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Ju tidigare du går med i en ” vi som sticker”-
grupp desto mer glädje och utbyte kommer 
du att få av det. sista halvåret innan avfärd 
är det så mycket annat som tar den lilla tid 
man har över.

Vi tillhörde den första gruppen som bil-
dades inom JRSK och startade med våra 
träffar redan sent på hösten 2005.

Då under uppropet ”skall du segla iväg 
om 2–4 år”? Vid vårt första möte var vi sex 
besättningar som knappt kände varandra, 
men alla med avsikt att avsegla om några 
år.

Redan då gick vi igenom var och ens 
önskemål med våra träffar och skapade 
utifrån det en lista med punkter som vi 
sedan arbetade efter. Det gällde såväl ge-
mensamma inköp (några skulle byta se-
gel, ett par skulle köpa livflotte osv), som 
att ta reda på försäkringsvillkor, vilka 
kurser vi behövde/ville gå och liknande till 
diverse rent praktiska frågor. 

Listans punkter graderades med olika 
prioritet, vem i gruppen som kunde bidra 
med kunskap och hur många som var in-
tresserade av respektive punkt.

Utifrån detta skapades sedan en arbets-

ordning, så att vi ägnade oss åt rätt saker 
i någorlunda rätt tid.

gruppen förändrades någOt under det 
första året men vi blev så småningom sju 
besättningar som träffades regelbundet. 
Vi var aldrig fler än 10–12 personer och 
kunde vara hemma hos varandra, trevliga 
tillställningar över en bit mat och med 
mycket skratt. 

Vissa gånger blev inte så mycket från 
listan avklarat, den sociala samvaron är 
ju också viktig, men andra gånger hann vi 
med desto fler punkter. 

Arbetet delades upp, alla behöver ju 
inte göra allting när man är flera. Utifrån 
intresse, kunskap och kontakter letade vi 
svar på alla de frågor vi gemensamt hade. 
Ibland aktuellt för alla, ibland bara för ett 
par stycken.

Dessutom ventilerades allting flitigt 
i gruppen och blev en värdefull källa för 
oss alla. Allting protokollfördes (värdens 
ansvar varje gång) så att alla kunde gå 
tillbaka och läsa.

Vi träffades cirka en gång per månad, 
med uppehåll under sommaren, och blev 
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Mer info kommer via 
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Uppdatera gärna era 
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kassor@jrsk.org

och till
klubbmastarna@jrsk.org
så får ni snabbt reda på 

aktiviteter som 
JRSK anordnar.

träffar och evenemang hösten 2010

efter hand en sammansvetsad grupp. 
Vid några tillfällen bjöd vi in erfarna 
långseglare och fick ta del av deras stora 
kunskap och erfarenhet. Flera i gruppen 
läste spanska tillsammans i en grupp som 
anordnades för seglare och våra kaptener 
gick kurs för amatörcertifikat till kort-
vågsradion.

En del samköp gjordes också, bland an-
nat AIS, Lopolight och kortvågsradio.

Tack vare att vi var så många som 
samtidigt köpte radioutrustning fick vi 
tillsammans en utbildningsdag hos SRS i 
Karlstad, dit vi gemensamt åkte.

hur gick det då? Jo, 2007 avseglade de 
två första besättningarna från vår grupp 

och under det följande året ytterligare två. 
I år, 2010, seglar den femte iväg, den 

sjätte kommer iväg 2011 och den sjunde 
besättningen ligger i startgroparna. Även 
om våra avseglingar blivit lite spridda 
över åren hade vi alla målsättningen att 
komma iväg. 

Våra träffar gav oss en mängd kunskap, 
ofta möjlighet att förbereda oss och båt i 
tid och dessutom härliga möten med lika-
sinnade människor som idag är våra vän-
ner. Och vi fick förstås en massa roliga 
minnen. Aldrig någonsin har vi ångrat att 
vi gick med i denna grupp!

HELÉNE NIkLASSON, S/y SEAQwEST

gå med i en 
”vi som sticker” 

grupp

nu !
Bild: heléne niklasson

Nu börjar PUB-kvällarna!
Adressen är Norra Gubbero-
gatan 32 (Olskroken), portkod 
2846 och därefter hiss till fjär-
de våningen samt ytterligare 
en trappa upp till Andréasson 
Jurist & Byggkonsult AB. 

Följande onsdagskvällar är 
inbokade: 6/10, 3/11 och 1/12. 
Kvällarna öppnar upp klock-
an 18 och ni bör vara där se-
nast 19 om ni vill höra föredra-
gen. Macka bjuder JRSK på, 
dryckesvaror finns till själv-
kostnadspris och gott humör 
bjuder vi alla på!

Under PUB-kvällar plane-
rar vi föredrag. Bland annat 
kommer Heinz och Mirjam 
Roegner (initiativtagare till 
JRSK) att berätta om ”Den 
stora friheten” och sina upp-
levelser under sju års jorden-
runtseglingar.

Det finns mycket kunskaper 

och berättarglädje från de sju 
haven i JRSK. Kom med och ta 
del av och dela med er av erfa-
renheter om långfärdssegling! 

Motorkurs för tjejer
Nu är det dags igen för den po-
pulära motorkursen för tjejer. 
Där tas mycket upp av sådant 
som lätt kan hända med mo-
torn. Alla frågor som ni kan 
tänkas ha om motorer besva-
ras av Gerhard.

Dag: Onsdagen den 10 novem-
ber 2010. 
Tid: Klockan 18.00
Lärare: Gerhard Eriksson
Plats: Wahlborgs Marina i 
Hinsholmen
Max antal deltagare: 12 del-
tagare
Anmälan till:
anmalan.jrsk@gmail.com 
senast söndagen den 17/10.
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