1964

Lördagen den 7 november hade Gustav Bäckdahl (av oss
kallad "Bäckis") bjudit in de 33 medlemmarna som bodde i
Göteborg till Sjökrigsspel på Sjöfartsmuseet. Ett tiotal
ungdomar kom och spelade i fyra timmar. Innan man gick
därifrån bildades Marinklubben Göta Lejon. Det blev alltså
startskottet för Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Västra
Distrikt.

1965

Redan den 12/2 detta år hade Göta Lejon gjort av med sina
första 40 kronor och en av posterna var "kartongark, hålförst
kr 15:65". Med dessa kartongark satte Håkan Svensson och jag
(Janne Otterström) igång att tillverka fartygskort. Vi satt alltså
dagar och nätter och skrev av "Bäckis" fartygslistor så att varje
fartygstyp fick sitt eget kort. Jättepraktiskt tyckte vi - då slapp
man ju slåss om samma lista. Det var alltså inte utan stolthet
som vi berättade om dessa fartygskort och allt arbete med
dem när vi kom upp till Stockholm... "Mycket bättre med
fartygslistorna", sa Stockholmarna - de var väl för lata för att
göra egna kort, kan jag tro!

1966

Under vinterlovet hade vi ett uppvisningsspel på
Sjöfartsmuséet. Detta uppmärksammades av världspressen i
form av G-P på följande sätt:
"... På Sjöfartsmuséet spelades under hela måndagen ett sjöförsvarsspel, som
ungdomar i alla åldrar fann mycket spännande. Det var nytt för i år och
arrangerat av Sveriges Flottas Ungdomsförbund. Sjöförsvarsspelet är en
förenklad form av de sjötaktiska spel, som används inom världens olika
örlogsflottor vid utbildningen av sjöofficerare. Alla värden är uträknade så att
de så mycket som möjligt skall göra spelen realistiska. De ungdomar, som blev
riktigt bitna på måndagen, har möjlighet att lära sig mer om det på fredag, då
man ordnar ett spel för nybörjare. Det blir också i Sjöfartsmuséet, men i
bottenvåningen med ingång vid Sjömanstornet."

Och nog gav det hela resultat alltid. Söndagen efter var vi 33
ungdomar som spelade sjöförsvarsspel på Göta Lejons möte.

1967

Vi satte nu igång med att starta klubbar. Det blev en hel del
innan vi var färdiga:

Sjöormen i Kortedala

af Chapman i Majorna

Vinga på Hisingen.
Men inte hände det något särskilt det året inte!

1968

Att flytta klubbar kan man ju också ägna sig åt. Och skälen
härför kan vara många. Frågan är om vi inte slog rekord detta
år. Besvärliga medlemmar, organisationer som antagligen är
”finare” och får vår kväll, medlemsbrist och "jag hade inte
tänkt mig så unga medlemmar" är väl skäl som talar för sig
själva.
Hur det såg ut vid årets slut?
Jo, Göta Lejon levde som vanligt, en ny Tre Kronor
blomstrade i Västra Frölunda, Sjöormen och af Chapman
levde vidare i nya lokaler och Vinga fick ge upp.

1969

Åka till Brodalen och ha styrelsesammanträden eller spela
maratonspel i en sommarstuga är ju kul, men glöms lätt i
skuggan av den stora världshändelsen det året - första numret
av "Nytt på Västfronten" kom ut och där saxar vi följande:
"Medlemsblad för klubbarna inom Västra Distriktet - Vad är det för något?
Främst är det just vad det ser ut att vara; nämligen ett par stencilerade sidor
med gamla och nya nyheter för medlemmarna i Sveriges Flottas
Ungdomsförbunds klubbar inom Västra Distriktet.
Medlemsbladet skulle alltså innehålla gamla och nya nyheter. Nya nyheter
kan exempelvis vara den senaste utvecklingen av våra vilda fantasier om att
skaffa en stuga åt Distriktet eller att någon av af Chapmans medlemmar blivit
lynchad för att han satt sig på den nästan färdiga modellen av ett KA-batteri.
De gamla nyheterna är sådana som finns i detta nummer; nämligen var, när
och ungefär hur de olika klubbarna samlas och vad de sysslar med när de väl
samlat sig."

1970

Detta år började vi i en sommarstuga i Hästevik och vi
avslutade året på samma ställe. Dessemellan var vi med
”Adam” och seglade baklänges utan TV i OK:s simpöl. Ett
lyckat år alltså!

1971

Nya Älvsborgs fästning bestämde vi oss för att bygga i
modell på Sjöormen. För att få exakt uppfattning om hur
fästningsön ser ut åkte vi dit själva och det besöket beskrivs så
här i "Nytt på Västfronten" nr 3/1971:
"NYA ÄLVSBORG
Lördag den 8 maj var visning av Nya Älvsborg. Vi möttes på Sessanterminalen och for sedan med båt ut till fästningen. Carl Gustav Fernlund, som
hade lovat komma, såg vi inte röken av vid terminalen, men när vi kom ut till
Älvsborg stod han där och väntade, emedan han hade missuppfattat tiden, så
nu har vi en inom Västra Distriktet som vet var de flesta stenarna ligger på
fästningsön.
Christer Allvin (Sjöormen såklart) fick hedersuppdraget att vara mätsticka när
vi fotograferade murar o dyl, sedan vi konstaterat att han var prick 1,5 meter
(lång). Vi hade också med oss en som sprang runt med bandspelare. Men när vi
frågade om vi fick höra på bandet efteråt sa han att han inte framkallat det än!?"

Fina idéer alltså, men tyvärr blev bygget aldrig av.

1972

Vår första marinresa åkte vi på under februarilovet. Den gick
till London och Amsterdam men att beskriva hela resan skulle
ta för stor plats så här följer valda delar ur "Sveriges Flotta" nr
6-7/1972 ("Sveriges Flotta" var vår moderförenings Föreningen Sveriges Flotta - tidskrift):
"MARINRESA I VÄSTER
... Nätterna ombord skulle vi tillbringa i s k sovbritsar, d v s sängliknande
saker utrustade med en filt och en kudde och samlade så många som möjligt på
så litet utrymme som möjligt.
... Eftermiddagen tillbringade vi i Greenwich där vi tittade på det berömda
klipperskeppet Cutty Sark. Vi besökte också National Maritime Museum där
det finns mycket fina samlingar, framförallt marinmålningar, säkert värda en
förmögenhet. Där fanns ungefär en vakt på två rum!"

Hände det något mer 1972? Jo, vi tillträdde våra klubbhus
på Björkö och Nya Varvet! Antagligen det viktigaste som hänt
oss hittills.

1973

Oj vad vi slet med våra klubbhus detta år. Men så fick vi
också vår belöning i form av läger på Björkö, dit vi även
skaffade två segelbåtar av typ Lill-Triss, samt en väl utbyggd
klubbverksamhet på Nya Varvet.

1974

Åter var det dax att åka på en marinresa till London och
Amsterdam. Denna resa blev minst lika lyckad som den första
två år tidigare.
I november firade vi vårt 10-årsjubileum och inbjudna gäster
och medlemmar samlades i klubbhuset på Nya Varvet. Efter
film- och bildvisning samt rostbiffmackor körde vi iväg
gästerna och våra medlemmar avnjöt en delikat middag samt
spelade stridsvagnsspel hela natten.

1975

Detta år var ett aktivt lägerår. Redan på våren prövade vi på
catamaransegling och inför sommaren förlängdes vår brygga.
Flera överfall av blodtörstiga sjörövare skedde under
sommaren och dessa slutade vanligtvis med att alla hamnade
i spa't.

1976

Vi bytte ut våra Lill-Trissar mot Triss Jollar, ett välbehövligt
byte eftersom det visade sig att Lill-Trissen inte höll för de
hårda påfrestningarna på ett läger. Under sommaren fick vi
även besök av Woodys grupp som spelade musik misstänkt
likt "Nazareth". Under midsommar utmärkte vi oss också vid
regattan i Hjuvik och kom på bild i tidningen - med en
kapsejsad båt!

1977

Nu var det åter dax för en marinresa till London, vår tredje.
Denna gång åkte vi flyg för att få mer tid över i London. Och
det var mycket vi hann med, t ex Imperial War Museum,
Science Museum, en heldag i Portsmouth, där vi blev mycket
väl omhändertagna, samt London Dungeon, nästan lika
kusligt som D&D. Vi hann även bli omringade av sju poliser
(som hårdnackat vägrade att tala om för oss varför) innan det
var tid att flyga hem igen.
På hemmafronten gjorde vi en storsatsning på Björkö där
fem av våra unga ledare kämpade dag och natt under en
sommarvecka för att få huset i toppskick. Sedan hade vi
naturligtvis sommarläger, höstläger och nyårsläger.

1978

Efter en mycket liten marinresa till Danmark med besök på
Legoland och Billingland blev det sommarläger även detta år.
Under fortsättningslägret besåg vi först starten på Sail
Training Race och därefter startade vi en egen långsegling
med IF, MS 20 och Väderöjulle. Vi seglade norrut mot
Smögen, där vi naturligtvis köpte räkor, vilka senare avnjöts
på Brandskären. Sedan bar det åter söderut. Ångaren
Bohuslän svarade med tre signaler på ångvisslan när vi först
hälsat på samma sätt med vår mistlur. I slutet blev det rejält
blåsigt och vi låg inblåsta en dag innan vi kunde segla hem
och avsluta sommaren med kräftskiva.

1979

Vinterkylan på Nya Varvet började vi tröttna på. Vi sökte
därför nya lokaler där vi slapp börja klubbmötet med att
försöka få fyr i spisen. I början av detta år fick vi napp. Vi fick
hyra lokaler på Birkagatan, där det alltså var varmt, fanns
rinnande kallt och varmt vatten samt toalett inomhus.
Fantastiskt! Våren gick mest åt till att måla, tapetsera och
lägga golvmattor. Men så blev det också en mycket trivsam
klubblokal där Göta Lejon, Gripen, Rallarna och Yggdrasil
kunde flytta in.
På sommaren startade vi också något nytt. Vi började bygga
en windsurfingbräda - i trä. När några dagar var kvar på
fortsättningslägret var brädan äntligen färdig!

1980

Tre Kronor avsomnade stilla och den enda stadsdelsklubb
som fortsatte sin verksamhet var Vinga, som återuppstått i
Gårdsten redan 1977. Vi genomförde också vår fjärde
marinresa till London detta år.
Till våra sommarläger köpte vi en ny Triss Jolle, 5760 och
dessutom två nya windsurfingbrädor, Skimbird 343, en liten,
tung bräda som gärna dök.

1981

Förutom vårläger på Björkö åkte vi till Danmark igen med
besök på Legoland och Billingland. Vårt bestånd av flytetyg
på Björkö kompletterades igen och våra Skimbird- brädor
byttes ut mot tre brädor av typen Beach Board. Dessa har
bättre flytkraft och man slipper alltså segla U-bräda.
Detta år drog också Thorsten igång en föräldraförening. Att
den (han?) lyckades engagera många föräldrar visade det
stora deltagandet vid bryggupptagningen på hösten. Tyvärr
blev föräldraföreningen inte så långlivad, när Thorsten inte
längre hade tid att ägna sig åt den lika aktivt somnade den
stilla in.

1982

Detta år blev ett stort år i vår lägerverksamhet. Efter att vi i
flera år sökt olika möjligheter att utöka lägren fick vi nu även
hyra grannhuset, alltså Dicksonska Villan. Det hus vi gått och
drömt om i 10 år kunde vi ta i besittning mest tack vare
insatser från amiral Bengt Rasin på Västkustens örlogsbas. Vi
satsade mycket pengar och ett enormt arbete på renoveringen.
En del av fasaden fick bytas och i två av hörnen hade huset
ruttnat. I rummen började vi sätta upp gips och väv på
väggarna innan vi målade och lade in heltäckningsmattor i
sovrummen. Medlemmar, ledare och föräldrar gjorde ett
jättejobb och redan samma sommar kunde vi använda två av
sovrummen.

1983

Marinresa genomförde vi nu för femte gången till London.
Resan blev lyckad och vi hann se väldigt mycket. Vi börjar ju
lära oss vad som finns att se i London.
Med våren började också jobbet på Björkö. Det var massor
att göra om vi skulle bli klara till sommarens läger. Trots att vi
ägnade en helg åt att fira lägrens 10-årsjubileum hann vi
precis klart till lägerstarten. Nytt kök med spis med ugn och
en stekhäll. Dessutom en stor matsal så att vi slapp trängas i
köket under måltiderna och ledarna fick sovrum som inte
samtidigt var dagrum för pulingar.

1984

Nu var det några som ville pröva på att bygga funboards. En
vecka direkt efter nyår var vi tre som formade, målade och
lade på epoxi. Det var jobbigt och vi slet hela veckan.
Resultatet blev dock tre fina brädor i storleksklassen strax
under tre meter.
På hösten hade vi ett mycket välbesökt 20-årsjubileum med
filmer, bildvisning, prisutdelning m m samt medlemsmiddag
senare på kvällen. Vid detta tillfälle gjorde också "Slade" ett
bejublat framträdande, även om gruppens medlemmar hade
en viss likhet med några av våra ledare.

1985

Verksamheten fortsatte i invanda fotspår detta år både när
det gällde läger- och klubbverksamheten. Under året började
det dock gå rykten att fastigheten på Birkagatan, där vi hade
vår klubblokal, skulle renoveras. För att inte bli tagna på
sängen så kontaktade vi hyresvärden och vi fick bekräftat att
det fanns planer på en eventuell renovering, men att vi i så
fall skulle kunna fortsätta vår verksamhet även under
renoveringen. Lagom till jul fick vi en vänlig julhälsning från
honom där han även bad oss utrymma lokalen inom de
närmaste veckorna.

1986

Under våren pågick en livlig korrespondens mellan oss och
hyresvärden på Birkagatan. Vi kunde inte acceptera att flytta
ut på ett par veckor utan ersättningslokal. Vi fick därför
stanna kvar under renoveringsarbetet, det blev ett mycket
dammigt provisorium. Senare under våren fick vi också veta
att han önskade vår lokal som gillestuga till sin son. Det hela
slutade med att hyresvärden fick bekosta upprustning och vår
flytt till nya lokaler på S:t Pauligatan, där vi flyttade in under
sommaren. Dessa lokaler är kanske inte lika mysiga, men det
blev bättre med utrymme och de ligger inom ett område med
mycket ungdomar, så på det hela taget blev flytten lyckad.

1987

Vi gick nu ut med annons i Redbergs-bladet och skolorna
om vår klubbverksamhet på S:t Pauligatan vilket resulterade i
en kraftig tillströmning av medlemmar. Modellbygge och spel
var mycket populärt bland alla de pojkar och den flicka (!)
som kom till verksamheten. Efter sommaren fick vi t o m
utöka modellbygget till två kvällar i veckan.
På hösten fick vi problem när första höststormen tog med
både Stjärnbåt och brygga. Allt låg dock kvar i en boj,
Stjärnbåten i det närmaste oskadd, men bryggan gick inte att
rädda.

1988

Under februarilovet hade vi verksamhet för dem som var
kvar i sta'n. Det var spel, besök på muséer och jagaren
Småland m m, allt uppskattat av de 10 - 15 ungdomar som var
med. Klubbverksamheten på S:t Pauligatan fortsatta också
med allt fler deltagare och det började höra till vanligheterna
med 25 - 30 personer på fredagskvällar.
Bryggan måste nu ersättas och vi bestämde oss för en
flytbrygga. Det var lite strul med leverans och utläggning,
men till slut var allt på plats och vi och leverantören var
överens om priset, dyrt var det, men det visste vi, men oj vad
mycket lättare allt blev med denna brygga!

1989

Vårt första hus på Björkö, Wärdshuset, hade redan börjat
renoveras och ombyggnaden av gamla köket till dagrummet
Kajutan var nästan klart. Nu stod turen till pulingarnas
sovrum. Under hela våren pågick arbetet med dessa rum som
fick nya, gipsade innerväggar målade i ljust grönt respektive
gult samt slipade och lackade.
Lördagen den 11 november gick vårt 25-årsjubileum av
stapeln. Film, bilder, utdelning av förtjänsttecken,
kappseglingspriser, certifikat m m bjöds medlemmar,
föräldrar och särskilt inbjudna på under dagen och på kvällen
var det middag för medlemmarna. Ett lyckat och uppskattat
jubileum.

1990

London blev som vanligt målet för vår Marinresa, den 6:e i
ordningen. Vi var 20 personer som besökte diverse muséer i
London och passade på att handla upp en hel del pengar.
Dessutom ingick en regnig heldag i Portsmouth där vi bl a
fick besöka HMS Victory.
Arbetena på lägeranläggningen fortsatte med helrenovering
av pulingarnas sovrum i Dicksonska. Vi skaffade också en ny
följebåt, något större än den gamla. Den nya båten visade sig
mycket bra och sjöduglig.
I övrigt hade vi ett ganska ”vanligt” år med full fart på
klubbverksamheten under vinter, vår och höst samt massor
av läger under loven.

1991

Ett år som alla andra skulle man nog kunna kalla 1991.
D v s vi började med nyårsläger, hade full fart på klubbarna
på våren, verksamhet i klubblokalen under sportlovet,
påskläger, vårläger och instruktörskurs på våren. Diverse
olika renoveringsarbeten genomfördes på Björkö och bl a fick
duschrummet i bastun en rejäl uppfräschning. Dessutom
kompletterades bryggan med en del på tvären. Seglarläger
hela sommaren och dessutom tre spelläger. Höst med
höstläger, klubbverksamhet och Björköafton. Och så
avslutning i form av nyårsläger - fast här var det inte som alla
andra år - lägret hölls i klubblokalen.

1992

Som en blixt från klar himmel kom i juli ett brev från
Västkustens Marinkommando - det började:
”Uppsägning.
Härmed uppsäges mellanvarande hyreskontrakt, tecknat 1982-05-06 och 198303-01 mellan dåvarande Västkustens militärkommando och Sveriges Flottas
Ungdomsförbund, till upphörande 1993-02-28.”

Vi hade inte hört något tidigare om att MKV behövde
byggnaderna och det var svårt för oss att förstå och acceptera
att man nu behövde byggnader som skulle ha rivits om vi inte
hyrt dem. Ett febrilt arbete för att rädda seglarskolan
startades. Vi fick stor hjälp av folk inom Föreningen Sveriges
Sjöfart och Sjöförsvar, men det hela slutade i ett förslag om
samnyttjande där vi bara fick tillgång till anläggningen
enstaka veckor varje sommar.

Genom två fäder fick vi juridisk hjälp och bl a visade det sig
att uppsägningen hade flera rent formella fel varför vi
meddelade MKV att vi inte ansåg oss uppsagda, något som
gav oss mer tid att hitta en lösning. Detta innebar att vi nu
hade två år på oss. Samtidigt som förhandlingarna med
Marinen pågick undersökte vi andra möjliga lägeranläggningar, dock utan att hitta någon riktigt lämplig.
På klubbfronten hade vi också problem. Inte mindre än tre
inbrott hade vi under året och detta slutade med att vi
skaffade larm till lokalen.
Traditionell Björköafton hann vi också med och som vanligt
avslutades året med nyårsläger, nu på Björkö igen.

1993

Förhandlingarna om lägeranläggningen på Björkö fortsatte.
Under våren fick vi ett sammanträffande med kommendör
Hammarskjöld där han redogjorde för MKV:s behov av
byggnader och vi diskuterade olika alternativ. Mötet gick i
mycket god anda och det slutade med att Hammarskjöld
ansåg att det bästa alternativet vore om vi fick köpa
Wärdshuset och Dicksonska och MKV sedan kunde använda
dessa pengar för att skaffa andra byggnader. Ärendet
skickades till chefen för Marinen strax före sommaren men
hade fortfarande inte avgjorts innan årets slut.

1994

Nu började det åter röra på sig när det gällde frågan om
lägeranläggningen. Beslut om försäljning av Wärdshuset och
Dicksonska fattades och ärendet lämnades till
Fortifikationsförvaltningen i Eskilstuna. Regeringen beslutade
i mitten av oktober att vi skulle få ett erbjudande om köp som
vi skulle svara på inom sex månader.
Vårt 30-årsjubileum hölls den 19 november. På
Sjöfartsmuséet fick c:a 100 personer se film och vara med om
prisutdelning och utdelning av förtjänstmedaljer. Senare
samlades drygt 50 medlemmar till fest med middag i Flottans
Mäns lokaler på Nya Varvet.

1995

Som vanligt pågick klubbverksamhet och läger detta år. Men
året dominerades helt av frågan om köp av
lägeranläggningen. Under hösten fick vi ett bud, 1 060 000
kronor. Priset utgick från en värdering som Lantmäteriet gjort
och någon hänsyn till att våra renoveringsarbeten tidigare år
ökat värdet gjordes inte. Vi skulle alltså betala mer för att
ledare, ungdomar och föräldrar gjort ett bra jobb på
anläggningen. Vi startade därför flera aktiviteter, dels började
vi förhandla om priset, dels fortsatte vi mer intensivt med att
försöka få ihop pengar till köpet.

1996

Förhandlingarna om priset på lägeranläggningen fortsatte
samtidigt som pengar strömmade in. Och båda gav resultat.
Bland annat med god hjälp av amiral Bengt Rasin, tidigare
chef för Marinkommando Väst, så gav Fortifikationsverket
efter och en ny värdering gjordes. Denna gång skulle hänsyn
tas till det renoveringsarbete vi gjort och priset blev till slut
755 000 kronor. Nu var det dags att betala. Och mycket
pengar hade vi fått in
Fonder och stiftelser
Bidrag från 49 företag
Bidrag från 218 personer
Kommunalt investeringsbidrag

363 000
137 300
94 970
50 000

C:a 100 000 kronor fattades och naturligtvis genomförde vi
köpet, till slut utan några lån förutom från klubben Gripen.

1997

I maj detta år hade vi officiell invigning av vår egen
lägeranläggning. Alla som gett bidrag till köpet och alla våra
medlemmar var inbjudna. Det var en stor samling som fick se
när vår ”grundplåt”, d v s namn på tavlan med alla
bidragsgivare, avtäcktes i vackert solsken. Denna tavla pryder
nu sin plats i anläggningens matsal.
Nu var det också hög tid att tänka på övrigt material. Under
de ovissa åren med förhandlingar vågade vi inte investera i
annat, men nu var det dags: Vi skaffade en Tvåkrona, fyra nya
windsurfingbrädor av märket Fanatic och riggar till dessa, två
nya motorer och två nya radioapparater.

1998

Äntligen kom vi igång med arbeten på våra hus. Det hade ju
varit ”stiltje” några år när vi inte visste om vi skulle få
fortsätta i Bovik, men nu tog det fart igen. Lite trevande på
våren men desto mer aktivt på hösten. Bl a så målade vi hus,
bytte kätting på flytbryggan, sågade ner träd, renoverade i
hall och kajuta i Wärdshuset samt Instruktörsrummet i
Dicksonska. Så nu var vi på rätt väg igen!

1999

Stora arbeten påbörjades på lägeranläggningen och det
största var en ny avloppsanläggning. Den gamla hade börjat
läcka ut det mesta vatten mitt i vägen! Detta jobb lades ut på
entreprenad, med varierande resultat. Den första
entreprenören slutade sitt arbete vid källardörren - efter att ha
dragit ett avloppsrör via ett löst skåp ner genom golvet i
hallen. Sedan hördes han aldrig av igen.
Millennieskiftet firade vi i klubblokalen, vid Lilla Bommen
där vi såg G-P:s fyrverkeri samt på Avenyn vid 12-slaget. Så
var det alltså dags att ladda om inför 2000-talet!

2000

Matsalen genomgick en omfattande renovering med ett
riktigt bra resultat. Mest var det våra duktiga ledare som
jobbade med detta. Avloppet blev också färdigställt (nästan)
av entreprenör nr 2. Han ansåg dock att inte allt ingick i den
totalentreprenad vi begärt offert på. Det borde vi ha förstått
av offerten. Vi fick till slut göra det sista själva.
Några nya båtar blev det också, en Trissjolle nr 7002 och en
ny gummibåt, båda vackert gråa. De gick under arbetsnamnen Gråsparven och Gråsuggan, men de namnen har väl
inte blivit helt accepterade.

2001

Livbåten blev ett bra tillskott till vår flotta. Vi fick den av
Wallenius-rederierna som bytte ut alla sina livbåtar mot en
modernare typ. Den är ganska ny, byggd 1995, och knappast
ens provkörd. Under vår och sommar anpassade Uffe den till
vår verksamhet och sedan har vi haft tillgång till denna
vackra skapelse i lysande orange!
Förhandlingar om köp av bastu, lada, arrest och brandbod
blev klara. Priset var ganska högt, men alternativet var
rivning. Å andra sidan utökades vår mark så att vi nu är en av
de större markägarna nere i Bovik.

2002

Detta blev ännu ett fantastiskt år. Massor av läger och
blomstrande klubbverksamhet. Och renoveringsarbetet på de
nya husen gick över förväntan.
Redan året innan hade vår stora al på gårdsplanen visat
tecken på att den inte mådde så bra. De övre grenarna
saknade helt blad. Detta år hade alen inte ett enda blad och
det var bara att konstatera - den var död. Det var bara att såga
ner den innan den trillade ner av sig själv. Smålands-Rolle
skötte sågen och vi andra hejade på när gren efter gren föll till
marken. Det såg konstigt ut utan detta stora träd som alltid
funnits där, men det blev ju ljusare och bättre utsikt.

2003

Under våren slog vi nya rekord med över 110 personer på en
jobbardag. Vårens verksamhet fortsatte också med rekordmånga deltagare på det mesta och man såg hur verksamheten
blivit mer och mer populär.
Under sommaren introducerade vi ett tvåveckors läger
ombord på skutan Westvind som ägs av en tidigare puling
och numera aktiv ledare, Thomas Gunnarsson. Vi var tolv
personer ombord, tre ledare och nio pulingar, och vi seglade
norrut längs svenska kusten. Med ungefär varannan natt i
gästhamn och varannan i naturhamn blev seglingen mycket
omväxlande och det fanns alltid något nytt att se.

2004

Renoveringarna på lägeranläggningen fortsatte lika storartat
som året innan och läger körde vi som vanligt både vår,
sommar och höst.
En ny Trissjolle, nr 7033. Den har helt annat innerskrov än
de tidigare och det finns många åsikter om det är bättre eller
sämre.
Lördagen den 6 november var det så dags för vårt 40årsjubileum först på Sjöfartsmuséet och sedan i Nya
Lundenskolans aula. En lyckad tillställning som samlade
många deltagare.

2005

Klubbverksamheten frodades verkligen detta år. Det
byggdes modeller, spelades spel och inte minst den ganska
nya klubben Sjölejonet för de yngre från 7 år blev en succé.
Läger hade vi självklart också, precis som vanligt.

2006

Som vanligt var vi med på Båtmässan. Det ger kanske inte så
många lägerdeltagare, men det gör vårt namn känt och vi får
också tillfälle att träffa flera av våra leverantörer.
Fiskelyckan var god under sommarens skutläger. Massor av
småmakrill fångades under seglingen från Sverige till Norge
och kunde sedan avnjutas till middag.

2007

Detta år deltog vi med Westvind och en besättning från
Boviks Seglarskola i Tall Ships Races. Vi seglade först från
Århus i Danmark till Kotka i Finland. Sedan var det
vänskapssegling till Stockholm. Under denna hann vi både
ligga inblåsta ett dygn på Finska Utö samt besöka förbundets
läger på Vitsgarn.
Under hösten hölls också det första BovCon, ett spelkonvent
med bräd- och figurspel vid Boviks Seglarskola. Detta har
sedan blivit en tradition och hålls nu varje höst.

2008

Så var det dags för ny följebåt igen. Den blev en Crescent 465
Trader. Den har samma skrovform som den tidigare
följebåten, och det gör den både stabil och snabb. Dessutom
fick vi extra förstärkning vid infästningen av styrpulpeten där
vi haft lite problem på den gamla. Sedan var det bara att köra
läger som vanligt.

2009

Nu genomfördes det hittills största renoveringsarbetet på
Wärdshuset. Vi la om taket. Det gamla tegeltaket hade gjort
sitt och måste bytas ut. För att få ett lättare tak och ett tak som
inte var lika känsligt för hårda vindar valde vi ett tak av plåt.
Arbetet utfördes av ett antal ledare flera lördagar under
våren och resultatet blev mycket lyckat. Taket ser ut som
tegel, men det är klart, tittar man närmare ser man att det är
av plåt. Enda nackdelen med detta tak är att regnets
smattrande mot taket hör lite mer.

2010

Februari var ovanligt snörik detta år. För att inte riskera att
taket på matsalen skulle rasa in fick vi åka ut och skotta.
Läger- och klubbverksamhet fortsatte som vanligt. Under
skutlägret deltog vi i Nordisk Seglats, en vänskapstävling
mellan nordiska skutor. Detta koncept är mycket trevligt och
har upprepats vid flera skutläger.

2011

Under våren gjordes inspelning av en Johan Falk film, "Alla
råns moder" i vår lägeranläggning på Björkö. Två mord blev
det där, ett på seglarvinden och ett i ladan. Det blev mycket
från Björkö och det är nog en tredjedel av filmen som utspelas
där. Några av våra ledare var med på Björkö för att hjälpa till
med lite av varje. Dock kom inte det utlovade tacket till
Boviks Seglarskola med i slutet av filmen.

2012

Denna sommar gjordes en totalrenovering av klubblokalen.
Det var ett gäng ledare som ägnade många sommardagar åt
detta. Resultatet blev mycket bra, matta på golvet, nymålade
väggar i fräcka färger och ett spelbås där vi sedan satt in två
Playstation 2 så att upp till åtta personer kan spela TV-spel
samtidigt. I samband med renoveringen passade vi också på
att skaffa en hel del nya, fräscha möbler.
Under hösten deltog vi sedan i Föreningsfestivalen i
Nordstan där vi visade upp figurspel och lät besökarna testa.
Intresset där var stort, men tyvärr gav det inga nya
medlemmar.

2013

Vi startade ett informellt samarbete med Spår och Tåg i Väst
eftersom vi har ett gemensamt intresse, modeller. Under
sportlovet fick vi också besöka deras utställnings-vagnar i
Lärje. Där kunde deltagarna pröva att köra modelltåg och vi
fick även gå upp i flera riktiga lok, dock fick vi inte köra dem.
Efter en sommar med läger började vi så ännu ett stort
renoveringsarbete, totalrenovering av köket. Det började med
att riva ut allt det gamla. Under hösten hann vi sedan bl a
måla och kakla väggar, måla tak och lägga in nytt golv.

2014

Köksrenovering fortsatte och nu har vi ett fantastiskt kök
som väl uppfyller alla krav på storkök. Vilket fantastiskt jobb
alla gjorde.
Nu är det alltså 50 år sedan "Bäckis" kom till Sjöfarts-museet
med båtar och listor. Då startades en klubb med c:a 10
medlemmar, nu har vi sex klubbar med tillsammans drygt 400
medlemmar. Dessutom en omfattande lägerverksamhet i en
stor anläggning som vi själva äger!

Tack ni som hjälpt oss
med detta, ledare,
pulingar, föräldrar och
alla andra!
Nu fortsätter vi minst
50 år till!

