erbjöd Förarintyg för 
alla i familjen, där provet görs fram-
för datorn hemma. 

Och för er som också varit på Båt-
mässan i Göteborg kan nog hålla 
med mig om att mässan i Stockholm 
är bra mycket mer innehållsrik.
Så även fast jag tror mig ha sett det 
mesta i båtväg vid det här laget så 
väntar en ny båtmässa i Stockholm
till hösten.
Text: Gunnar Beskow.
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Klubbens försäkringsombud  
Hans Lundmark

070-340 42 94  



Sid 8 Sid 9

JAG TROR, JAG TROR PÅ SOMMAREN

Nu är det snart dags att åka ut med båten till öar som vi inte så 
ofta, eller kanske aldrig, besökt. Jag tänker då på de platser som 
kanske inte är så lätta att ta sig till, pga klippor, branta stigar och 
backar, m m. 
Skärgården kan vara en sådan plats. Men där finns också lättill-
gängliga stigar och svagt sluttande backar. Här får du två tips på 
några av de mer lätttillgängliga öarna; 

Utö, med sevärdheter som kvarnen, de berömda järngruvorna, 
vattenfyllda gruvhål, gästhamnen, de små sjöbodarna med hant-
verk och bageriet. Och vill man inte laga mat i båten så finns det 
möjlighet att äta på värdshuset eller på Dannekrogen. Bra vägar 
att gå eller dra barnvagn på finns också. Ålö krog har egen fisk-
odling med rökeri där det serveras pinfärsk fisk i fiskeläget. Dit 
tar man sig enklast med båt då det är ganska långt att gå.

Finnhamn. Visserligen är vägarna där kuperade med löst grus 
på vissa delar men breda. Och med lite hjälp så ökar möjlighe-
terna att röra sig i den vackra naturen. Restaurang och handels-
bod med begränsat sortiment finns också här.  

Vill du inte åka så långt kan du kryssa på Hjälmare Kanal med 
m/s TOR eller med m/s Gustaf Lagerbjelke. Mycket trevligt och 
inte alls dyrt.
Se för övr deras hemsida: www.lagerbjelke.com/kanalkungsor

MARS - ENLIGT BONDEPRAKTIKAN

Bondepraktikan är en av de mest spridda folkböckerna och innehåller 
till viss del väderleksspådomar och förutsägelser om årsväxten. 
På en torr mars följer vanligen en vacker vår. Efter kalla nätter kom-
mer våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock inte blir 
långvariga. 
Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj. Dagarna omkring vårdag-
jämningen (den 21 mars) är vanligen stormiga. Så mycket dimma i 
mars, så mycket regn vid midsommartiden. regn i mars ger även regn 
i juli. Så mycket dagg, som faller i mars, så mycket rimfrost blir det 
efter påsk och i september. Om göken gal, storken bygger och viltgå-
sen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår. Vad mars inte 
vill, vill säkert april. Är mars trogen vid plogen, håller april honom 
åter still. Mars snö gör frukter ve. Marsblom är inte bra, aprilblom är 
halvbra, majblom är helbra. I början och slutet serverar mars sitt gift.

Märkesdagar:
 Fyrtio martyrers dag (den 9). Sådan väderleken är denna dag, sådan 
fortfor den att vara i 40 dagar. 

 Gregoriusdagen (den 13). Dåligt väder på denna dag bebådar, att 
ingen frost mer kommer på marken. 

Josefdagen (den 19) Om denna dag är klar och vacker, betyder det ett 
fruktbart år. 

Benediktusdagen (den 21). Regn denna dag bådar mycket våt vår. 

Vårfrudagen (Marie bebådelsedag, den 25). Är dagen klar, lovar det 
gott år. Fryser det natten till denna dag, blir det frost i 40 nätter. 

Läst på SMHI hemsida 
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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 hittardu kmsvimpeln, tröjor, kepsar och 
emblem.
Gå in på vår hemsida www.kmskoping.se 
eller kontakta vår sekreterare Lennart Öberg 070-523 43 56

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

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 någon trevlig aktivitet som kan intressera dina klubb-
kamrater? 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

Årets Båtting avhandlades i samband med mässan Allt för sjön 
i Älvsjö.

Där fick vi veta en del om framtidens båtägare-sjöfarare. Fram-
förallt om dom som inte har sjön som sitt fritidsintresse idag.

Båtkörkort är ett aktuellt ämne liksom båtregister och ansvars-
försäkring.Statens utredare Lars Högdal informerade om detta.

På vår hemsida www.kmskoping.se hittar du ett reportage från 
Båttinget.


