
                 
 
 
EBKare, seglare och ni andra båtmänniskor. 
 
Här kommer ett nyhetsbrev om årets olika seglingsrelaterade aktiviteter och händelser i 
Ekerö Båtklubb. 
 
Följande områden kommer du finna information om här nedan; 

 EBKs nya klubbkollektion 
 3-årigt samarbetsavtal med Jungfrusund Skärgårdsstad 
 Allsvenskan i Jungfrusund 10-12 juni 
 Juniorsegling 
 Torsdagsseglingar 
 Måndagsträningar 
   

Närmaste aktivitet på tur är nu på torsdag den 7e april kl 19:00 där vi har en 
säsongsupptakts träff i klubbhuset. På agendan här blir; 

 Presentation av årets kappseglingsprogram 
 Med hjälp av Mårten går vi igenom SRS Mätbrevets och SRS talens hemligheter 

och annat som är viktigt för SRS 
 Nyheter från seglarförbundet om licenser och annat 
 Det blir statusuppdatering om Allsvenskan 
 Och fika  

 
Sedan var det meningen att vi skulle dra igång måndagsträningarna med en teori, 
diskussion och informationskväll den 11e april, detta blir dock nu flyttat till torsdag den 
14e april kl 19:00. Här kommer vi dels ha en teoridragning där vi går igenom olika 
situationer vid bankappsegling och dels diskutera träningsupplägg och övningar för 
träningarna på sjön.  
 
För er som är intresserade av EBKs juniorverksamhet, så startar vi upp säsongen med 
ett en träff onsdag den 13e april kl 19:30, där vi har ett informations och uppropsmöte 
för föräldrar till barn som är intresserade att vara med i EBKs juniorverksamhet under 
2016. Läs mer om det längre ned. 
  
  



                 
 

 
EBK Klubbkollektion 2016 

 
I samband med våra aktiviteter kring Allsvenskan i fjol och i år har vi kommit i kontakt 
med Ekeröbon Niklas Hjelm som arbetar med Musto agenturen i Sverige. Och även om 
inte resultaten var med oss i Allsvenskan, så var vi utan konkurrens Sveriges snyggaste 
dressade team, 

 
 
Till i år är Niklas med i samarbetet kring det Allsvenska arrangemanget 10-12 juni, samt 
att vi tar fram en EBK kollektion där ni alla EBK medlemmar får möjlighet att köpa den 
snygga Musto BR1 jackan och en Musto piké, med EBK loggan tryckt .  
 
Bilden nedan visar jackan; 

 
 



                 
 
Jackan är en Musto BR1 Sardinia, http://musto.se/sardinia-br1-jacket-1 och EBK pris är 
1600kr 
Pikén är en http://musto.se/pique-polo-cc-2 och EBK pris är 525kr 
Priser är inklusive EBK loggan tryckt. 
 
Som en indikation på storlekar har en 185cm lång person, normalt byggd med lite 
mage…, en XL jack och en XL pike. Vi kan ordna så att kläder kan provas nere i 
klubbhuset fram till sjösättning.  Hör av er till Janne Björnsjö eller Alex Barnard om du 
vill prova. 
Beställning skickas till jan.bjornsjo@gmail.com 
 
Måndag 2a maj skickar vi in beställning, så sker leverans senare under maj. 
 
 
  

http://musto.se/sardinia-br1-jacket-1
http://musto.se/pique-polo-cc-2


                 
Ekerö Båtklubb tecknar 3-årigt avtal med Jungfrussunds Skärgårdsstad. 
  
Ett tre-årigt signerat avtal med Jungfrusunds Skärgårdstad vad var ordförande Göran 
Thingvall och Tony Svensson som jobbar med klubbens Allsvenska arrangemang kom 
tillbaka med veckan före påsk. 
För klubben betyder det ett tillskott i kassan på 75000kr i år för seglingsverksamheten, 
som bl.a kommer användas för att skapa förutsättningar för att fler skall komma ut och 
segla, barn som vuxna. 
Vår motprestation till Jungfrusund är att under tre år anordna högklassiga 
seglingsarrangemang vid Jungfrusund och det börjar som sagt nu med de allsvenska 
seglingarna den 10-12 juni, samt att ha de Jungfrussund stripade 606orna delvis 
liggandes i Jungfrussund    
Nedan Göran och Tony tillsammans med Olle Nordberg och Janne Björklund från 
Jungfrusund. 
 

  
  
 
 
 
  



                 
Allsvenskan 10-12 juni 

För den som möjligen har missat det, denna helg arrangerar vi en omgång av 
seglingsallsvenskan vid Jungfrusund. 
Det har varit intensiva vårmånader för projektgruppen att få ihop ramarna för 
arrangemanget och nu tror vi att det börjar likna något. Dock återstår mycket praktiskt 
jobb.  
Det är ett stort arrangemang som fått namnet ”Ekerö Race Week”, där inte bara 
seglingen står på programmet. Det blir Triathlon och Padel tennis turneringar, samt 
andra event. EBK ansvarar dock endast för själva seglingarna. 
Det har varit god uppslutning från er medlemmar att hjälpa till, men fortfarande kan vi 
bli fler om man är sugen på att vara med. 
Lite om arbetet. En stor osäkerhet initialt var hur vi skulle få till alla funktionärsbåtar, 
där de flesta måste vara Ribbåtar av olika storlekar. Det har dock löst sig på bästa sätt 
och via företagen på Jungfrussund och från Stockholms Segelsällskap har vi lånat ihop 6 
Ribbåtar. Som startfartyg ställer Jan Sydhoff upp med sin Hanse. Sedan har vi ett antal 
styrpulpetare. Så totalt är det ca 10 funktionärsbåtar som behövs. 
Vi hade ambitionen att avlysa farleden på Vårbyfjärden för att kunna lägga banan så 
nära Jungfrusund som möjligt, det blev dock avslag från Länsstyrelsen. Färjerederiet var 
mer samarbetsvilliga och Slagstafärjan kommer under tävlingsdagarna ta en lite 
sydligare rutt för att ge oss mer plats. 
Vi är glada över att ha engagerat 2 gamla seglaress som kommentatorer, det är Karl 
Sunesson och Björn Smit. De kommer kommentera seglingarna på plats, för att göra 
seglingarna intressanta för alla som är på plats på land. 
Det vi ligger kort med är handburna VHFer. Så har du en sådan att låna ut, är vi mycket 
intresserade av det. Meddela Janne Björnsjö om ni har någon att låna ut. 
 
 
 
  



                 
Upprop Juniorsegling i Ekerö Båtklubb 
 
I Ekerö båtklubb har alltid juniorsegling varit en viktig och prioriterad verksamhet och 
det har funnits juniorverksamhet ända sedan 1970talet. 
 
Förutsättningarna är fina med både båtar och anläggning. Det finns idag 10st optimister, 
5st laserjollar och 3st 606or.  Till i år investerar vi i nya bryggor. 
 
Vår verksamhet består dels i det populära seglarlägret veckan efter midsommar, vilket 
vi alltid fulltecknar på ett par dagar efter att inbjudan går ut, likaså i år. Sedan har vi 
kvällsseglingarna, där vi i fjol hade en grupp igång från att tidigare haft två grupper. 
 
Vi har nu ambitionen för 2016 att åter ha två kvällsgrupper i verksamheten. För detta 
gör vi nu ett upprop för att bjuda nya barn och ungdomar.  Kvällsverksamheten är helt 
föräldrarbaserad vad det gäller ledare, men givetvis med stöd från oss i klubbens 
juniorkommitté. Principen brukar vara att alla får bidra på något sätt, antingen på sjön 
eller på land. 
De är upp till de som engagerar sig att lägga ribban på verksamheten. Grundidéen med 
en ny grupp är att ge barnen grundläggande kunskaper i segling, samt att ge dem 
sjövana. Längre fram lägger man ofta på ett tävlingsmoment, då många tycker det är kul 
med tävlingsmomentet och också för att det är ett bra sätt att just lära sig segla. 
Ytterligare längre fram i horisonten finns också Optimist tävlingar i den gröna 
nybörjarklassen man kan åka med klubbens båtar om man tycker det är kul och 
spännande.  
I den grupp vi har igång sedan i fjol är barnen 11-13 år och de siktar i år på att segla på 
tisdagar.  Vi kan bli fler iden här gruppen, här kan dock barnen ta sig från A till B med en 
optimistjolle, så det är inte en nybörjargrupp.  
Lämpligast för en ny grupp är att segla på onsdagskvällar. Barnen här är lämpligen från 
8 år och uppåt. 
Verksamheten är öppen för alla. 
 
Säsongen brukar starta upp någon vecka in i maj och håller sedan  på fram till 
midsommar. Sedan brukar det bli under ca 5-6 veckor efter semestrarna till någon vecka 
in i september.  
Till detta brukar också juniorgrupperna ansvara för kaffeförsäljningen vid sjösättning 
och båtupptagning av de större båtarna, som en del i att finnansiera verksamheten.  
 
För att nu hitta föräldrar till barn som vill börja segla och som då är intresserade att vara 
med och starta en ny grupp eller ansluta till den befintliga gruppen kallar vi på ett 
planerings och informationsmöte onsdag den 13e april kl 19:30 i klubbhuset i 
båtklubben. 
Vill ni vara med, men har förhinder den 13e april hör av er i vändande mail så vi vet till 
den 13e april. 
 
Ni kan läsa mer om juniorverksamheten på http://www.ekerobk.se 
 
Sprid gärna detta till andra intresserade. 
  

http://www.ekerobk.se/


                 
 
 
EBK CUP – SRS 
I år seglar vi EBK cup för 39e gången, samt seglar det 40e klubbmästerskapet sedan 
starten 1976. Ni kan väl alla segrare; http://www.ekerobk.se/?page_id=89 
Hoppas många vill vara med även i år, för den nye och nyfikne kan mötet den 7/4 vara 
en början. 
Årets program; 
12/5  Torsdag start 19:00 
19/5  Torsdag start 19:00 
26/5  Torsdag start 19:00 
28/5  Mälarvarvet, anmälan på www.seglamalarvarvet.se 
2/6  Torsdag start 19:00 
9/6  Ingen segling, förberedelser för Allsvenskan 
16/6  Torsdag start 19:00 
11/8  Torsdag start 19:00 
18/8  Torsdag start 19:00 
20/8  Hagskärsturen (Anmälan senast 19/8, omvänd startordning) 
25/8  Torsdag start 19:00 
1/9  Torsdag start 18:30 
8/9  Torsdag start 18:30 
17/9  SRS-KM (separat inbjudan kommer) 
 
På torsdagar är det anmälan senast 18:30 (18:00 i september) i samband med 
bangenomgång 
 
Måndagsträningar 
 
Måndagsträningarna har sitt ursprung i klubbens 606segling, men nu finns här också 
t.ex. J/70s och den spännande klubbåten Ester.  
Den 14/4 kl 19:00 i klubbhuset blir det mer information om träningsverksamheten 
April 
Torsdag 14:e  Teori och diskussion om hur träningsupplägg  
Måndagen 18e  
Måndagen 25e  
 
Maj 
Måndagen 2a  
Måndagen 9e Start 17, Björn Österberg på besök 
Måndagen 16e  
Månadgen 23e  
Måndagen 30e  
  
Fler datum bestäms senare  
Anmälan via Supertext App senast söndagskvällen innan 
Samling ca 18:00 för genomgång dagens övningar och målsättningar 
Första start ca 18:30 på vattnet. 
Feedback efter avslutat pass. 

http://www.ekerobk.se/?page_id=89
http://www.seglamalarvarvet.se/

