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Ombord
bland Westfjord- och Tresfjordbåtar
	
  
Hej!
	
  
	
   kan vi klaga på vädret denna härliga och soliga sommar. Förhoppningsvis har
Inte
vi samlat
på oss många fina semesterminnen som kan plockas fram nu i höstrusket.
	
  

Årsmötet
2014 hölls som vanligt på Svenska Mässan i samband med Båtmässans
	
  
öppnande. Ungefär 140 medlemmar var närvarande. Efter sedvanliga förhandlingar
	
  
presenterade Catharina Frisell från International Yachtpaint dess nya och effektivare
bottenfärg.
Det blev några mindre förändringar bland de förtroendevalda. Avgående
styrelsemedlemmarna Inger Forsström och Sture Jacobsson avtackades. Mer om
nya styrelsen på sista sidan.
Ett tack till Carlanders varv som efter mötet sponsrade entrén till Båtmässan.
Under året har vi haft två träffar och en informationsdag. Vårträffen hölls denna
gång i Sjöstugan på Almösund. Räkfrossan var som vanligt i Lysekil i slutet av
augusti. Informationsdagen i oktober hölls hos Carlanders båtvarv där representanter
från olika företag informerade om sin verksamhet och sina produkter. Vi fick också
lyssna på ett intressant föredrag om fyrar.
Med hjälp av våra nya beachflaggor synliggjordes klubben i Carlanders monter på
Båtmässan. Klubben bjöd dessutom på Gevaliakaffe och värvade nya medlemmar
under mässveckan.
Under hösten har vår webbmaster, Jan-Erik Alfredsson tagit fram en ny och modern
hemsida.
Tack till varvet, annonsörer, leverantörer, medlemmar och styrelse för ett gott
samarbete.
Som vanligt håller vi vårt årsmöte i samband med Båtmässans öppnande i januari
2015. Jag hoppas många av er har möjlighet att komma. Vi vill gärna få synpunkter
och förslag från er för att kunna utveckla klubben vidare.
Till sist önskar jag alla en härlig vintersäsong och vi ses så klart på årsmötet.

Lars

Räkfrossan i Lysekil 23 augusti
Mitt i ett lågtryck med regn, åska och blåst skulle räkfrossan äga rum i Lysekil.
Vi bestämde oss för att ta båten till Lysekil och lämnade hemmahamnen i Almösund redan på fredagen. Klarade oss bra från oväder tills vi kom till Ellösfjorden då kom en rejäl regnskur, men vad gör det när man sitter under kapell.
Väl framme i Lysekil fanns det gott om plats i Havsbadshamnen så vi lade till
och slog upp ”tilläggaren”, då kom solen och sken på oss, härligt. Det fanns
några Westfjordbåtar redan på fredagen och mer båtar kom det på lördagen då
vi hade lite blåst men inget regn.
Kl. 17.00 började festen med välkomstdrink, lite mingel och lotterier. Vi var
ca 40 festglada medlemmar som kom. När vi hade satt oss vid borden, serverades
de supergoda räkorna. Vi åt och åt samt sjöng bordsvisor och skålade. Som
vanligt var det skratt och mycket prat om sommarens fina väder och båtutflykter.
Sedan spelade Jonnys orkester upp till dans, både modernt och gammalt.
Det blev även i år en mycket trevlig kväll.

Vid pennan
Berit Johansson
4

VI VET
VAD SOM
KRÄVS.
Vi ger varje kund rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka
vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken.
För oss är varje enskild båt den viktigaste.
på båTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938.

www.alandia.se 031- 49 20 60
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KLUBBENS RABATTER
Carlanders Båtvarv AB

60 öre/l diesel, 10%
i tillbehörsaffären

Dyröns oljor

40 öre/l diesel på
ordinarie pris

DREVIA
Lysekil

10% oljor o tillbehör

ITAL Lysekil

10% tillbehör

Vetuscenter
Torpgatan 1 Lysekil

10% rabatt på
Vetussortimentet

Wahlborgs Marina
Hinsholmen

10% men ej på Volvoart.
och några andra artiklar

GE-Jernet Sjötappen
S. Hamnen Lysekil

50 öre /l diesel

Galant-Plast AB

10% vid köp över 200:-

OBS! Tag med och visa medlemskortet!
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Medlemsträffen den 11 oktober
En något regnig och ljummen höstdag hade ett 60-tal medlemmar samlats
på Carlanders båtvarv i Munkedal, för en gemensam aktivitetsdag. Alandia
informerade om försäkringar, säkerhet, digitala sjökort och plottrar. Diesel
Power om moderna motorer. Esbjörn Hillberg, Svenska fyrsällskapet berättade
om fyrar. Västkustkapell informerade om hur man bäst tar hand om och
förlänger livet på våra båtkapell. Håkan Carlander visade bl.a färdiga satser för
sugning av septitankar. Mellan dessa punkter serverades det kaffe, fralla, bullar
samt korv med bröd.
För att se bilderna från medlemsträffen gå in på vår nya webbsida www.
westfjordklubben.se

Jan-Erik
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Westfjord på båtmässan i Göteborg!
Vi kommer denna gång att visa fyra båtar på mässan som startar den 31
januari.
Denna mässa visar vi Westfjord 340, Saga 320 HT, Saga 325 och
Saga 365.

•
•

Alla mässbåtarna lediga för leverans till kommande säsong och säljs
förmånligt, där vi naturligtvis tar er nuvarande båt i byte.
Kolla in 340:ans stora badbrygga, sköna soffor på akterdäck och den
nya solskyddsgardinen för takluckan!

Flera bra båtar i Munkedal!

Så här inför Blå Vimpelns utgivande har vi bland andra följande
båtar till salu:

Westfjord 28 av 2011 års modell.

I gott skick med Yanmar 125 hkr, bogpropeller, ankarspel, nytt oanvänt
kapell medföljer med mera.

Westfjord 340 av 2008 års modell.
Välhållen och körd på Ostkusten.
Heck och bogpropeller, 220 gångtimmar på Yanmar 6 Lp / 300 hkr.

Westfjord 290 av 1997 års modell.
Väl utrustad med flybridge med mera.
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Westfjord 9000 (29 AC) av 1995 års modell.
Westfjord 26 av 1979 års modell.
Tresfjord 9000 av 1988 års modell.
Westfjord 26 ´ Fiske av 1998 års modell (inkommande).
Med heltäckande kapell, bogpropeller och uppgraderad plotter
med mera.
GP 760 SE av 2011 års modell. Smidig daycruiser med mittmonterad Yanmar 125 hkr/axel. Värmare, rymlig toalett och stor
sittbrunn.
Westfjord 28 av 1990 års modell visas Söder om Göteborg.
Saga 315 av 2006 års modell (inkommande) med radar, utestyrning, solpaneler med mera.
Norline 36 av 1990 års modell, rymlig salongsbåt med
2xVP Tamd 41 / axel / flybridge.
Nora 37 av 1985 års modell. Motorseglare / bobåt med väl tilltagna utrymmen.
Se info och bilder på www.carlandersbatvarv.se

Däckstömning av septic-tank!

Vi har tagit fram delar till detta. Beslag, luftning, slangar mm.
Slå oss gärna en signal!
Välkomna till oss på varvet i
Munkedal och på vårens mässor
i Göteborg och Stockholm!
Carina, Richard, Yngve och Håkan
Aktersoffor med förvaring till
Westfjord 340.
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Nya medlemmar under året är
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Tomas Tomasson

Mölndal

Lars Karnblad och A. Margaret Bergström

Lerum

Inga-Lill och Peter Johansson

Nossebro

Ulla och Stig Spjut

Trollhättan

Magnus Berggren

Strömstad

Ronny Tengström

Strömstad

Kenneth och Lilian Svensson

Göteborg

Jesper Mattsson

Stenungsund

Mikael och Karin Inglund

Stora-Höga

Lars Kosterhed

Strömstad

Christian Amandusson

Hönö

Marknadens modernaste marindieslar

t!

U125 - 125 hk

D170 -170 hk

e
Nyh

S270 - 270 hk

Motorerna kan levereras med Mercruiser drev, ZF-backslag
eller adapter för vattenjet, backslag, VP- & Mercruiser drev.

Högsta kvalitet från 16 till 272 hk

Mini-44 - 42 hk

Mini-62 - 59 hk

SM-105 - 95 hk

Motorerna kan levereras med backslag eller adapter för segelbåtsdrev, t.ex. Volvo Penta 110S/120S eller Yanmar SD20.

Diesel Power AB, Kungsparksvägen 21, 434 39 Kungsbacka
8
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tel: 031 - 748 62 00

www.dpower.se

En tragedi som får ett lyckligt slut
I början av december 2013 sjönk vår båt, Leoni, en 32 fots Laurinkoster. Den
gick inte att återställa enligt försäkringsbolaget. Ungefär två månader senare
ringer skaderegleraren från IF försäkring. Han, en mycket härlig man, ger mig
ett bud på vår båt. Den blir klassad som en totalskada. – Här kunde i alla fall
mitt båtliv slutat tvärt!
Vi började fundera över ny båt något senare. Jag skulle nog inte klara mig utan
båt särskilt länge. Men som av en tillfällighet nämner jag detta för en Kryssarklubbskompis. Han och hans fru säger då: ”Vi har nog en båt till er, som kan
passa”. Kika på den och hör av er sedan.
Vi åker till Fiskebäck. På en parkeringsplats står en båt. Väl inpackad i presenningar och annan täckning. Men Sture, kompisen, säger att vi ska vänta till
efter båtmässan. Då är det nog ingen snö på täckningen heller. Nåväl, det blir
avtalat ett köp. Vi gör upp med änkan, Stures syster, som äger båten.
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På båtmässan träffar vi Lena och Lars Hüllert. Gamla bekanta sedan länge. En
kopp kaffe senare och med en ansökningsblankett, till en klubb för Tresfjord/
Westfjordbåtar, i fickan är det dags att börja fixa med den nyinköpta båten. På
en P-plats med lånad elanslutning och en för kort stege blir det en något annorlunda vårutrustning. Bottenmålning och koll av diverse tekniska specialiteter
ombord. Efter att dessutom polerat bordläggningen, bestämmer vi sjösättning.
På lördagen den 29 mars. ”Ska vi inte provstarta motorn?” säger en orolig
nybliven båtägare. ”Nej, det behövs inte. Jag har testat och kört igenom med
glykol innan vintern” säger Sture.
Okay, jag brukar lita på Sture. Efter att båten fått komma i vattnet, börjar en fyra
timmar lång cirkusföreställning. Trots att jag laddat alla batterier (motor och
allmän el) går det inte bra. Vi, mest Sture, bär batterier i en strid ström över den
fiskebåt vi har lagt oss utanpå i Fiskebäcks fiskehamn.
Nåväl, motorn startar trots all till slut. Vi gör en liten provtur strax utanför
hamnen. Sen släpper vi iland Sture. Han får bilen tillbaka hem.
Vi, Lilian och jag, sätter kurs mot vår hemmahamn. Björlanda Kile. Efter
cirka två timmars skön färd över Rivö och Björkö fjordar kommer vi fram till
Björlanda. Först nu vågar jag stoppa motorn och provstarta igen. Hurra – det
funkar ju. Senare på eftermiddan kommer Sture och Ann-Marie och kör oss
tillbaka till Fiskebäck. Där står ju vår bil parkerad.
Men hur länge skulle jag få vara så lycklig? Nu är motorn inte alls intresserad
av att starta längre. Felsökning och byte av startnyckelvred och glödrelä.
Men hjälpte det? Ny felsökning fick det bli. En borttappad jordanslutning till
startpanelen fick ordnas. Nu är allt helbra. Vi kör en liten sväng några veckor
senare och vår motor startar varje gång jag ger den lite ström via nyckelvredet.
Den 6 juni ska det vara en träff i Almösund, med den där klubben för båten vi
köpt. Vi kommer ner till båten på morgonen samma dag. Något trötta, vi har
ju jobbat med vår båt, nästan alla lediga stunder i några veckor nu. Då är det
samma visa igen. Nu vill inte motorn starta. Ny felsökning och ett faktum. Den
förre ägaren kunde nog mycket, men el var bevisligen en av hans uppenbara
brister.
Okay, efter att ha länsat min servicebil på grov kabel, kabelskor och verktyg
för att montera dessa kabelskor blev vi klara runt 13.30. Festen skulle börja
17.00 på Tjörn. Minst tre timmars båtkörning väntar oss. Och så ska vi tanka
också. Nu börjar tiden rinna iväg för oss. När vi är på Hakefjorden norr om
Älgö, inser jag att vi kommer att bli sena. Jag ringer till Lars. De är på väg till
Norge. Vi fortsätter så bra det går upp till Tjörn.
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Vi kommer fram något sena
och hittar Sjöstugan. Där är
det mycket folk. Lars hade
ringt och förvarnat att vi
blev något sena. Tack Lars.
Men till min glädje finns
där några för oss kända personer. Dels en gammal
bryggranne från Björlanda, och två trevliga personer som vi träffat på en resa
till Mosel för något år sedan. Vi hittar två platser vid ett bord. Hur ska det gå nu?
Med en massa nya människor.
Det blev inget större problem. Ganska snart fick vi en välsmakande drink i
nypan. Den gjorde gott för humöret. Maten var försenad, som tur var för
oss. Alla fick nu hugga in på buffén. Riktigt gott. Mina farhågor kom helt på
skam. Så mycket trevliga människor det var på den festen och i den klubben.
När vi ska gå till vår båt, säger någon:” Är ni kvar i morgon kväll? Vi som är
kvar tänkte grilla då”. Det blev en ny underbar kväll. Sen på söndagen hade vi
fantastisk hemfärd, uppfyllda av bra intryck.
Så väl som vi har blivit välkomnade och mottagna i denna underbara klubb!
Vi kommer gärna tillbaka igen. Räkfesten i Lysekil är redan inplanerad.

Lilian och Kenneth Svensson
i ”Leoni 2”. Tresfjord 26.
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Westfjord/Tresfjord klubbens nya hemsida
Klubbens nya hemsida ”sjösattes” under hösten och är nu klar att användas.
Den har ett helt nytt och modernt utseende med nya funktioner och är
enklare att använda.
Under flikarna kan du hitta det mesta om vår motorbåtsklubb t.ex.
Forum/Gästbok: information, frågor, råd och tips medlemmar emellan.
Alla inlägg går via vår webbmaster för godkännande innan de publiceras.
Aktiviteter: information om nya och gamla träffar.
Vår första viktiga användning blir när du som medlem gör din anmälan
till årsmötet 2015.
Medlemskap: medlemsansökan mm.
Besök gärna vår hemsida www.westfjordklubben.se

center i Lysekil
Båttillbehör av högsta kvalitet.
Höstkampanj
på Vetusmotorer.

Dags att vinterkonservera båten,
då har vi olja, glykol, filter,
tändstift, impellrar m.m.

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

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

Westfjord – Tresfjord Motorbåtsklubb
Styrelsen för verksamhetsåret 2014
Ordförande

Lars Hüllert

ordforande@westfjordklubben.se

V. ordförande

Sten Johansson

0300-54 05 11

Sekreterare
Ingemar Attemar
0725-27 00 62
		sekreterare@westfjordklubben.se
Kassör

Bo Martinsson

kassor@westfjordklubben.se

Styrelseledamöter

Reinhold Färg
Börje Silverfjäll
Berit Johansson

0523-61 14 47
0706-64 73 00
0730-93 19 59

Styrelsesuppleanter

Bengt Hagaeus
0761-12 96 97
Sven Elbing
Håkan Svensson
Tommy Olsson		

Revisorer

Ove Bernvi
Jan Johnsson

Revisorsuppleant

Ann-Kristin Åsberg-Olsson

Valberedning

Håkan Carlander
Sture Jacobsson
Bo Eriksson

0303-22 58 02
0304-67 27 34

0524-210 21
0523-328 31

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

www.westfjordklubben.se
		

Västkustens Tryckeri AB, Stenungsund

