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TORPARNYTT I NY SKEPNAD 

Du läser just nu det första digitala numret av Torparnytt, om du inte tillhör den 

minskande skaran som ännu inte skaffat mailadress eller dator.  

Läser du Torparnytt på www.bsl.nu? Glöm inte att skicka din e-mailadress till 

sekreterare@bsl.nu så att du inte missar Torparnytt eller annan viktig information.  

 
VAD BESTÄMDES PÅ ÅRSMÖTET? 

Och vilka är nya i styrelsen? Läs om nyheterna från årsmötet på sidorna 2-3.  

 

PARET LEVIN FÖRBEREDER SIN 
LÅNGFÄRDSSEGLING 

Snart lämnar Corinne kajen i Västerås. Läs mer på sidan 8-9. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Nu tar BSL ytterligare ett steg in i den digitala världen. Det du nu läser är 

premiärnumret av Torparnytt i digital form. 

Vill redan så här inledningsvis påminna om vikten av att du rapporterar 

din mejladress till vår sekreterare, Anna Larsson. Hon nås på 

sekreterare@bsl.nu 

Du kan också läsa alla nummer av Torparnytt på vår hemsida: 

www.bsl.nu 

Vi har också det stora nöjet att i detta nummer lansera vår hett efterlängtade BSL-kollektion. Det 

handlar om pikétröja, sweatshirt och t-shirt. Beställningsblankett och övrig information kring 

BSL-kollektionen hittar du på sidan 9 i detta nummer. Du kan också printa ut beställnings-

blanketten via vår hemsida www.bsl.nu 

Trots att snödrivorna på sina håll ligger meterhöga och kvicksilvret stadigt är under 

nollstrecket, är det faktiskt inte lång tid kvar innan båtaktiviteterna drar igång. Vågar vi hoppas 

på en tidig vår? Information kring sjösättningen kommer i nästa nummer av Torparnytt. 

Ni som deltog på årsmötet vet att styrelsen begåvades med lite nytt blod. 

- Marie Larsson, tar över klubbmästarrollen efter Josef Marosan,  

- "Nygamle" Janne Blomkvist som hoppar in som ordinarie styrelseledamot efter att tidigare 

varit suppleant. 

- Nicklas Thunblom, ny suppleant 

- Barbro Blomquist, ny suppleant. 

Vi önskar naturligtvis alla varmt välkomna i styrelsearbetet! 

En stor uppgift som ligger framför styrelsen under det stundande verksamhetsåret är att utreda 

och föreslå en ny organisation för klubben. Det handlar inte minst om att hitta roller och 

funktioner som upprätthåller och förädlar den anda som redan finns i klubben. Ledord i det 

sammanhanget är att engagera flera personer i olika uppgifter, "bättre att många gör lite, än att 

få gör (för) mycket..." 

Och kom ihåg: om bara tre månader guppar åter Mälarens vågor inbjudande igen... 

/Håkan Slagbrand 

 

 

 

  

SÖKES! 
 

Vill du vara med och hitta på aktiviteter för våra barn och ungdomar?  

 

Du har stor frihet att själv bestämma vad du och din grupp ska hitta på. Det kan vara 

tipspromenad, kubb, fiske, jollesegling, volleyboll, promenad till fiket, disco, picknick, 

brännboll, filmvisning, kurragömma eller annat kul. 

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta Marie Larsson, klubbmästare,  

mail: klubbm@bsl.nu 

https://webmail.promedia.se/owa/redir.aspx?C=7cc8551e3b744e80be2a0bbbf9a28a88&URL=mailto%3asekreterare%40bsl.nu
https://webmail.promedia.se/owa/redir.aspx?C=7cc8551e3b744e80be2a0bbbf9a28a88&URL=http%3a%2f%2fwww.bsl.nu
http://www.facebook.com/photo.php?pid=240721&id=765427619
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ÅRSMÖTESREFERAT 2010 

Den 9 november 2010 höll BSL sitt årsmöte i Fritidsbåtsmuseets lokaler. Cirka 40 medlemmar hade hörsammat 

kallelsen. Håkan Slagbrand höll i klubban och Anna Larsson förde protokoll. Efter sedvanlig redogörelse av 

styrelsen och de olika gruppernas arbete, lämnades en ekonomisk rapport för året. Klubbens ekonomi är god 

men med en vikande trend avseende inkomsterna. Kassör Patrik Andersson redovisade en sammanställning 

över hur pengarna fördelas i klubbens verksamhet. Den ekonomiska redovisningen godkändes av mötet. 

Revisorernas förslag att bevilja styrelsen full ansvarfrihet klubbades igenom. 
 

Under det gångna året har 12 nya medlemmar tillkommit, samtidigt som vi även tappat en hel del medlemmar, 

medlemsantalet är för närvarande 357 medlemmar. 
 

Följande val förrättades på mötet: 

Till sekreterare för en tid av två år valdes Anna Larsson 

Till klubbmästare för en tid av två år valdes Marie Larsson. 

Till ledamot för en tid av ett år valdes Jan Blomkvist. 

Till suppleanter för en tid av ett år valdes Niklas Thunblom och Barbro Blomquist 
 

Till revisor för en tid av två år valdes Ingrid Nellryd Ström. 

Till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Björn Larsson. 

Till stugfogde valdes Lars Elmerfors och till miljöombud omvaldes Jan Blomkvist. 
 

Redaktör för Torparnytt – Rita Andersson 

Tävlingsledare – Magnus Eriksson 

Repr. till Båtklubbarnas varv – Pekka Koskela och Niklas Thunblom 

Sammankallande i vinteraktivitetsgruppen – Robert Lindström 

Webmaster – Håkan Alnefelt 
 

Frågan om en sammankallande i Barn- och ungdomsgruppen ajonerades och tas upp igen på vårmötet efter 

annonsering i Torparnytt. 
 

Till valberedning utsågs följande medlemmar: 

Anders Larsson, Kennet Tedenäs, Barbro Brunman och Evald Håkansson 
 

Två motioner hade inkommit till årsmötet. Den ena handlade om att införa fritt inträde till ungdomar upp till och 

med 25 år vilket gillades av årsmötet, dock med det tillägget att inträdesavgiften blir 400 kr, alltså inte helt fritt. 
 

Den andra motionen handlade om att spara pengar till klubben genom att betala avgift för el på bryggan, inte 

bjuda på alkoholhaltiga drycker vid sammankomster och inte prenumerera på VLT. Mötets mening blev att 

bifalla förslaget om alkoholhaltiga drycker och att sluta prenumerera på VLT.  
 

Föreslagen budget antogs efter att Patrik redovisat likviditetsbudget för flera olika förslag på medlemsavgift. 

Mötet beslutade att årsavgiften höjs till 600 kr, inträdesavgiften på 2000 kr är oförändrat för de över 25 år och 

blir 400 kr för ungdomar upp till och med 25 år. 
 

Mötet avtackade avslutningsvis Lars Elmerfors och Josef Marosan för många års arbete i BSLs styrelse. 
 

/Anna Larsson 
 

Hela styrelsen och arbetsgrupper med kontaktuppgifter hittar du på sista sidan (red anmärkning). 
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BSL:s ÅRSPROGRAM 2011 

Januari  Avi för årsavgiften kommer 

Ca 21 januari  Torparnytt nr 1 

25 januari  Styrelsemöte 

29 januari  Vinteraktivitet HLR, hjärtstartare och brand 

Mars  Bokning för sjösättning beräknas öppna. Se info på www.vfbab.se 

8 mars  Styrelsemöte 

Ca 21 mars  Torparnytt nr 2 

5 april  Vårmöte 

26 april  Styrelsemöte 

30 april  Valborg på Torpis 

7-8  maj  Allaktivitetshelg på Torpis 

18 juni  Sundbyholmsregattan SSSv 

24-26 juni  Midsommarfirande på Torpis 

20 augusti  Svearnas öppna och Lagkappen SSSv 

23 augusti  Styrelsemöte 

27 augusti  Kräftskiva och kräftsegling med individuell start, på Torpis 

4 september   Klubbmästerskap segling BSL 

Ca 6 september  Torparnytt nr 3 

24 september  Höstkroken SSA 

1-2 oktober  Säsongsavslutning på Torpis 

1 oktober  Slutsegling Str SS 

4 oktober  Styrelsemöte 

Ca 25 oktober  Torparnytt nr 4 

1 november  Styrelsemöte 

8 november  Årsmöte 

?   Årsfest 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi behöver medlemmarnas 

mailadresser! 

För att du inte ska missa Torparnytt 

eller annan viktig medlemsinformation 

behöver vi ha in alla mailadresser. 

Just nu saknas ca hälften av 

mailadresserna. 

 

Skicka din mailadress till vår 

sekreterare Anna Larsson via 

sekreterare@bsl.nu 
Midsommar i Torpis 2010. Foto Kennet Tedenäs 
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Nytt år, ny säsong och nya 
uppgifter 

Efter att ha varit redaktör för Torparnytt i åtta år har jag nu lämnat över 

ansvaret till vår nye redaktör Rita Andersson. Valberedningen frågade i 

höstas om jag inte istället ville ta en plats i styrelsen. En ny redaktör hade de 

redan fixat. Jag tackade ja till förslaget. 
 

Så nu är jag styrelseledamot och miljöombud. Jag kommer att vara stuggruppens kontaktperson 

i styrelsen och hålla i informationen mellan stuggruppen och styrelsen. Utöver detta har jag 

fortfarande kvar styrelseuppdraget i Mälarens Båtförbund och jag är förbundsansvarig för 

båtsäkerhet i förbundet. Jag är naturligtvis även båtsäkerhetsansvarig i BSL. 
 

Jag har lagt upp två sidor om miljö och båtsäkerhet på BSL:s nya hemsida som sjösätts under 

våren. Där kan ni läsa om båtmiljö och båtsäkerhet. Har ni frågor om båtsäkerhet och hur ni på 

egen hand kan kontrollera er båt så kontakta gärna mig. När det gäller båtmiljö kan jag ge lite 

råd även där, trots att jag är nybörjare i ämnet. Har bland annat ritningar om hur man bygger om 

toaletten till sugtömning. 
 

För övrigt så hoppas jag på en fin säsong. En möjlighet till längre semester har öppnat sig och jag 

hoppas att den slår in. Om nu detta händer blir det skärgård och segling för hela slanten. Men 

någon helg på Torpis i vår och någon i höst kommer jag ändå att kunna klämma in. 
 

En dålig dag på sjön, slår alltid en bra dag hemma… 
 

Jan Blomkvist 

Ny på jobbet  

Jag, Rita Andersson, tar över efter Janne som Torparnyttsredaktör och ser 

det som en utmaning att fyra gånger om året pussla ihop en tidning åt er 

medlemmar. Hoppas ni gillar nya utseendet och sättet att skicka ut 

tidningen på!  
 

Styrelsen och övriga som jobbar för klubben ser till att jag får material att fylla tidningen med. 

Jag vill gärna ha hjälp även från er andra! Ni som har något ni vill skriva om eller bilder att 

visa, maila till mig via red@bsl.nu (kommer med i mån av plats). 
 

Några rader om mig: Jag är gift med Patrik, vi har tre barn. Oftast är det bara Sofia, den yngsta 

som är med på sjön. Vi har haft båt i 17 år, motorbåt de fyra första åren, därefter har vi seglat. 

Medlemmar i BSL har vi varit sedan 1997. Jag är också med i BSLs Vinteraktivitetsgrupp som 

ordnar temakvällar, studiebesök mm under vinterhalvåret (se sidan 6!). 
 

Kommande sommar hoppas jag bjuder på lugna, avkopplande stunder på sjön! Förra sommaren 

hade vi rejäl närkontakt med grund och klippa med båt resp barn.  Inte så avkopplande… 

 

Rita Andersson  

mailto:red@bsl.nu
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Hjärt- och lungräddning, 
hjärtstartare och släckning av brand  

Lördag 29 januari kl 9-13 på Västerås Brandstation, Vallby, Västerås 

Välkommen till en utbildning i hjärt- och, lungräddning (HLR), hjärtstartare och brandsläckning. 

HLR och hjärtstartarutbildningen hålls av Hans Zvicknagel som bl a jobbar som utbildare på 

Svenska Brandförsvarsförbundet. Anders Nygren kommer att lära oss brandsläckning. Vi 

kommer delvis att vara utomhus när vi lär oss att släcka brand, så kom inte för tunt klädda. Även 

våra klubbkompisar Barbro Blomquist och Monika Norström kommer att vara med och 

instruera oss under utbildningen. 
 

Förbandsmaterial och förbandsväskor kommer att visas och kunna beställas. Bra till båten! 
 

Det blir en fikastund med kaffe/the och macka. 
 

Vill du vara med och lära dig att rädda liv? Anmäl dig via mail till vinter@bsl.nu eller tel 

070-875 00 50 senast den 26 januari. OBS! Begränsat antal platser! 
 

Välkomna hälsar Vinteraktivitetsgruppen 
Peter Jansson, Robert Lindström och Rita Andersson  

 

 

 

 

  

 

https://webmail.promedia.se/owa/redir.aspx?C=6f98dcb5fd2c4b75891209fb56a31bf8&URL=mailto%3avinter%40bsl.nu
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KAPPSEGLING  

Den 13 oktober samlades Västra Mälarens klubbar i Eskilstuna för att spänna upp 
seglingskalendern för 2011. Utvärderingen av 2010 gav att Höstkroken skall flyttas fram och att 
Strängnäs ”Slutsegling” skall vara med i den gemensamma kalendern. SS Aros skall arrangera SM 
för Mälarbåtar och menar att man inte orkar med en Arosregatta i år. 
 
Förslag till kappseglingar 2011: 
2011-06-18 SSSv Sundbyholmsregattan 
2011-08-20 SSSv Svearnas öppna och Lagkappen 
2011-09-24 SSA Höstkroken 
2011-10-01 StrSS Slutsegling 
 
Angående lagkappen så är vi nu så många som kappseglar i klubben så att vi borde kunna ställa 
upp med ett lag från BSL. Lagkappen seglas efter ”Svearnas öppna” den 20 augusti på Blacken. Är 
du intresserad att deltaga så hör av dig till mig.  
 
Planeringen av övningsseglingarna är i full gång och detaljer kommer senare på VSF-s hemsida 
www.vastsf.se.  Kom gärna med idéer på hur vi kan göra tisdagskvällarna ännu bättre. 
 

 
Seglingsledare 
 

Som jag har skrivit förut så 
behöver vi fler seglingsledare. 
Att vara seglingsledare eller 
medhjälpare är inte så 
komplicerat eller dramatiskt 
som det kanske låter. Kent 
Miklin kommer att hålla en 
grundutbildning nu under 
vårvintern. Utbildningen är 
gratis, VSF står för 
kostnaderna. Du som seglare 
är också välkommen, även om 
du inte tänker vara 
seglingsledare.  
 
/Calle Helin    
calle.helin@tele2.se  
070-34 50 123 
  

 

Har du något du vill skänka till sommarens aktiviteter på Torpis? 

Det kan vara prylar som passar barn eller vuxna och de är tänkta som vinster i våra lotterier, 

tävlingar och andra aktiviteter. Du som vill vara med och bidra kan kontakta Marie Larsson, 

klubbmästare, mail klubbm@bsl.nu 

Du kan också ta med dig dina bidrag till Torpis när båtsäsongen äntligen är här igen. Där kan du 

prata med Marie eller någon annan i styrelsen. 

Två kappseglare från BSL. DM 2010 

 

 

http://www.vastsf.se/
mailto:Calle.helin@tele2.se
mailto:klubbm@bsl.nu


8 
  

2011, I ÅR ÅKER VI!   

Äntligen är året här då det är dags att börja livet som 

långfärdsseglare. 
 

Istället för att läsa alla andras bloggar om segling ska 

vi snart själva få njuta av klarblått vatten, medvindar 

och temperaturer som absolut inte närmar sig 

nollstrecket.   

 

Redan under förra resan (1996-99 seglade vi jorden runt i vår Storfidra) började vi med 

ritningar till vår nya båt. Vi ville ha en säker båt, rejält skrov, helt vattentät. Segelytor som är 

lättanpassade efter vindförhållanden, helst lite större än Storfidran (25fot) eftersom vi 

planerade att leva resten av våra liv på denna båt och misstänkte att vi med åldern blir 

bekvämare och att familj och vänner ska kunna hälsa på oss under färden. Vi ville också ha 

utrymme för en hyfsad verkstad dels för att det alltid går sönder grejer och vi inte kommer ha 

råd att få hjälp att fixa till dem och sedan också för att kunna tjäna ihop lite pengar på att hjälpa 

andra laga och renovera saker.  Efter många ritningar föll valet på en Spray Centennial 45 fots 

båt. Egentligen lite för stor mot vad vi tänkt oss men för att få hyfsad plats för gäster och en bra 

verkstad fick det bli den. 
 

Ritningar beställdes och i april 2000 byggde vi 

skjulet där vårt nya hem skulle byggas. Hade vi 

vetat vilket jobb detta skulle bli hade vi aldrig 

börjat, men så är det ju alltid! Ritningen var för 

ett stålskrov men vi hade bestämt oss för att 

bygga i glasfiber som kändes mer lätthanterligt 

för oss. Sen började några år av 

glasfiberplastning och slipning. Många gånger 

har vi funderat på att sälja skrovet och köpa oss 

en ny Storfidra och åka iväg i den istället men vi 

har alltid kommit på bättre tankar. Idag sitter vi 

nu i en hyfsat färdig och enligt oss den bäst 

anpassade långfärdsbåt man kan få tag på. 
 

”Att göra”-listan är alldeles för lång, nu när vi går in på de sista månaderna innan avfärd! Vi har 

fått göra prioriteringsordning så alla måste-jobben är färdiga i maj. Tex de som har med 

säkerhet och seglingsfunktion att göra och även det som är svårt att stuva med sig i båten för att 

göra efter vägen.  Vi kommer ha mycket smågrejer kvar men vi har ju faktiskt hela livet på oss 

framöver att göra klart allt! 
 

Idag är seglingslivet lite lättare än sist vi var ute tack vare internet. Vi behöver inte ha så mycket 

information med oss om länder, visum och rutter från början allt är ju lätt att leta reda på var 

man än är i världen via nätet. Eftersom vårt vägval helt beror på väder vind och humör är det ju 

svårt att veta vad för information man ska samla på sig. Resrutten har bara två planenliga stopp 

än så länge. Azorerna och sedan ner till Kanarieöarna där vi kommer stanna i ett år och bygga 

klart Corinne och acklimatisera oss.  

Corinne 

 

 

Liselotte och Johan Levin 
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Vissa grejer måste fixas här hemma som vaccinationer, försäkringar och fullmakter.  Vaccination 

har vi under hösten börjat på med och än så länge har vi tagit 6 sprutor var och 2 till ska tas. Vi 

håller även på och sammanställer ett skeppsapotek. Vi måste ju ha mediciner ombord för allt 

möjligt så listan blir lång och kompletteras med lite tandläkarspeglar och provisoriska lagningar. 
 

Försäkring är ett omtalat ämne bland långfärdsseglare men för vår del är det ett lätt alternativ. 

En tredjepartförsäkring ifall vi kör på något är det enda vi kommer att ha då vi inte har råd med 

något annat om vi vill vara ute resten av våra liv.   
 

Vi kommer att vara skrivna i Sverige så brev och annat kommer hamna hemma hos våra syskon 

som ställer upp och hjälper oss. Så en fullmakt måste fixas till dem så de kan vidarebefordra 

saker till oss.   
 

Sjökort har vi sedan  

förra resan även  

många pilotböcker.  

Idag har vi ju fördelen 

att komplettera dem 

med datasjökort, och 

mycket information  

om hamnar finns att 

hitta på nätet.  
 

Eftersom vi redan nu 

bor på båten har vi  

inte så mycket grejer  

att göra oss av med 

innan avfärd, det  

mesta är redan sålt  

eller slängt. Det är lite 

telefonabonnemang  

och dyl som ska 

avslutas. Så förutom 

”båt att göra”-listan 

känns allt under 

kontroll.  
 

Vi längtar till våren  

och dagen då Corinne 

lämnar Västerås hamn 

för att få ge sig ut på 

haven och visa  

vad hon går för.  
 

/Johan o Lise ombord 

Corinne 

  

ANNONS 
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ÄNTLIGEN!! 

Nu kan vi presentera den nya BSL-kollektionen bestående av marinblå pikétröja, marinblå 

sweatshirt samt vit  t-shirt. 

 

 

 

 

 

 

Pikétröja. 
Finns i dam och herr, i storlek: 

110/120, 130/140, 150/160, XS, 

S, M, L, XL och XXL. 

Trycket placeras på vänster arm. 

 

 

Sweatshirt.  
Finns i storlek: 110/120, 

130/140, 150/160, XS, S, M, L, 

XL, XXL och XXXL.  

Trycket placeras på bröstet (till 

vänster). 

 

 

 

T-shirt.  
Finns i storlek: 90/100, 

110/120, 130/140, 150/160, XS, 

S, M, L, XL och XXL.  

Trycket placeras  på bröstet (till 

vänster). 

 

På vårmötet den 5 april har du möjlighet att prova storlekar. Under våren kommer fler 

provtillfällen äga rum på BSLs kansli, Verksgatan. Mer information kommer på www.bsl.nu 

Beställ tröjor med beställningsblanketten. Där ser du också priserna (inkl tryck av BSL-märke). 

Beställning BSL-kollektionen         

  
  

Pris Antal Stl Totalt kr 

Pikétröja, marinblå, vuxen DAM (XS – XXL) 250:-       

Pikétröja, marinblå, vuxen HERR (XS – XXL) 250:-       

Pikétröja, marinblå, barn (110/120 – 150/160) 150:-       

Sweatshirt, marinblå, vuxen (XS – XXXL) 300:-       

Sweatshirt, marinblå, barn (110/120 – 150/160) 200:-       

T-shirt, vit, vuxen (S – XXL) 150:-       

T-shirt, vit. Barn (90/100 – 150/160) 100:-       

Summa kr:           
  

     
  

Namn:             

Adress:             

Postadress           

Tel, bost/mobil:           

E-postadress           

Ifylld blankett postas eller mejlas till:  
   

  

Håkan Slagbrand, Karlsgatan 21A , 722 14 Västerås. Mail hakan.slagbrand@tele2.se   

I samtliga priser ingår tryck av klubbmärke. Betalning sker i samband med leveransen.   

https://webmail.promedia.se/OWA/redir.aspx?C=7cc8551e3b744e80be2a0bbbf9a28a88&URL=http%3a%2f%2fwww.bsl.nu
mailto:hakan.slagbrand@tele2.se
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KONTAKTUPPGIFTER 

Styrelse, funktionärer och arbetsgrupper 
Ordförande Håkan Slagbrand ordf@bsl.nu 

Sekreterare Anna Larsson  sekreterare@bsl.nu 

Kassör Patrik Andersson  ekon@bsl.nu 
Klubbmästare Marie Larsson klubbm@bsl.nu 
Ledamot, miljöombud Jan Blomkvist jan.blomkvist@malarenergi.se 
Suppleant Barbro Blomquist suppl1@bsl.nu 
Suppleant Nicklas Thunblom suppl2@bsl.nu 
Stugfogde Lars Elmerfors  070-744 60 78 
Tävlingsledare Magnus Eriksson tavl@bsl.nu 
Webmaster Håkan Alnefelt  webm@bsl.nu 
Vinteraktivitetsgruppen  vinter@bsl.nu  
Torparnytt    red@bsl.nu 

 
Båtsällskapet Lögarängen 

c/o Anna Larsson 

Medelpadsvägen 17 

722 44 Västerås  

 

Hemsida Båtsällskapet Lögarängen www.bsl.nu 

Hemsida Västerås Förenade Båtklubbar www.vfbab.se 

 

NÄSTA TORPARNYTT Utgivning ca 21 mars 

Manusstopp den 13 mars. 

 

Vill du skriva i Torparnytt? 
Har du något du vill berätta för klubbkompisarna? Det kan vara något du varit med om, tex ett 

semesterminne, information om något eller kanske en fin bild du vill visa oss andra. Maila din 

text och eventuella bild till red@bsl.nu senast den 13 mars. 

 

Vill du annonsera i Torparnytt? 
Du som är BSL-medlem annonserar gratis om båtrelaterade saker. Maila din annons till 

red@bsl.nu senast den 13 mars. 

Företag som vill annonsera kan maila till ekon@bsl.nu för mer information. 
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