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Ordförande har ordet
Välkomna alla nya medlemmar till
Köpings Motorbåtssällskap. Vi har
aldrig tidigare, vad jag vet, haft en
sådan tillströmning av nya
medlemmar som vi har haft i år. Vi
har förvärvat mera mark från
kommunen för upplägg av båtar och
även där är det numera fullt. Vi syns
på årsmötet den 21 februari.

Elförbrukningen på slipen
Elförbrukningen rusar återigen på höjden på vår
uppläggningsplats.
Följande står i reglementet angående
elanvändningen på slipen.
Båtägare får använda ström från klubbens elanläggning för
normala arbeten på sin båt.
Uppvärmning av båt eller liknande användning av ström
får endast ske mot erläggande av avgift.
Det åligger respektive båtägare att anmäla onormal
förbrukning till någon i styrelsen samt att inbetala avgiften
till kassören.

Kallelse till årsmötet 2013
När: 21 februari klockan 18.00
Var: Bil och Teknikhistoriska , Glasgatan 19
Efter mötet bjuds på förtäring
1 Årsmötets öppnande
2 Årsmötets stadgeenliga utlysande
3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän
5 Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Kassaberättelse
8 Revisionsberättelse
9 Ansvarsfrihet för styrelsen
10 Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
11 Fastställande av avgifter samt budget för kommande verksamhetsår
12 Val av styrelsemedlemmar enligt 11.1
13 Val av styrelsesuppleanter enligt 11.1
14 Val av övriga funktionärer
15 Val av en revisor
16 Val av en revisorsuppleant
17 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
18 Övriga frågor

Resa på Englands kanaler
I ett tidigare nummer av Rodret kunde vi läsa om en resa på Sveriges
blå band, Göta Kanal. Här är en berättelse om en annan kanalresa,
denna gång på några av englands kanaler. Dessa kanaler kan man inte kalla
Englads blåa band, man skulle nog snarare kalla dom ”bruna band”.
På grund av smala grunda kanaler med intensiv båttrafik var vattnet inte
blått utan brunt.
Det hela började med att Anette och jag (Lennart) en gång i vintras var på
besök hos våra kompisar Anders, Sanni och Madelene och satt och pratade
om drömmar vi hade. Det visade sig att vi då hade samma dröm, en resa på
Englands kanaler. Ganska snart hade vi bestämt att ”nu eller aldrig” så det
var bara att börja leta efter lämplig resa. Vi bestämde oss för en resa på 2
veckor, en vecka med kanalbåt och en vecka med bil och ”bed and breakfast”.
Den här berättelsen är om kanalresan, bilresan är en helt annan story
Jag hade någon gång hört talas om Andersen Boats så det var bara att börja
leta på Internet. Som vanligt var Internet fantastiskt, efter lite letande så
hade vi hitta både Andersen Boats, flygresa och hyrbil. Andersen Boats
håller till i en liten stad som heter Middelwich, ca 30 minuters taxiresa
söder om Manchester.
Den 30 juni var den stora dagen inne, bil till Arlanda – KLM till Manchester
taxi till Middlewich och så var vi nu framme, tyvärr 4 timmar försenade
på grund av missad flyganslutning i Amsterdam. På bilden kan man se
Anders, Sanni, Madelene, Anette, representanten från Andersen Boats och
en enormt lång båt (21 meter). Gissa om vi blev lite fundersamma på vad vi
gett oss in i. Att det var vi själva som skulle sköta båten visste vi men vi fick
också veta att vi skulle själva sköta alla slussar och öppningsbara broar,
till detta fanns det 2 vevar med i båten som passade överallt.
Det fanns flera kanalalternativ att välja på men vi blev rekommenderade att
välja Llangollen kanal. För att komma till den kanalen fick vi först gå på 3
andra kanaler. Med kanalkort ombord och instruktioner om hur vi skulle
slussa så var det bara att ge sig iväg, vi skulle vara tillbaka i Middlewich
lördag morgon en vecka senare. En av instuktionerna var att vi fick inte ha
någon fender ute när vi slussade för det finns inte plats för någonting mellan
båten och slussidorna. Kanalsystemen byggdes på 1700-talet för godstransport med hästdragna pråmar och maxbredden för båtarna är
”six feet ten” vilket omräknat till förståligt mått är 2,07 meter. Endast en båt
åt gången fick plats inne i slussarna men slussningen gick trots detta fort för
det gick inte åt åt så mycket vatten i de små slussarna. Jämför med de
svenska kanalerna var det mycket enkelt att slussa, bara gå in – ligga utan

förtöjning och fendrar – gå ut. Slussarna var konstruerade så att vattnet
fylldes på underifrån närman slussade upp.
Vi stod i aktern och körde båten med endast rorkult och vanligt fram-back
reglage. Det tog ett tag innan vi fick in snitsen på att manövrera den långa
båten in och ut ur de trånga slussarna, genom tvära böjar och under
trånga broar men det var nästan som att köra en vanlig motorbåt, man fick
inte fega utan var tvungen att vara extra hård och bestämd med gas och
roder.

I vissa tvära böjar räcke inte detta utan då fanns det 2 alternativ,
antingen ta stöd med nosen mot stenkanten och sedan ”bryta runt” båten
eller använda linan som var fäst mitt uppe på båten, lägga fast den i
något på land och sedan som vanligt ”köra på spring”. Till vår hjälp hade
vi även en lång träpinne att trycka med och en planka som man kunde
använda för att komma iland om man gick på grund. Som tur var så
behövde vi aldrig använda plankan.
Det gick fort att lära oss både att köra båten och slussa och sedan var det
en mycket avslappnad, trevlig och social resa. Vi färdades med den
svindlande hastigheten av 3,5 knop (snabb promenadtakt) och träffade
många trevliga engelsmän vid slussningarna. Det var många båtar på
kanalerna och jag uppskattar att ca hälften var hyrbåtar och hälften
privatägda, många av pensionärer som tillbringade hela sommaren på
kanalerna. Innan vi åkte så var det många hemma som talade omför oss
hur mycket det regnar i England och visst hade de rätt, men vi skall inte
klaga vi hade sol varje dag, minst 5 minuter. På grund av allt regn så var
det ett mycket grönt och lummigt landskap vi färdades genom.
Eftersom vi blev försenade och att vi hade missbedömt hur fort man
färdades på kanalerna så var vi tvungna att vända och gå tillbaka till
Middlewich innan vi kom fram till Llangollen i slutet på Llangollen kanal
och då missade vi tyvärr en lång hög akvedukt över floden Dee. Som tur
var hade vi tid att ta bilen vår andra vecka och åka till Llangollen innan vi
skulle flyga hem och kunde då åtminstone promenera över akvedukten
som är 38 meter hög och 300 meter lång.Vi hade valt en stor båt för att
inte behöva trängas och ha våra egna sovutrymmen ombord. I fören hade
vi ett fullt utrustat pentry med spis och kylskåp och förutom våra
kojutrymmen det fanns två toautrymmen med toa, tvättställ, dusch och
varmt och kallt vatten.

Den vattenburna värmen i båten och varmvattnet värmdes av både
motorn och en gasolpanna. Allt fanns i båten det enda vi behövde göra var
att köpa maten vi skulle laga och fylla på färskvatten. Det gick åt mycket
färskvatten eftersom det användes till allt, även
toalettspolningen.Hyrbåtar på Englands kanaler verkar vara stort, vi såg
båtar från massor av olika företag. Jag har ingen uppfattning om vilka
företag man skall undvika eller vilka som är bäst. Det enda jag säga är att
vi var mycket nöjda med Anderson Boats.
Vid pennan

Lennart Johansson

Bävern fäller på
vintern och Björn
kapar på hösten.
Snart får bävern
hejda sig så att
det inte blir kalhygge på
klubbholmen.

Paula bär och
vovvarna tittar på.
Tänk vad hon
jobbar på, när
man istället kan
leka i vattnet ?

Jouni och SvenErling ser till att
det finns klyvet
och torrt ved till
bastun för kommande sommarn

Berth håller tal vid
bastuns invigning.
Många medlemmar
har lagt ner massor
av timmar på bastun
och dess omgivning.

Och efter lördagens
slit njuter vi av ärtsoppa med tillbehör i
klubbstugan

Sven-Erling tar
ton ihop med
musikanterna
Annika och
Rune.

Till minne av Rune Söderkvist.
En av våra stora profiler inom båtsporten har gått ur tiden.
Rune var en av förgrundsgestalterna när Köpings Motorbåtssällskap bildades.
Genom sin stora kunnskap och sitt engagemang inom
båtsporten, kom han att bli en av initiativtagarna till
motorbåtstävlingarna vid Malmön på 1950 -talet.
Efter sina många och aktiva år utsågs han till hedersmedlem i
vår förening.

Till minne av Olav Pedersen.
Olav var men mycket erfaren båtsman, som under flera år
ingick i vår styrelse.
Genom sin engagemang och mångsidiga kunnande, bidrog
han på ett gynnsamt sätt till klubbens utveckling.

Medlemmarna i Köpings Motorbåtssällskap vill hedra minnet
av Söderkvist och Pedersen som på ett hedersamt sätt bidragit
till klubbens positiva utveckling.

Köpings Motorbåtssällskap

Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som mål
att skickas ut till medlemmar 4 gg /år. För att fylla tidningen med
innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det angeläget
att förslag till artiklar kommer redaktionen tillhanda. Det går bra att
maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören.
redaktionen@kmskoping.se eller skicka med post till MaritaBjörkqvist
Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221 32648.
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Märkning av båtarna på slipen.
Många av båtarna som står uppställda på vår
uppläggningsområde saknar uppgifter om ägare.
Vi behöver kunna spåra båtens ägare om någonting skulle
hända med båten.
Märk din båt med telefonnummer eller med ditt
medlemsmedlemsnummer så att vi kan få tag i dig.

God Jul Och Gott Nytt År
önskar redaktionen

