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Till
CBE medlemmar
Samtliga båtklubbar i Blekinge
och alla övriga seglingsintresserade

Välkommen till Carlskrona Båteskader sommaren 2017 - Jubileumsåret
Kort om eskadern – 150 år i år
Carlskrona båteskader (CBE) är landets tredje äldsta segelsällskap, grundat år 1867, och
fortfarande aktivt. På uppdrag av Marinmuseum seglar CBE medlemmar museets tio barkar.
Bark är en lokal benämning på dessa tvåmastade, loggertriggade, före detta skeppsbåtar.
De barkar som ännu idag seglar är:
- Falken byggd 1830
- Biskopen och Biskopinnan byggda 1843
- Lina byggd 1851
- Örnen byggd 1852
- Tösen byggd 1855
- Tärnan byggd 1861
- Anden byggd 1869
- Den Hvite byggd 1872 och
- Ejdern byggd 1882.
Biskopen och Biskopinnan tillhörde kommendanterna på Drottningskär respektive
Kungsholmen. Övriga barkar byggdes för att medföras ombord på Flottans stora skepp. Där
användes de för många olika ändamål. Tack vare dem kunde linjeskepp och fregatter ankras
på redden, medan barkarna transporterade besättningar och gods mellan skeppen och land.
Besättningarna fick utbildning i sjömanskap genom att segla och ro med barkarna. De var
också fartygets livbåtar. I knappa tider, då man inte hade råd att segla de stora skeppen, kunde
besättningarna öva formationer med barkarna.
År 1993 överfördes barkarna från Marinen till Marinmuseum. De är nu en viktig del av
världsarvet.

Carlskrona Båteskader i dag
I juni, juli, augusti och början av september är det kappsegling i ett seriesystem. Då är även
icke medlemmar välkomna att följa med ombord. I mitten av säsongen, torsdagen den 27 juli,
sker en distanskappsegling.

Under ett par ”riggkvällar” i april och maj månad får tackel och tåg en översyn före barkarnas
sjösättning. Att allting fungeras kontrolleras vid testseglingar 18, 19, 26 och 27 maj. Start
13:00. Nya seglare utbildas under ett antal lördagar: 1, 8, 15, 22, och 29 juli. Start 11:00.
Planerade seglingsdagar under 2017 framgår av tabellen sist i denna skrivelse. Vissa
justeringar kan ske.
Barkarna får även utnyttjas för privata ändamål och kan under vissa förutsättningar hyras ut
till företag och privatpersoner under förutsättning att en av förhyrarna blir medlem i CBE.
Det bör påpekas att barkarna av säkerhets- och åldersskäl inte får seglas i vindhastigheter
över 8 m/s.

Jubileumsfirande
CBE firar i år sitt 150-årsjubileum. Strävan är att, under hela säsongen, erbjuda allmänheten,
myndigheter och företag rika möjligheter att lära känna CBE och att följa med på de ordinarie
seglingarna eller att hyra barkarna enligt egna önskemål.
Lördagen den 15 juli genomförs en jubileumsmiddag för CBE medlemmar och dagen därpå
en eskadersegling . Detaljprogram utsänds senare till CBE medlemmar.

Medlemskap i CBE
Carlskrona Båteskader är öppen för alla med intresse för dess verksamhet. Inträdesavgiften en
(1) krona, liksom årsavgiften tre (3) kronor har hållits oförändrade sedan grundandet. Under
senare år har en administrativ avgift på 197 kronor tillkommit. Ny medlem betalar alltså 201
kronor och tidigare medlem 200 kronor årligen. CBE plusgirokonto är 56 61 31 – 9. CBE är
anslutet till Blekinge Båtförbund (BBF) och medlemmarna är därigenom försäkrade.
Den som har erforderliga nautiska kunskaper och skaffat sig tillräckliga färdigheter i att segla
bark blir förordnad som ”godkänd styrare”. Han eller hon får därefter fritt utnyttja barkarna
inom ramar som Marinmuseum och CBE ställt upp.

Samverkan med Blekinges båtklubbar
CBE behöver rekrytera fler aktiva seglare och erbjuder medlemmar i båtklubbar och
privatpersoner att pröva på CBE verksamhet. Det lämpligaste är att anmäla sig till
utbildningsseglingarna, men det går också bra att deltaga i kappseglingarna. CBE är också
öppet för ett mera organiserat samarbete med någon av länets båtklubbar. Anmälan om
deltagande kan göras på enklaste sätt till någon i Flaggen (CBE styrelse).

Förhyrning av barkarna
CBE erbjuder privatpersoner och företag att hyra en eller flera barkar med besättning för
upplevelser utöver det vanliga. Det kan vara kappsegling, en segeltur runt örlogsstaden, teambuilding eller något annat upplägg enligt kundens önskemål.
Vi erbjuder tre timmars verksamhet, inkluderande riggning, två timmars segling och
återställning. Företag betalar 1500 kronor per båt för tre timmars utnyttjande och privatperson
600 kronor. Till detta kommer ett medlemskap i CBE, 201 kronor (försäkringsvillkor).
Närmare uppgifter lämnas av Flaggkapten Ingemar Palm.

Flaggen
CBE styrelse utgörs av:
- Torbjörn Haraldsson, eskaderchef, magbjorn@minpost.nu 070 13 19 420
- Ingemar Palm, flaggkapten ingpalm.08@telia.com 073 359 42 25
- Henrick Gyllberg, flaggadjutant, henrick.gyllberg@bth.se 070 862 12 20
- Lasse Larsson, sekreterare, lars.larsson38@comhem.se 073 329 52 13

-

Lars Haller, skattmästare, lars.haller@telia.com 070 95 25 501
Per-Anders Nygård, perandersnygard@telia.com 076 83 16 465
Jörgen Svensson, Marinmuseum, jorgen.svensson@maritima.se 070 91 85 003.

En del av världsarvet
Under vintern svarar personal från Marinmuseum för barkarnas underhåll. Sommartid ligger
de förtöjda invid museet på Stumholmen. Segel och annan utrustning förvaras i Slup- och
barkasskjulet. Inom CBE råder en härlig stämning då medlemmarna samlas inför årets
seglingar. Det är en stor förmån att få segla dessa båtar från 1800-talet, att hissa loggertseglen,
lossa gigtågen, släppa förtöjningarna, låta seglen fyllas av vinden och känna sig som en del av
världsarvet.

Verksamhetsplan för 2017
Riggaftnar, provseglingar, kappseglingar och utbildningsseglingar

Datum

Tid

Aktivitet

Plats

23 mars
6 april
20 april
27 april
18 maj
19 maj
26 maj (alt 1 juni)
27 maj(alt 2 juni)
3 juni lördag
10 juni ”
15 juni torsdag
29 juni ”
1 juli
lördag
6 juli
torsdag
8 juli
lördag
13 juli torsdag
15 juli lördag
15 juli lördag
16 juli söndag
20 juli torsdag
22 juli lördag
27 juli torsdag
29 juli lördag
3 aug torsdag
10 aug ”
19 aug lördag
26 aug ”
2 sept ”
9 sept ”
16 sept ”
5 okt

18:00
18:00-20:00
”
”
Samling 13:00
”
”
”
Samling 11:00
”
Samling 13:00
”
Samling 11:00
Samling 13:00
Samling 11:00
Samling 13:00
Samling 11:00
Eso
Samling 11:00
Samling 13:00
Samling 11:00
Samling 13:00
Samling 11:00
Samling 13:00
”
Samling 11:00
”
”
”
”
17:00

Årsmöte
Riggkväll
”
”
Provsegling
”
”
”
Kappsegling
”
”
”
Utbildningssegling
Kappsegling
Utbildningssegling
Kappsegling
Utbildningssegling
Jubileumsmiddag
Eskadersegling
Kappsegling
Utbildningssegling
Distanskappsegling
Utbildningssegling
Kappsegling
Kappsegling
Kappsegling
”
”
”
”
Prisutdelning

Marinmuseum
Slup- och barkass
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
eso
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Marinmuseum

Övrig seglingsverksamhet

Datum

Tid

Aktivitet

Anm

12 aug lördag
Eso

08:30-13:00

Kronans Coldin
Sjöstridsskolan

6 barkar

CBE hemsida
På CBE hemsida, www.cbebarkarna.se hittar ni all aktuell information.

Välkomna att segla med oss i Carlskrona Båteskader!
Flaggen

