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TEKNIK TRÄFF DEN 13 NOVEMBER 2012
28 personer deltog i mötet. Olle Lod hade ordnat så vi kunde vara i Näsbyvikens Båtklubbs lokaler. Alf
Larsson hade ordnat gulaschsoppa, bröd, pålägg samt dryck till samtliga deltagare. Efteråt serverades
kaffe och kaka. Stämningen var god och det var kul att se så många Omegaseglare samlade.
Föredragshållarna berättade om intressanta saker och fick svara på många frågor.
Vi hoppas på lika många entusiastiska deltagare nästa år.Alf Larsson har gjort en summering av vad
som avhandlades nedan.

Peter Neretnieks
Ordförande
En liten resumé av vad som avhandlades. Är det något speciellt, som ni vill fördjupa er i, så lovade de
föredragande att ställa upp. Ring dem direkt. Telefonnummer finner du i matrikeln.

Se föredragshållarnas bilder genom att klicka här
1. Hoyts fockbom och Spectrafock – Lars-Olof Nilsson
Han talade om sin lösning, som han hade använt sig av under många år med bra resultat. Vi fick även
kopia på en artikel från tidningen Segling nr 5/6 2004.
2. Gnekande skott – Peter Ekström
Han berättade om sina förstärkningar av både huvudskottet och det aktre skottet. Han har dessutom
skrivit om detta på vår hemsida.
3. Stävankare, Code0 och fallösning – Bengt Therner
Han visade en trämodell av hur han löste ankarets och kättingens väg i fören. Elmotorns
Kabeldiameter hade dimensionen 25 kvadratmillimeter och är kopplad till startbatteriet.
4. Konvertering av Omegan DEN24 till pensionistbåt – Sven Klint Berg

Han beskrev även med bilder hur han hade byggt om nedgången i båten, för att underlätta.
Akterruffens ingång hade även förstorats. Stegen ner i båten hade en lättare lutning. Han hade även
bytt mast, för att kunna ha rullstor.
Sven visade även bild på sitt löstagbara peke för montering på mellannivån på pulpiten. Allt för att
underlätta gennackersegling.

Se bilder
5. Sittbrunnskapell – Alf Larson
Han visade sin lösning med runtomsikt och fem sidorutor, som kunde rullas upp beroende på oloka
vindriktningar. Kostnaden ligger betydligt under kapell med vikbara stöttor, som ligger kvar på däck.
6. Aktermonterat ankarspel – Bengt Liljekvist och Leif Krus
Han visade hur han kan winscha in sitt ankare in i skrovet. Leifs lösning hade en speciell hävarm, som
man ska lyssna med två smeder vad det kostar att göra 10 stycken. Offerterna kommer att samordnas
av vår ordförande.
7. Tankar om toatankar – Thomas Algrimm från Rod-Rigg
Han berättade om sina erfarenheter då han monterade toatömningssystem på förra ordförandes
Urban Andréns båt. Det blir ju obligatoriskt i Sverige att kunna tömma våra system från 2014.

