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Bästa klubbmedlemmar

Hej alla Westfjord och Tresfjordägare.

Hoppas ni alla på olika vis haft en fin båtsommar.  Vädrets makter har även 
i år inte riktigt varit på, oss båtägarens sida, mycket regn och blåst. Nu får 
man hoppas på 2013, för sämre kan det knappast bli

Årsmötet 2012  hölls 4 febr. första lördagen på båtmässan, som vanligt var 
det runt 200 medlemmar närvarande. Det blev lite byte i styrelsen, Anita 
van Hoewijk lämnade styrelsen och tackades för det arbete hon lagt ner 
som kassör.   Efter förhandlingarna visade äventyraren Sebastian Näslund 
bilder och berättade om sina seglatser över Atlanten. Under mässveckan fick 
klubben 6 nya medlemmar.

På sista sidan finns en förteckning över styrelsen.

De mål som fastställdes vid klubbens bildande, arbetar styrelsen vidare med 
- Gemenskap och säkerhet på sjön – Utbildning, information och erfarenhets-
utbyte och att vi är en familjeklubb.

Sedan kan det ju variera år från år vad styrelsen jobbar med.

I år har vi haft en elkurs på Carlanders båtvarv, Skärhamnsträffen och 
15-årsjubilet i Lysekil.

Mera om kursen och träffarna finns att läsa på kommande sidor.

Medlemsantalet är stabilt runt  280 anslutna båtar, det gör att klubbens 
ekonomi är stabil, så att kostnader för kurser och  olika evenemang kan  
hållas låga.

Tack till varvet, annonsörer och leverantörer för ett gott samarbete.

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och alla medlemmar för ett gott 
samarbete under året, samt tillönska alla ett gott slut och ett gott nytt   
båtår 2013.

Inga  
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I år är det ett jubileumsår för oss som har en Westfjord/Tresfjord motorbåt. 
Det är 15 år sedan klubben bildades och naturligtvis måste detta firas med en 
jubileumsfest. Vi var nästan 100 medlemmar som hade kommit till Oscars i 
Lysekil, där festligheterna hölls den 18 augusti. Många hade kommit med egen  
båt redan dagen innan och kunde då passa på att besöka ”Tänkulemotorns dag”.

Vädret bjöd på sommarvärme med sol och några mindre regnskurar. Festen 
började med mingel och en välkomstdrink. När det så var dags att ta plats vid 
vackert dukade bord var stämningen redan på topp och festmenyn som sedan 
serverades gick inte av för hackor.

Vitlöksdoftande musselsoppa, torskrygg med palsternackspuré och detta  
toppades med en vit chokladmousse på mandelbotten. Till detta serverades vin eller 
alkoholfri dryck. Kvällen bjöd vidare på allsång under ledning av Spelefinkarna, 
två duktiga musikanter. Efter middagen dök det upp en överraskning i form av tre 
pratglada tanter. Dessa höll låda med anspeglingar på allt som har med båtar, hav 
och livet till och naturligtvis på en dialekt som hör platsen till. Många skratt  

Jubileumsfest
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och igenkännande nickar. Kvällen avslutades med dans i form av moderna 
tongångar och gammeldans.

Till sist vill vi säga ett stort tack för dom som hade ordnat med festen, för vi 
som var där trivdes verkligen.       

Else-Marie o Jan-Erik Alfredsson
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SKÄRHAMNSTRÄFFEN 2012
Årets Skärhamnsträff blev en något annorlunda träff, men naturligtvis blev det 
höjdpunkten på årets båtsäsong. Annorlunda så till vida att vi hamnade i Sibräcka 
bygdegård i stället för Athenes sjöbod, Anledning till detta var att styrelsen fått  
till sig från brand myndigheten på Tjörn att det var för många medlemmar i  
Athenes lokal vid 2011 träffen i Skärhamn. Jag, Ove, Jarl & Bosse fick då till  
uppdrag av styrelsen att leta lokal till vår Skärhamnsträff och ordna en fest efter 
dessa förutsättningar.

Av denna anledning fick vi leta efter en annan lokal. Sibräcka bygdegård ligger 
några kilometer från Skärhamn, fick vi också ordna med buss från och till lokalen.

Det blev dock en mycket trevlig och trivsam till ställning med många glada till-
rop och skratt med god mat, sång, musik och trevliga gäster. Räkorna som inte 
gick åt blev till uppskattade vinster i lotteriet.

Det blev naturligtvis ingen bryggdans som vi tidigare varit vana vid, men dans 
blev det till Lennart Haag som förgyllde vår tillvaro. 

Med tanke på vad som hände att många anmälde sig men tyvärr inte infann sig, 
hade vi kunnat tillbringa festen i Athenes sjöbod. Det hade varit en besparing för 
vår klubb då vi fick en extra avgift på buss tur och retur till Sibräcka bygdegård. 
Därför av största vikt att anmälan är bindande till kommande events.

Trots omständigheterna blev det en väldigt trevlig sammankomst för alla som var där.

Hälsningar
Festkomitten; Ove Bernvi, Bo Martinsson, 
Jarl Johansson och Jan Johnsson
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WESTFJORD TRESSFJORD 
MOTORBÅTSKLUBB ELKURS 

Lördagen den 24 mars träffades några medlemmar från klubben hos Carlanders 
båtvarv i Munkedal. 

Vi som höll i elkursen var undertecknade.

Att fixa elen i båten behöver inte vara så komplicerat att en fackman måste anlitas. 
Man kan lära sig de mest grundläggande momenten själv. 

Det informerades om elsystemet i våra båtar 

• Kontroll av anslutningar, är dom ärgiga och svartbrända gör rent eller byt   
 anslutningar och ledningar. 

• Det är viktigt att ha rätt dimension på ledningar, för klena ledningar blir lätt  
 överhettade och kan leda till brand. 

• Kontroll av batteri, det är väldigt viktigt att hålla batterier rena från smuts och  
 fukt, ett batteri som är fuktigt på ovansidan kan ladda ur sig, då fukten gör att  
 det blir överslag mellan polerna. 

• Även om ni mäter att det är 12V på batteriet är det inte säkert det finns kraft,  
 det bästa är att kolla med syraprovare det kan vara en cell som är kass. Men på  
 nya (ca 5 år) batterier kan man ej syramäta, då gäller spänningsprovning.

• Torka rent och kolla vätskenivån och ladda batterierna en eller två gånger per  
 vinter, så har ni fräscha batterier till våren. 

• 230V ombord. Utrustningen skall ha kappslingsklass IP 54 eller högre samt att  
 utrustningen även är försedd med jordfelsbrytare. 

• Inga vanliga skarvsladdar utan sladdar med kontakter som är avsedda för båtel. 

• Diskuterade även skiljerelä eller diod för batterierna, så inte belysning och   
 övrig utrustning drar ur spänningen på startbatteriet. 

• Vi gav förslag om att införskaffa en enkel variant av ett multi-instrument.

I pausen bjöds det på kaffe och fralla. 
Deltagarna hann att diskutera lite själva också och kom med både frågor och 
påstående som vi uppskattade.

Vid pennan 
Bosse Martinsson och Jan Johansson
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Westfjord & Yanmar 
kvalité i kombination



EN RESA TILL ITALIEN I BÖRJAN AV JUNI

Resan börja med flyg från Malmö till Bologna, sen åkte vi vidare med buss till 
den anrika kurorten Chianciano Terme för den första övernattningen.                   

Efter en god frukost forsätter resan genom det Toscanska landskapet som liknar 
en sogovärld.

Vår väg kantas av cypresser  o gamla olivlundar. Vidare passerar vi regionen 
Campania och Neapelbukten med det blågröna havet. På eftermiddagen kommer 
vi fram till Meta di Sorrento där vi ska bo några dagar med utflykter till Almalfi-
kusten och Capri.

Amalfikusten ligger på sydsidan av 
Sorrentohalvön i provinsen Salerno
i Kampanien, kusten sträcker sig 
från Positano i väst till Vietri sul 
Mare i öst.

Vi går med båt från Salerno för 
en dagstur längs Amalfikusten är 
nog den  vackraste kuststräcka vi 
har upplevt. Husen i byarna och 
städerna klättrar längs de gröna 
bergssluttningarna och små bad-
vikar och grottor. Vi går iland i Poisitano med sina färglada byggnader fullt av 
bougainvillea och blåregn. Små gränder och trappor som slingrar sig upp mellan 
husen. Italiernarna brukar åka hit för att köpa sommarkläder då det är känt för 
många modeskapare kommer härifrån. Efter vandring i små gränder och många 

trappor och många turistaffärer 
var det dags att gå ombord igen 
för vidare båttur till Amalfi, likt 
Positano var det lika vackert 
och underbart här i Amalfi. Här 
skulle man bo den årstiden när 
båten ligger på land, sen går båt-
turen tillbaka till Salerno. Efter 
en god middag och gott vin var 
det dags att krypa till kojs, för 
imorgon ska vi gå med båt ut till 
Capri.
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Efter frukost och strålande 
sol var det dags att åka ut till 
Capri, den båtturen gick fort 
färjan var nämligen utrustad 
med vattenjet och dubbla   
motorer. Vi går iland och    
beundrar hur dom har byggt 
om taxibilar, vanliga bilar 
som de har flexat av taket och 
satt ett tyg över istället, undra 
om vi kan bygga om likadant 
här i Sverige.

Sen åkte vi minibuss 
uppför slingriga smala 
vägar till svenske hov-
läkaren  Axel  Munthes 
villa med bedårande 
utsikt över medelhavet. 
Vandring runt i butiker 
som man nästan inte 
våga röra sig, priserna 
var väldigt höga t ex en 
glaskulptur 36000 euro. 
Sen fick vi även testa 
limoncello som tillver-

kas i södra Italien  Limoncello är en likör som görs på citronskal. Man har svårt 
för att föreställa sig hur dom har lyckats att bygga på de branta bergsluttningarna, 
fram på eftermiddagen var det dags att åka tillbaks till Sorento hade gärna stannat 
ett par dagar till på Capri och beundrat det vackra landskapet.

ERICA o BOSSE
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
??????Tänkte att det skulle va roligt om vi kunde va fler 
Hamnar som ordna träffar så att tex Skärhamnsträffen är vart 3e år.
Har ni förslag eller om ni vill ordna en träff kontakta styrelsen.
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Carlanders Båtvarv AB
Westfjord på mässan i Göteborg !
Vi visar i år Westfjord 340 med flera nyheter ombord och Westfjord 26´ Fiske!
 

 
Westfjord 340 Westfjord 26´Fiske

Nyhet!

Reconditionering & ombyggnad av er båt!
På www.westfjord.com hittar ni nu alla tillbehör & förslag på 
reconditonering av er båt med bilder, priser för material och arbete:
Gå in från startsidan alt. på just din Westfjord eller Tresfjord-modell.

Ny durk och skott                                       Omtätade rutor
renoverade   och ny skrov- 
   klädsel
Motorbyte i  W/T 26´ 
- 28´- 29´ till Yanmar 
125 hk ger 13 knops 
bekväm marschfart
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Beg.båtar den 15 november!
Nyinkomna: Minor 28, Westfjord 26´Fiske, Greenline 33, Norline 36

Westfjord 26´/ 84 Yanmar 125 hkr / 12  .........................................  425.000:-

Westfjord 26´Fiske/ 89, VP TMD 31 ..........................................  Ej fastställt

Westfjord 26´/ 90, VP TMD 31 ....................................................... 375.000:-

Westfjord 26´/ 81, VP MD 21 ......................................................... 299.000:-

Westfjord 26´Fiske/ 2011, Yanmar 125  ....................................... 1.590.000:-

Westfjord 28´/91, Yanmar 110 .......................................................  545.000:-

Westfjord 28´/96, Yanmar 140 .......................................................  595.000:-

Westfjord 28´/85, VP TAMD 31/ 95 ..............................................  395.000:-

Minor 28 Westfjord 26´Fiske

Norline 36Greenline 33



Westfjord 28/99, VP TAMD 31 ...................................................... 795.000:-

Westfjord 26/84/87 ...................................................................375/445.000:-

Westfjord 29´ AC / 9000/97, Yanmar 140  ...................................... 595.000:-

Westfjord 29´AC / 2005, Yanmar 125 ............................................ 800.000:-

Westfjord 310/00, Yanmar 300 .................................................... 1.090.000:-

Westfjord 340/05, Yánmar 300 .................................................... 1.390.000:-

Westfjord 340/06, Ynmar 300 ...................................................... 1.675.000:-

Westfjord 340/07, Yanmar 300 .................................................... 1.590.000:-

Westfjord Nordic / 13, Yanmar 125 / Körklar tät båt ...................... 595.000:-

Minor 28 / 99, VP TAMD 41 .......................................................... 595.000:-

Greenline 33/11 ............................................................................ 1.090.000:-

Norline 36/90, 2xVP TAMD 41 ...................................................... 995.000:-

Tresfjord 9000 / 89, VP TMD 31 .................................................... 395.000:-

Tresfjord 26 AC/ 72, VP MD 21 ..................................................... 159.000:-

Stigfjord 27/85, VP TAMD 31/ 92 .................................................. 379.000:-

Aquador 26 HT/03, VP KAMD 43 ................................................. 875.000:-

Belmar 29/82, VP TMD 40 ............................................................. 375.000:-

Fjord 880/86, VP TAMD 41 / mont .06 .......................................... 595.000:-

GP 700 SE/08, Yanmar 125 ............................................................ 675.000:-

Johnsson 30/76, VP MD 47 .....................................................................Bud

Nimbus 19 Nova/97 exkl. motor .............................................................Ring

Saga 315/08, VP D4 260 .............................................................. 1.595.000:-

Stigfjord 27 Fisherman/85, VP TMD 30 ............................ex mvs; 369.000:-

Spec & bilder på www.westfjord.com
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Välkomna till Carlanders Båtvarv!
Under våren står det nya hamnkontoret klart!
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BOHUSASSURANSEN
Ni når oss på tel: 0304-661917 

info@bohusassuransen.se | www.bohusassuransen.se

Skärgårdens eget 
båtförsäkringsbolag

              center i Lysekil
Båttillbehör av högsta kvalitet.

mån - tors 8-17, fre 8-16   Torpgatan 1, Lysekil,  0523-123 40

Dags att vinterkonservera båten, 
då har vi olja, glykol, filter, 

tändstift, impellrar m.m.

Höstkampanj
på Vetusmotorer.

Gå in på www.vetuscenter.se 
för att se hela vetus sortiment.

Vi är återförsäljare för
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Carlanders båtvarv AB 60 öre/lit. diesel , 10% 
  i tillbehörsaffären

Dyröns oljor  Rabatt på diesel

GE-järnet Sjötappen 25 öre/lit. diesel
S.hamnen Lysekil   

Vetuscenter 10% rabatt på
Torpgatan1,Lysekil Vetussortimentet

MITAB 15% på olja och
Frölunda industriområde 10%på tillbehör

DREVIA 15% på olja och
Lysekil 10% på tillbehör

ITAL Lysekil 10% på tillbehör

Wahlborgs Marina 10% men ej på Volvoart
Hinsholmen och några andra artiklar.

Rössy Kapell Bra Höstrabatter

Galant-Plast AB 10% vid köp över 200:-

OBS! Tag med och visa medlemskortet!

KluBBens raBatter
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nya medlemmar under året är

Bertil Johansson och Märta Forsberg  Hönö

Bo och Mia Larson  Hamburgsund

Börje och Maud Bergwall  Stenungsund

Conny Holm och Elisabeth Engström  Mölnlycke

Gilbert och Estelle Forsberg  Lerum

Håkan Andersson o Britt-Marie Ingvarsson  Lysekil

Håkan och Gunnel Hilmersson  Klädesholmen

Jesper Carlander  Strömstad

Karl-Erik och Lena Edwardsson  Stenungsund

Kjell Fast och Christina Larsson  Hönö

Lars och Elisabeth Andreasson  Torslanda 

Lars och Ulrika Ekdal  Smögen 

Lars och Margareta Öijerfeldt  Myggenäs 

Lars-Erik och Berit Hansson  Hovås 

Lennart Joheman  Torslanda 

Lennart och Lisbeth Sundberg  Henån 

Rune Netsner  V Frölunda 

Sven-Inge Brandqvist och Eva Kraft Tibro 

Tomas och Maarit Kling Göteborg 

Ulf och Lena Gren Örebro 

 

 



Har Du funderat på ett nytt kapell,
sprayhood eller segelkapell?
Vi erbjuder av högsta kvalitet:
kapellduk, välj mellan 16 färger.

Vi tillverkar kapell till de 
flesta seriebåtar, exempel;

Hallberg Rassy - Malö - Najad -
Mamba - Westfjord - Tresfjord -
Maxi - Linjett - Arcona-
Contrast - Sweden Yacht -
Pollux - Stigfjord - Avance -
Swan - Vindö - Omega - Comfort -
Marieholm - Shipman - W30 - IW -
Beason - Forgus - Aphrodite -
Winga - Albin - Amigo - Becker -
m.fl.

Vi tillverkar även dynor.

boat and sail cover fabric

100% polyacrylic (Dralon)
Rostfria bågar
Aluminiumbågar
Förnicklade mässingsbeslag
Syrafast skruv

Vi har eget båthus på Smögen där Du kan lägga Din båt medan vi mallar.
Även försäljning av material för självtillverkning.
Kom helst in med Din beställning i god tid före båtsäsongen.

Tel. 0523-328 75,  Fax. 0523-38 475

Belåtna kunder vår bästa reklam



Västkustens Tryckeri AB, Stenungsund

Westfjord – tresfjord Motorbåtsklubb
Styrelsen för verksamhetsåret 2012

 

Ordförande  Inga Larsson  0523-61 10 93

V. ordförande Sten Johansson 0300-54 05 11

Sekreterare Ingemar Attemar 0522-700 62

Kassör  Bo Martinsson 0304-67 12 57

Styrelseledamöter Else-Marie Alfredsson 0303-74 83 80
 Sture Jakobsson 0302-31 78 6

Styrelsesuppleanter Jan Åsberg 0523-32 83 1
 Reinhold Färg 0523-61 14 47
 Berit Johansson 0304-66 19 59
 Inger Forsström 031-23 88 83
 Ingemar Nyckelgård 0304-66 43 03

Revisorer Jan Johnsson 0304-67 27 34
 Ove Bernvi 0303-22 58 02

Revisorsuppleant Gunilla Stenborg 031-57 57 65

Valberedning Jarl Johansson 0304-66 20 15
 Bengt Svanberg 0303-132 11
 Håkan Carlander 0524-210 21

Har Du några synpunkter på klubben och dess verksamhet, 
ring gärna någon av oss.

www.westfjordklubben.se

 
  


