
Säsongen som gått! 

September 2021, sommaren 
är slut och nu börjar hösten 
göra sig påmind. Bladen på 
träden börjar skifta färg, vi 
ser även omslag i väder och 
vind. Snart dags att ta upp 
båten!? Med allt vad det 
innebär. Oljebyte i motor och 
drev? Har ni köpt glykol till 
vinterkonserveringen? Är 
presenningen hel sedan 
förra täckningen? Vad var 
det mer?  

Om vi blickar tillbaka lite på 
sommaren som gått så 
måste vi väl ändå säga 
kanon! överlag i alla fall. 27 
grader i vattnet är högsta 
badtemperaturen jag sett på 
termometern i Slättanäs i 
sommar. Dieselsommar är 
ett ord jag hört ganska ofta 
bland seglarfolk i sommar. 
Det måste ju innebära att 
alla ni som kör motorbåt har 
haft det bättre än oss som 
seglar!? Nejdå nog har det 
allt blåst lite på oss seglare 
med i sommar. 
På grund av corona har det 
varit fortsatt högt tryck på 

båtmarknaden i Sverige 
även denna sommar. Många 
har skaffat sin första båt och 
letat sig ut i vår fantastiska 
skärgård. I takt med att fler 
och fler är fullt vaccinerade 
mot corona samt att 
regeringen fattat beslut om 
att häva restriktionerna kan 
samhället äntligen och åter 
börja gå mot det vi var vana 
vid innan denna hemska 
sjukdom. Däremot tror jag 
det kommer dröja lite innan 
vi åter skakar hand och 
kramar om varandra i 
samma omfattning som förut. 
 

 

 

 



 

För Slättanäs båtsällskap 
innebär det att vi faktiskt kan 
samlas tillsammans i större 
omfattning, till exempel till 
vårt årsmöte i november. Det 
innebär även att vi kan dra 
igång lite fler 
utbildningstillfällen och 
temakvällar som vi hittills 

bara pratat om. Mer om detta 
kommer senare i bladet. Vi i 
styrelsen ser med 
förhoppning fram emot nästa 
år. 2022 firar nämligen SBS, 
50 års jubileum. Detta ser vi 
fram emot att fira med bland 
annat en hamnfest. 

 

Vi ses! 
Stefan Joström, ordförande 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
 

Trucken 

Sjösättningar 2022 

Sön 24 april   -   Lör 30 april   -   Lör 7 maj   -   Lör 21 maj 

 

Information 

Om det finns behov av trucklyft efter den 31/10, tag då gärna i 

god tid innan kontakt med Johnny. Detta för att trucken ställs in 

för vinterförvaring. 

Fortfarande är det många som inte har sina vaggor, vagnar eller 

bockar märkta med namn. Märk så det blir lätt att nå er ifall något 

mot förmodan hänt er båt under t ex någon stormig vinterdag. 

Även för oss som jobbar med sjösättning och torrsättning, för att 

enkelt kunna hantera uppställningen för er båt. Datumen för 

torrsättning 2022 kommer att anslås i hamnen, skrivas med i vår-

bladet samt på hemsidan och facebook. 

Vi vill även be er om att inte låsa ihop era trailers med andra 

trailers, vaggor eller fasta föremål. Detta leder till mycket 

svårigheter för oss som jobbar med trucken vid torrsättning.  

 

Vid frågor kontakta Johnny Kullman: 0736-99 98 09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Hamnkommitté 

Året som har gått har inte varit som det brukar vara på grund av 
coronan. Det har varit mer rörelse i hamnen och vi har lyckats 
klara oss ifrån stölder. Vi har gjort några förbättringar i hamnen 
som t.ex.skruvat ner nya stolpar till akterförtöjningar vid 
stenbryggan. Flyttat förtöjningsankare vid vågbrytaren. Klippt 
vass vid A bryggan. Färdigställt containern och jolleboden. Vi 
hoppas att det blir is i vinter också så vi kan skruva ner mer rör 
och laga upp ytterdelen av vinkelbryggan. 

  

 

 

 

Hinner Ni med båten i år? 

Vi hjälper er att färdigställa er båt så den blir klar till sjösättning. 

Vi reparerar och utför service på båtar och båtmotorer. 

Ring oss så tar vi hand om er båt, hemma, på hamnplan eller hos 

oss så ser vi till att den är servad och klar inför kommande 

säsong. 

• Reparation båt/motor 

● Polering, bottenmålning 

● Förvaring, konservering, krymplastning 

● Septiktank, färskvatten, el 

● Trailrar, lastbilstransporter 

● Kapell, rutor, träarbete 

● Service på motorer, drev, trimplan 

● Navigation, förarbevis, utbildning 

Förenklar ditt båtägande! 

Telnr: 0701441105  info@sjosatt.se 

mailto:info@sjosatt.se


Rapport från Båtplatsansvarig hösten 2021. 

Min första säsong som båtplatsansvarig i Slättanäs Båtsällskap 

har snart avverkats. Under säsongen har jag lärt känna många 

medlemmar samt alla nya som sökt sig till SBS vilka jag än en 

gång hälsar hjärtligt välkomna till vår eminenta båtklubb. Drygt ett 

tjugofemtal nya medlemmar har under säsongen sökt sig till SBS 

vilket gläder oss.  

Under säsongen som gått har jag försökt tillgodose alla 

medlemmars byten av båtplatser samt ge alla nya ett 

medlemskap och en bryggplats hos oss. Uppdraget att hjälpa 

medlemmarna och att lyckas med önskemålen känns alltid bra. 

Jag möts alltid av ett glatt "hej" eller en pratstund då jag ofta är i 

hamnen. Detta styrker den fina anda vi har i klubben där vi har 

en omtanke och hjälper varandra vid olika båtbekymmer. Det är 

väldigt ofta jag hör talas om just den goda stämning vi har i SBS. 

Då jag vandrat runt på bryggorna så har jag även konstaterat att 

dom allra flesta har sina båtar ordentligt förtöjda med 

ryckdämpare. Aktern är försedd med en hanfot eller 

kryssförtöjning där så är möjligt. Utmärkt! 

Jag har stött på några saker under säsongen som jag slutligen 

vill påminna om.  

Då ni byter eller säger upp båtplats, ta bort era gamla förtöjningar 

då ni lämnar båtplatsen.  

Om ni säljer båten, oavsett om den ligger vid bryggan eller 

hamnplanen så följer båtplatsen inte per automatik med den nye 

båtägaren utan att först diskutera detta med båtplatsansvarig. 

Detta är av vikt om nye ägaren använder sig av våra tjänster och 

då måste vara medlem samt att båten är ansvarighetsförsäkrad i 

hans namn. 



I samband med torrsättning på hamnplanen, se också till så era 

vaggor/bockar eller trailers är ordentligt märkta med namn och 

telefonnummer.  

Hoppas vi får en lugn vintersäsong och ser framemot en ny 

båtsäsong 2022! 

Jan Blom, båtplatsansvarig. Tfn. 070 579 65 75. 

 

 

 

 

Jollesegling 2021 

 
Ungdomsverksamhetens medelålder på deltagarna har i år ökat 
betydligt (ingen beräkning av denna kommer dock att ske) i och 
med att det efterfrågades, och från vår sida beviljades, 
jolleseglingskurs för vuxna. Efter sommaren har således hållits 
en vuxenvariant på barnkursen under 5 måndagkvällar. Ett 
tillfälle med teori och sedan 4 seglingar, i skrivande stund har 3 
avklarats. Den sista har skjutits upp en vecka pga total stiltje. Ett 
av dessa med mera utmanande vind, övriga mycket stillsamma, 
men alla med hängivna deltagare.  
Vi har fått flera tillfällen att använda vårt nyaste tillskott i 
”jolleflottan” - Avantin, som skänktes till oss av ett par Listerbybor 
under sommaren. Stort tack! Den har fungerat bra till de vuxna 
både i lätt vind och lite kraftigare och tanken är att våra lite mera 
vana ungdomar ska kunna hantera den självständigt.  
Barngruppen i år bestod av lika delar återvändare och nybörjare, 
ca 15 barn i starten och ca 10 kvar i slutet. Man hade ibland 
önskat omvända vindförhållanden vår kontra höst, då det ofta 
upplevs lite läskigare i början av seglingskursen på våren (när 



det oftare är mer vind) än när de fått mer vana till hösten (och 
vinden oftare är mera stillsam, läs stiltje). Inför sommaruppehållet 
avslutade vi med en segling till Tvägöl där det lektes, badades 
och grillades korv i fantastiskt sommarväder. På vägen hem tog 
vi alla jollar utom en på släp eftersom vinden tilltagit betydligt och 
bedömdes väl svår för ungdomarna att bemästra. Den 
sista lilltrissen skulle dock besegra vinden med en väl erfaren 
ledare, men även den fick till sist bogseras pga rorkultshaveri. 
Höstens seglingar avslutas, numera traditionsenligt, med lite lek 
och något att fika på. 
Vi hoppas ju som vanligt att barnen återvänder till nästa säsong, 
för vi har i alla fall haft roligt mest hela tiden och om ingen 
avsätter oss så kommer vi tillbaka nästa år, kanske också med 
ett par nytillskott! 
 
Ungdomskommittén 
 

 

 

 

 



 

 

 

Bevakningsgruppen 2021 

Under förra årsmötet åtog jag mig uppdraget som 

sammankallande i bevakningsgruppen efter Jan Blom som gjort 

ett fantastiskt arbete. 

Bevakningsgruppen har tidigare kommit överens om att anmälan 

till bevakningsnätter i första hand skulle ske genom 

medlemmarnas egna intresseanmälan – ett sätt som även jag 

ville testa. 

Detta har fungerat förvånansvärt bra och många är de som suttit 

vakt i sommar. Både medlemmar som varit med länge, men även 

helt nya medlemmar i SBS. 

Det som jag tycker speciellt bra om är systemet - där endast de 

vaktande och bevakningsgruppen, vet vem som sitter och när. 

Det finns inga scheman som kan ”läcka" och därigenom så är det 



omöjligt för någon med ont uppsåt att planera vilken natt man ska 

besöka båtklubben . 

I skrivande stund (lördagen den 18e september och första 

upptagningsdagen) så har vi alla klarat oss riktigt bra från 

oönskade personer och jag är helt övertygad om att 

bevakningsnätterna samt våra bevakningskameror avskräckt 

många från att sabotera för den enskilde båtägaren under 

båtsäsongen. 

Båtsäsongen är för många över nu och båtarna hamnar en efter 

en på vår upplysta hamnplan i väntan på våren 2022. Det är lätt 

att glömma bort båten under höst o vinter och någon av oss 

kanske till och med, glömmer den helt under hela vintern – utan 

en tanke på att värdet i princip är densamma. Vissa kanske inte 

har möjlighet att titta till båten alls, men låt oss andra då hjälpas 

åt att se över grannens båt, när vi ändå tittar till våran egna. 

Avslutningsvis vill vi från bevakningsgruppen rikta ett stort tack till 

alla som hjälpt till att hålla vår hamn trygg och säker under 

säsongen 2021.  

 

Nicolas Westrup 

Sammankallande bevakningsgruppen. 

 
 

 

 



Temakvällar och utbildning – Fördjupning i kunskap 

och gemenskap! 

Styrelsen har under en längre tid diskuterat och planerat för att 

genomföra temakvällar och utbildningar. På grund av att vi levt 

med en pandemi och alla restriktioner kopplat till denna, har vi 

tyvärr fått skjuta alla våra planer på framtiden.  

Enda verksamhet och utbildning vi kunnat ha kvar är jolle och 

vuxensegling. Detta då vi kunnat anpassa hur vi genomfört 

utbildningen. Teorin till jolleseglingen hade vi i mindre grupper 

och vi höll oss dessutom utomhus till stor del. När vi startade 

vuxenseglingen efter sommaren hade vissa restriktioner lättats 

och vi kunde genomföra ett teoripass inomhus för ca 10 elever 

samt instruktörer. Denna verksamhet har fungerat väldigt bra och 

det har varit roligt och givande att vara med som ledare och 

instruktör. Vi hoppas att ni som varit med som elever känner 

likadant! 

När restriktionerna nu släpps helt i slutet av september 2021, ser 

vi fram emot att ta tag i detta igen. Ämnena vi pratat är följande: 

- Enklare teoretisk navigation som förberedelse för ev. 

behörighetskurser 

- Traditionella behörighetsutbildningar, som förarintyg, VHF 

och kustskeppare. 

- Tips och trix för dig som är ny eller orutinerad och vill 

kunna ankra, förtöja och manövrera din båt säkert. 

- Säkerhet ombord och till sjös (ev. samverkan med SSRS) 

- Enklare plastjobb 

- Enklare underhåll av motorer inom/utombordare 

- Praktisk navigation även i mörker 

- Nyheter och bra köp tips för båtägare (Samverkan med 

båthandeln) 

- Första hjälpen och HLR 



Ovan ämne är givetvis inte huggna i sten, utan enbart en tanke vi 

i styrelsen haft. All verksamhet i klubben bygger på att vi har 

intresserade medlemmar. Därför vill jag också uppmana er om 

att höra av er till någon i styrelsen, om ni har något förslag på 

utbildning eller ämne till någon temakväll eller för den delen 

någon övrig verksamhet! 

Ett förslag vi fått in är att anordna en köp- och säljdag för prylar 

kopplat till båtlivet, den anammar vi och planerar till våren 2022 

efter sjösättning.  

Som jag skrivit tidigare ser vi även fram emot att kunna ha en 

hamnfest igen nästa år, vilken även blir en jubileumsfest då 

klubben fyller 50 år. Är det så att du vill hjälpa till att anordna eller 

kanske vara med och sponsra på något sätt, tveka inte att höra 

av er. Utan er blir det ingen fest! 

Jag vill även passa på att tacka er som varit verksamma som 

funktionärer och ledare i kommittéer och styrelse under året som 

gått. Jag hör ofta om hur fint och välskött vi har det i Slättanäs 

båtsällskap. Vill dessutom välkomna er medlemmar till våra 

kommittéer, vi har just nu behov av ett par medlemmar till 

valberedningen. Känn inget tvång, men utan er blir vi ingen 

fungerande klubb. 

Stefan Joström, ordförande 



 

 

 

TA BORT DINA FÖRTÖJNINGAR INFÖR 
VINTERN! 



 

 

Onsdagsserien 

I vanlig ordning har seriesegling arrangerats på onsdagkvällar 

under våren och hösten. Seglingarna efter semesteruppehållet 

har genomförts i väldigt svaga vindar, emellanåt så svaga så att 

de inte räckt till målgång.  En ny skeppare har deltagit i år, 

Nicolas Westrup. Välkommen! I år segrade Rolf Gustafsson med 

sin Maxi 77. Detta var Rolfs elfte seger i onsdagsserien, stort 

grattis och väl seglat. Tvåa blev Thomas Harding med Sunwind 

311 och trea Stefan Joström med Omega 30. Grattis även till er.  

Hela resultatlistan finns på slattanas.nu 

 

 

http://slattanas.nu/


 

 

 

En vecka med Axelina  

Vi har sällskap av Bellavie, en båt med hemmahamn på 

Sturkö.Planen är att ta våra båtar på trailer för sjösättning i en å 

strax söder om Eskilstuna.Ån förbinder Hjälmaren och Mälaren 

men är inte farbar med båt hela vägen bland annat på grund av 

ett kraftverk i Eskilstuna och några slussar i Torshälla som inte 

längre är i bruk. 

Vi lämnar Listerby tidigt på morgonen 9/7, har efter vissa besvär 

fått tag på ordföranden i Östra Hjälmarens motorbåtsklubb, 

klubbens hamn ligger så långt in ån som det är farbart vatten och 

anläggningen får bara nyttjas av medlemmar.När vi säger att vi 

kommer från Blekinge och delger vår färdplan så gör de gärna ett 

undantag och låter oss sjösätta på deras lilla 

båtslip.Sjösättningen går bra och vi tänker åka och parkera våra 

bilar och trailrar i Torshälla som ligger en dryg mil norrut jämte 

samma å.Vår plan är att dra upp båtarna i Torshälla en vecka 

senare. En av klubbens medlemmar följer välvilligt med oss och 

erbjuder skjuts tillbaka till våra båtar.Det är 5-6 man från klubben 



på plats när vi skall ge oss av och vi blir erbjudna att övernatta på 

Kvisslaholmen som är klubbens egen ö just vid mynningen till 

Östra Hjälmaren. 

10/7: Vi utforskar Östra och Södra Hjälmaren, vädret är toppen 

och allt är frid och fröjd tills impellern på Bellavie inte längre vill 

vara med och det blir ett ofrivilligt avbrott i resan. Bellavie är dock 

välutrustad med reservdelar och en timma senare är vi igång 

igen.Färden går mot Vinön i Hjälmaren som även har 

färjeförbindelse med fastlandet, på Vinöns norra sida finner vi en 

natthamn i lä.Öns Gästgiveri erbjuder livemusik denna afton och 

vi beger oss till fots dit. Tyvärr är det lite för sent och trubaduren 

har gått och lagt sig men vi stannar ändå en stund och vätskar 

upp oss innan gästgiveriet stänger. 

11/7 Vi styr söderut och siktar på lunch hos Katrinelunds Sjökrog, 

trevligt ställe där man kan lägga till vid resturangens trädäck om 

man så önskar. princip hade de kunnat ha en drive in a la MC 

Donalds men jag tror inte att de kommit på det ännu... 

Vidare mot Örebro när generatorremmen på Axelina inte vill vara 

med längre och vi får åka rep efter Bellavie ända till Örebro. 

Det var lagom spännande då Gästhamnen i Örebro ligger mitt i 

stan och man måste slussa upp till hamnen. Det fick bli en sida 

vid sida bogsering genom slussen.  

12/7 Biltema i Örebro var välsorterade på remmar och efter 

reparation, stadsvandring och inköp av färsk file av Hjälmaregös 

begav vi oss mot Hjälmare kanal, vid ankomst till Notholmen som 

är kanalens början i Söder blev det nattstopp och grillad Gös. 

Mums... 

13/7 Kanalens slussar körs en gång på förmiddagen och en gång 

på eftermiddagen, man kan gå genom hela kanalen på 4 timmar 



men vi valde att stanna för ett besök vid en gammal torrdocka 

mitt på kanalen. 

Båtarna som låg för renovering i torrdockan hade jag personligen 

aldrig gett mig på att renovera men det finns tydligen entusiaster 

för flitens lampa lyste vid flera av de gamla båtarna. 

2st stora pråmar låg sjösatta och höll på att byggas upp till rejält 

stora husbåtar, jag tog tyvärr inga bilder men det går säkert att se 

dem på google earth för den som är intresserad. 

Vidare på kanalen som bitvis känns som att åka mitt i skogen. 

Efter eftermiddagens slussar anslöt kanalen till Arboga ån.Vi 

valde att gå uppströms ända upp till Arboga. 

En liten stadsvandring fick det bli även i denna staden och är 

man i Arboga så måste man ju passa på att provsmaka det 

lokala ölet. Mums igen... 

14/7 Kors vad långt in i ån vi hade hamnat, det var en bra bit ut 

till Mälaren. Vi vek norrut ock gick till Köping, ganska häftigt för 

på vattenleden in mot Köping låg lastfartyg på flera ställen, jag 

blev lite förvånad att det går så stora båtar ända in i Mälarens 

västra spets. 

15/7 Stadsvandring och besök på bilmuseum därefter satte vi 

kurs mot Kvicksund för ett tankstopp. Nu blev jag förvånad igen 

för de tog 20:- litern för bensinen... Vi fanns en berghäll på Harön 

där vi tänkt stanna över natten. Vi ankrade upp på bästa möjliga 

sätt, tände grillen och kvällen blev varm och stilla, inte en 

krusning på vattnet på hela kvällen.... Jag har hört det där om 

lugnet före stormen och kl:01 på natten hade vinden ökat på rakt 

in akterifrån och Axelina fick kontakt med berghällen ett par 

gånger. Vi valde att backa ut från Harön och fick söka lä i 

Torshälla ån. 



16/7 Stadsvandring i Torshälla och kollade in de gamla stängda 

slussarna som jag tidigare skrivit om.Vidare mot Sundbyholm 

som uppenbarligen var en .populär hamn i Mälaren, har för mig 

att de erbjöd runt 70 gästplatser. Ett stort slott som tydligen 

används vid TV inspelningar med olika bönder som söker 

kärleken, en jättebadplats och andra saker som kan vara trevliga 

att kolla om man ändå är där. 

17/7 Mot Torshälla igen och så långt in i Torshällaån som det går 

för att dra upp våra båtar och ge oss av hemåt. 

Vårt "varv" genom åar, sjöar och kanaler var genomfört, en 

trevlig och händelserik vecka med ca:150 distans på loggen. 

Hälsningar Leif och Bitte Ohlsson 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar 2021 

Vi vill välkomna dessa nya medlemmar till  

Slättanäs Båtsällskap. 

 
John Hedberg, Kallinge  

Ola Aronsson, Karlskrona 

Anton Svensson, Listerby 

Jennie Olsson, Listerby 

Daniel Sandell, Karlskrona 

Tim Stokki, Listerby 

Max Svensson Listerby 



Anton Lund, Listerby 

Thomas Svensson, Ronneby 

Anders Petersson, Kallinge 

Johan Gustavsson, Johannishus 

Mikael Olausson, Johannishus 

Jonas Löfdahl, Kallinge 

Jan Lindahl, Tving 

Siri Lundin, Karlskrona 

Fredrik Laurin, Listerby 

Anders Börrefors, Ronneby 

Calle Eriksson, Genarp 

Jenny Nilsson, Holmsjö 

Benny Blomqvist, Ronneby 

Jörgen Gunnarsson, Växjö 

Anders Spets Johannishus 

Stefan Henriksson. Johannishus 

Jan-Olof Barrfelt, Ingelstad 

Mattias Eriksson, Tving 

Simon Malmqvist, Listerby 

Johan Bengtsson, Listerby 

Roger Östergren, Allatorp 

Adressändring 

Vänligen meddela din nya adress till vår kassör Anja Johansson 

vid flytt. Detta för att undvika felutskick, underlätta hantering av 

fakturor och övriga utskick samt slippa merarbete vid felaktig 

adress. Vid obetald faktura kan du i värsta fall förlora din 

båtplats.  

Du når Anja på telefon nr: 0709-45 38 64. 

 

 

 



 



 

SBS-Trailern 

Slättanäs båtsällskap förfogar över en båttrailer, vilken du som 

medlem kan låna vid behov. Bokning sker via Anders eller Anja 

som du når på telefon nr: 0709-45 38 64. (OBS! ring gärna under 

kvällstid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Nicolas Westrup 

Övriga bilder i bladet: Leif o Bitte Olsson, Stefan Joström, Jan 

Blom och Nicolas Westrup 

Tack för bidragen! 

/ Per Myrbeck, SBS-bladet  

 

 



Telefonlista Slättanäs Båtsällskap 2021 

Funktion: Namn: Tel nr: 

   

Styrelseordförande Stefan Joström 0739/129776 

Kassör Anja Johansson 0709/453864 

Sekreterare Tommy Svensson 0708/489240 
Ledamot Båtplats 
ansv. Jan Blom 0705/796575 
Ledamot, 
hamnmästare Anders Johansson 0703/191296 

Ledamot truckkom. J-E Abramsson 0709/310617 

Ledamot Bengt Karlsson 0705/652976 

Suppleant Gunvor Johansson 0706/212610 

Suppleant och Bladet Per Myrbeck 0733/615777 

Suppleant tävling Erik Olsson 0709/481429 

Suppleant hamn Jan Andersson 0733/437823 

Revisor Krister Ohlsson 0708/833543 

Revisor Lennart Förberg 0457/31585 

Revisor suppleant Erik Ohlsson 0709/481429 

     

Hamnkommitte´ s.k Anders Johansson 0703/191296 

Ledamot Bengt Abramsson 0733/834815 

Ledamot Thomas Abramsson 0708/252333 

Ledamot Jan Andersson 0733/437823 

Ledamot Kenneth Olsson 0766/326890 

Ledamot Björn Polnäs 0708/230327 

Ledamot Johan Johansson 0734/029027 

Ledamot Magnus Meurling 0709/614539 

Ledamot Bengt Karlsson 0705/652976 

    

Slip&Truck komm. s.k Johnny Kullman 0736/999809 



Ledamot J-E Abramsson 0709/310617 

Ledamot Stefan Abramsson 0734/419592 

Ledamot Patrik Lundström 0706/807281 

Ledamot Thomas Andersson 0709/562272 

Ledamot 
Per Anders 
Abramsson 0705/666569 

Ledamot Stefan Jönsson 0708/583969 

Ledamot Per Gidvall 0768/763336 

   

Hjälp med vaggor Gunnar Backteman 0706/658311 

Hjälp med vaggor J-O Johansson 0707/520393 

Hjälp med vaggor Sven Eriksson 0768/278406 

Hjälp med vaggor Tommy Engvall 0707/201719 

     

Ansvarig Trailer Anders Johansson 0703/191296 

     

Tävlingskommittén sk Tommy Svensson 0708/489240 
Ledamot Johan Appelqvist 0708/341306 
 
Ungdomskommittén 
s.k Linda Robertsson 0708/613143 

Ledamot Gunnar Backteman 0706/658311 

Ledamot Stefan Joström 0739/129776 

Ledamot Patrik Lundström 0706/807281 

Ledamot Tommy Svensson 0708/489240 

     

IT-ansvarig Tommy Svensson 0708/489240 

    

Miljöombud Per Myrbeck 0733/615777 

     
 

 


