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MAGISK SOMMAR OCH NYA AKTIVITETER!

Vilken magisk sommar att vara på Östersjön, vi hade säkert regn två dagar på
totalt 5 veckor, men lite får man ju tåla.
Vi har mest lurvat runt i Stockholm och Trosa skärgård, och ändå träffat många

av er lite här och där och samtidigt kunnat följa andra som hunnit med såväl
Öland som Gotland även i år. Kul att ni är aktiva i Facebook-gruppen, jag kan ju
inte säga det samma om mig dock. Förresten finns det en grupp som heter
Våga-Vägra-facebook så sign me in!

Många nya Princessor har vi också stött på, flottan växer inte bara till antal
utan också till storlek, bla med Fredriks P66 och Jockes V65. Grattis!
Matrikelkontrollattestpedanten kryper blixtsnabbt fram: kom hit med uppdatering-
en till matrikeln boyz!
Under sommaren har vi även, på inbjudan från vårt klassiska och stilsättande

club-mästarpar Rose-Marie & Roffe, hunnit gästa andra båtklubbsevent, där man
kan lära ett och annat om vad som går att göra med små medel, och med hjälp
av Roger snokat oss fram till osannolika och ostörda skärgårdar söder om Trosa.
Med ostörd menar jag att Håkan alltså inte var där just då i alla fall!

Vi har med hjälp av aktiv Styrelse höjt ambitionsnivån för antalet aktiviter
under året och för kommande år. Såväl eskader som den traditionella kräftskivan
är avklarad utan skador, och vi har även hunnit med en ”mikro-Eskader” i
Mälaren med upp till 20 grader varmt mitt i oktober. Nyss var vi ute på vattnen
strax öster om Ornö / Kymmendö – där var det ändå tämligen myggfritt!

Klubbmästaren följer sen upp med Höstaktiviteten med besök på ABBA Museet
tidigt i november och efterföljande middag för de som önskar på Rest Melody på
Museet. Julbord planeras på Trosa Stadshotell för de som önskar, och efter jul-
helgen kör vi förhoppningsvis en Pubafton inne på Engelska Ambassaden, om de
nu släpper in oss, men någon ordning får det ju vara för medlemmar i
Princessklubben, Englands stolthet! För uppdatering om dessa aktiviteter se
hemsidan.

Årsmötet planeras i samband med Båtmässan i Älvsjö med start kl 14:00 på
lördag 8/3 med middag på sta’n för de hågade, dvs. på samma sätt som i år!
Planering för våreskader pågår redan. Den planeras till Kristi Himmelfärdshelgen
29 maj, 2014, bland annat med en kväll i en skön naturhamn och eventuellt ett
besök inne på Musköbasen.

Ordförande /Björn

MEDLEMSKAP I PYCS

Vi är idag drygt 140 medlemmar och välkommnar gärna nya
Princessägare till klubben.

Årsavgiften för år 2013 är 800:- inkl familjemedlem.
Registeringsavgiften (engångsavgift första året) är 250:- och då ingår
en Princess klubbvimpel. 

För medlemskap kontakta PYCS på nedanstående adress.

Annonspriser : Baksidan 1/1-sid färg 5.000:- 
Omslagets insidor 1/1-sid färg 4.000:- 
Textsida 1/1-sid färg 3.000:-
Textsida 1/2-sid färg 1.500:- 
Textsida 1/1-sid sv/v 1.500:- 
Textsida 1/2-sida sv/v 750:-

Teknisk info: Tommy Montaigne, Montaigne Annonsbyrå, tel
0705 90 21 64, e-mail: tommy@montaigne.se

Princess Yacht Club of Swedens CLUB MAGAZINE utkommer ca 
4 ggr per år och distribueras gratis till alla PYCS:s medlem-
mar samt annonsörer.

Redaktör Tommy Montaigne, ansvarig utgivare Björn Adolfsson

Klubbens adress är: Princess Yacht Club of Sweden, c/o Björn
Adolfsson, Västra stationsgatan 29B, 192 67 Sollentuna.
www.princessklubben.se
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KALENDARIUM

Klubbens egna träffar 2014

Pubafton Engelska Ambassaden

Årsmötet 8 mars, Allt för Sjön / Älvsjömässan

Våreskadern - start 29 maj

Båtmässor  2014

London Boat Show, 4 - 12 januari

Dusseldorf, 18 - 26 januari

Göteborg, 31 jan - 9 februari

Miami International Boat Show 13- 17 febr

Allt för Sjön, Älvsjö Stockholm 2 - 9 mars

Amsterdam, Hiswa 9 mars

w w w . p r i n c e s s k l u b b e n . s e

Tjusig båt (P23M) i Kroatisk hamn, foto omslag Björn Adolfsson

Marknaden i Strängnäs 2013

Foto: Björn Adolfsson



Rotari sponsrade Årsmötet
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Årsmötet körde vi på Älvsjömässan i sam-
band med Båtmässan i våras. 
Kul med många deltagare, och sponsring

från Rotari, tack Håkan, samt besök och
demo av SeaCross och många bra förslag
från våra medlemmar. 

Kul med långväga besök från medelhavet
och insyn i hur det är att ha båt liggande i
varma vatten året om.

Från årsmötet blev det spontansamlingar
på diverse etablissemang innan fördrinken
innan middagen, ja du fattar principen!
Högljudd middag blev det!

En riktigt skön helg i sällskap med
Princess-folk från när och fjärran. Detta är
ju en av årets, numer flera event, där man
inte behöver ha med sig båten… - ta chan-
sen, häng på och gör din röst hörd! samt
Förslag på ämnen till nästa gång, sektioner
för nya/gamla medlemmar på andra ställen
än just Stockholm. 

Jag skulle bli jätteglad för en ”lokal-klubb”
kring tex. Gryts aktiva medlemmar,
och/eller på västkusten där jag tror mig för-
stå att det finns ett behov samt kanske
något i vårt avlånga lands norra delar! 
Allt som krävs är att du äger, eller har ägt

en Princess, och att du är medlem förstås!
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Årsmötesmiddag Ha ̊kan

Årsmötesmiddag 

Årsmötet, 9/3 2013
Text och foto: Björn Adofsson

Vice Ordföranden Ha ̊kan & Rose-Marie

Årsmötesmiddag Sekreterare Kajsa
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Man kan la ̈gga till 

a ̈ven da ̈r det a ̈r brant

Livsstilsbutiken med det lilla extra!

Ta med familjen på en tur till Trosa och
handla Era julklappar/företagspresenter 
hos oss.

Östra Långgatan 33 i Trosa. Tel 0156-140 50

Lady m

Vi erbjuder ALLA
”Princessor” 10% rabatt
på hela vårt sortiment.
Varmt välkomna!

Julklapparna 
finns här!
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-Naturstig- vid Artipelag (mycket

handikappanpassat!)

Artipelag - en upplevelse

Eskadern 2013
Text och foto: Björn Adofsson

Vi började på ett Monument! 
Eller i alla fall det som sannolikt ska vara eller bli ett, med
ursprung i Baby-Björn bärsele! Artipelag, är ett skönt udda
ställe på Hålludden på Farstalandet med samma utställning-
skapacitet som Moderna Museet.  

Hamnen har en ny flytbrygga och är visserligen vidöppen för
västan, men just det klarade vi oss från. Elen var också lite
skakig i början av säsongen men det är säkert ordnat nu.   
Stället påminner lite om barnleken ”inte nudda mark”, ter-

rängen är tämligen vild och orörd så bekväma trägångar
leder upp till själva anläggningen. 

Anläggningen är i sin tur nästa udda upplevelse. Testa
gärna toaletterna (!) på nedersta våningen, när du har varit
där förstår du vad jag menar. Det känns lite skruvat att

rekommendera att toalettbesök – men vi är väl ändå som en
enda stor-familj. 

Första stoppet pa ̊ Artipelag i Baggen

Fördrinken Artipelag

Fortsätt uppför den breda trappan till caféet, släng ett öga
eller två in i någon av de stora utställningssalarna och ta
nästa trapp upp till restaurangen eller kanske vidare upp på
taket för en magnifik utsikt över Baggen. 

Detta är inte Stockholms billigaste krog, en eskader inne-
håller ju ofta lite för varje smak. 
Dagen efter fortsatte vi söderut utmed Farstalandet ner till

Beatelund och gick in mot Kolström. 
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Förgrunden talar för sig sja ̈lv - i bakgrunden landstiger Ha ̊kan med akut bajsnödig Texas!

Artipelag - NattiNatti

Kenneth & Lotta

Pa ̊ va ̈g mot Strömma och Bullandö. Klubbmasteriet hade ordnat med kanonsalut.

Vi passerade Markolios sandstrand och palm, fick kanonsa-
lut från Klubbmästarens släkt när vi passerade, och smög
vidare mot Kolström. Där får man ta det lite varligt, det är
varken brett eller djupt (i alla fall inte i början av säsongen,
ja det blir ju inte bredare bara för att sommaren går…). 

Vi passerade Roger Engströms förtöjda Fairline strax söder
Näsudden, gick sen förbi Ingarö-varvet och smög upp till

Strömma för att precis missa broöppningen. 
Detta passade givetvis som handsken för lunchtillslag

med räkmackor i solen, helt enkelt en flämtvarm och totalt
oplanerad lunch vid Strömma. 

Därefter gick vi vidare till Bullandö Marina för middag på
hamnkrogen med skön utsikt över hamn och båtar. (Varför
ligger så många i hamn under en fantastisk långhelg?)

Middagen på krogaltanen med efterföljande barhäng på
Hamnkrogen var en oväntat positiv upplevelse. Kan jag
absolut rekommendera.

Annika Bubblar vid Bullandö



Bengt pa ̊ Oaxen
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Sekreteraren dra ̈nkt i Champagne vid Bullandö

The Beauty and the Beast pa ̊ Badholmen

Badholmen Vaxholm

Klubben uppvaktar Ordföranden pa ̊ födelsedagsmorgonen!

Uppmaning till Klubbens alla Damer

Morgonen efter fick Eskaders medlemmar för sig att de
skulle uppvakta den gamle ordföranden på födelsedagen vil-
ket de gjorde med besked och champagne tvärs över Kajsa!
Man har nu kommit i den ålder då jag vill minnas att mor
min, vid de tillfällen hon tyckte far sa något klyftigt, ofta till
talade gubben med ”ahhh, det glimmar till i askhögen…”  

Stort tack, från rörd ordförande! 

Vi gick vidare mot Vaxholm, fast hastigt slå stopp och ligga
och driva en stund, Texas var tvungen att bajsa! Han hade
visst ätit några kryddiga korvar. Texas är alltså en mindre
vovve av det mer blandade slaget.

När väl avträdet var avklarat dånade vi vidare i sådär 7
knop, växeln var i men det var inte mer heller, förbi Älgö,
Abborkroken, Svinninges klubbholme Sandön, gick söder om

Grinda, vidare genom ett gropigt Linddalssund och genom
trånga härliga Stegesund till avslut i soligt Vaxholm väl
inbackade mot hamnpiren. 
Grillbuffén var arrangerad på Badholmen med hela hol-

men reserverad för oss. Vi diskuterade bland annat aggres-
siva papegojor med tatuerad husse (säger man så)! 

Otroligt vad man får lära sig i denna club. 



Ruffhäxans* recepttips
Text: Camilla Norberg

Här kommer 2 receptförslag där cheesecaken passar
bra på julbordet eller varför inte som förrätt på nyårsaf-
ton och tonfiskröra som går snabbt att göra och är jät-
tegott som lätt lunch på båten.

Tonfiskröra
Supergott på en hårdbrödsmörgås eller tillsammans
med annat småplock på en fräsch lunchtallrik.

2 hackade hårdkokta ägg
0,5-1 finhackad rödlök
2 msk majonnäs
1 burk avrunnen tonfisk
1 msk finhackad kapris eller gröna oliver
curry
salt och nymald svartpeppar

Blanda alla ingredienser och låt stå en stund innan
servering.

Cheesecake med lax

Botten
8 skivor kavring, 200 g
75 g smör

Fyllning
3 gelatinblad
150 g färskrökt lax
1 schalottenlök
2 dl vispgrädde
200 g Kesella Gourmet
1 dl creme fraiche
0,5-1 msk pressad citron
salt och peppar
250 g sik/löjrom

Finfördela, smula kavringen i matberedare. 
Smält smöret och blanda med brödsmulorna. 
Häll blandningen i en form med löstagbar kant (ca 24
cm) och platta till ”degen”. Låt den stå i kyl minst 30
minuter.

Låt gelatinbladen ligga i kallt vatten i minst 20 minu-
ter. Skär laxen i små bitar, skala och finhacka löken.
Vispa grädden i en rymlig bunke och rör ner Kessella
Creme Fraiche, lax och lök och smaka av med citron-
saft, salt och peppar.

Krama ur gelatinet och smält på svag värme och blan-
da ned i laxfyllningen. Häll den i formen och ställ i kyl
för att stelna i minst 5 timmar. 
Bred över rommen och ta bort kanten på formen.
Garnera med citron och dill.

* det är väl hon där på akterdäck som går under det epitetet...
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Kräftskivan
Text och foto: Björn Adofsson

Vi hade fuskat, och lämnat båten på Utö redan veckan
innan i samband med att vi kom upp från Trosa skärgård. 
Vi tog därför turbåten Silverpilen ut från Årsta Havsbad.

Silverpilen är enligt de erfarna den så kallade ”en-öls-
båten”. På Vaxholm II hinner man klämma två enligt de
insatta, den är marginellt långsammare.

Skönt att komma ut till Utö i tid, och hinna flytta båten från
”förvaringen” längst in vid bron över till St Pers-holmen och
lägga till vid Malm-bryggan. 
Bra att vara på plats och ta emot båt efter båt (jaja, såväl

båtar som skepp). En skön tradition i klubben är att när
någon ankommer står där en hel drös medlemmar och tar
emot och fixar tampar och håller ifrån vare sig det behövs

eller ej och alla är lika tacksamma. 

Vi var ju där i god tid, och fick uppleva hur hamnen först
tömdes, i alla fall kring våra bokade platser, och vi hjälpte
icke Princesser till nya platser och tog sen mot anlöpande
Princessor till våra förbokade hamnplatser kring Malm-bryg-
gan.

Vi hann även med en fantastisk Högrevs-Hamburgare till
lunch på Lilla Båtshaket, en av småstugorna vid hamnpla-
nen – missa inte detta! 

De pinsamma lekarna innan själva kräftskivan ska vi inte
kommentera för mycket, men jag tror vi ska dämpa ambitio-

nerna att sätta eld på allt möjligt till nästa år! 
Inte säkert att begreppet naturskyddsområde innefattar

just det momentet.

Grupperna kämpade som vanligt med enorm energi för att
bli utnämnda till vinnare och få det fina priset, som jag inte
vet om vi någonsin såg till eller om vi ens vet vilken grupp
som vann och varför? Just detta gör ju helt klart inte så
mycket, vi hade vid detta här laget hunnit gadda ihop oss
bra mot alla andra grupper och det är ju absolut viktigast.

Själva Kräftskivan, avhölls i god tradition på Seglarbaren. 
I år fick vi sitta i tältet, det var för kallt att sitta under bar

himmel. Fördelen med arrangemanget är att stämningen
snart är på topp och att alla sitter tätt! 
Kräftorna fick betyget utmärkt, så och tillbehören och den

kraftfulla sången! Vissa sångtexter hade dock fått en kysk
oskuld att rodna. Nu rodnande dock ingen av våra deltagare
vad det nu kan bero på?

På söndagen, åter en dag med magiskt väder, vaknade jag
ändå anständigt tidigt, morsade på båtgrannen med ”God
morgon, hur är läget”, svaret kom direkt; ”Jo,tack bra, 0,7….”

Han på andra sidan nöjde sig med att konstatera att man
tidigast kunde lägga loss efter klockan 2 på eftermiddagen!

Vi kunde alla smyga iväg över en tämligen stillsam Mysing
och kanske börja styra hemåt efter en magisk sommar!

Lasata sträcker ut Skön bild pa ̊ Bonny Blue



Strängnäs Marknad
Text och foto: Björn Adofsson

Strängnäs Marknad har vi skrivit om förr i bladet, det hindrar
inte ett omtag! 

Andra lördagen i oktober samlas fler än 300 knallar. 
De bjuder ut allehanda produkter, såsom korgar, vildmark-

skorv, svensk hästjazz, t-shirts, underkläder, arbetskläder,
godis, munkar, kastanjer, vakuumpåsar, ”magiska” tvätt-
svampar, vassaste kniven, varmaste fårskinnstofflorna,
skärbrädor, ja allt du verkligen kan behöva, till så där 30 –
40.000 besökare. 
Allt detta i en stad som normalt består av en sådär 12 –

13.000 personer – då blir det fullt så ta inte med barnvag-
nen.

Strängnäs har fungerat som marknadsplats de senaste
257 åren, likafullt är här totalt kaos. 
Marknaden omringar hamnen, så vi ligger så att säga mitt i

utan att ändå vara indragna i allt stök. 
Princess-klubben, eller snarare ”Björsunds-avdelningen”,

bokar närmare 40 meter kaj och bredvid oss ligger en annan
klubb, och därefter ytterligare en, därutöver också en hel
drös enskilda båtar – med resultatet att hamnen är knökfull.

Båtfolket har det ju helt klart bäst under marknaden. 
Då det är som trängst på marknaden sitter vi i båtarna i
godan värme och bara betraktar, och precis före stängning
kan den raske göra sig bra fynd för detta är årets sista (?)
knallehelg.    
Nu återstår bara en mindre marknad innan julmarknader-

na drar igång i december.

Strängnäs är en mysig liten stad, med gamla staden med
gårdskafeer, restauranger och skön utsikt över Mälaren från
kvarnen på vädertoppen.

Samling från kl 14.00 den 18/1– utanför ABBA-museet,
Djurgårdsvägen 68. (Se mer info
www.abbathemuseum.com)

Entrén kostar 235:- inkl audioguide.

Använd gärna Facebook (via vår hemsida 
www.princessklubben.se) för att träffas innan och kanske
ta en öl eller så :-)

Middag kl 19.00 har vi prel.bokat på Villa Godthem
Rosendalsvägen 9, Djurgården.

Vi behöver anmälan senast 7/1 2014 till:

camilla.norberg@amesto.se 

samt entréavgiften också den senast betald 7/1 2014

till: PYCS PG 96 06 64-1

Välkomna, 

hälsar Camilla 
klubbmästare

Mycket välkomna till
ABBA-museet den 
18 januari med

Princessklubben!

OBS! Nytt datum och
anmälan senast 

7 januari!



Nu när Julen närmar sig, får man väl önska sig vad som helst.

Princess nya flaggskepp 40M t ex.

Snälla tomten...
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Ön
Text och foto: Björn Adofsson

Benke känner Putte som känner Christian som båda två
känner Uno. Uno äger en ö med 11 hus. 
Ja, egentligen äger han flera öar och betydligt fler hus –

men varför vara petig. Just denna ö ligger långt ut i havsban-
det och har inte mycket skydd innan Baltikum.

Vi var där redan i somras en gång och la till vi den suverä-
na brygganläggningen, Nu åkte vi tillbaka tredje helgen i

oktober för att stänga för vintern, elda bråte, ta in utemöb-
ler, städa på bryggorna och må allmänt bra. 

Vi var 6 man som blev 8 framåt kvällen, hur det nu gick till,
som städade på ön, stökade i husen och eldade allt som
inte var fastsatt någonstans såväl ute som i de två öppna
spisarna inomhus.

Middagen, en smakrik älggryta avslutades med klubbens
traditionella efterrätt; Irish Coffee. Den baseras givetvis på
Bushmills, en äkta irländsk whiskey. Om du istället baserar
drycken på skotskt livsvatten i heter drycken Gaelic Coffee,
just detta lär vara viktigt i vissa kretsar. 

Efter middagen samlades vi i bastun inför säsongens abso-
lut sista uppfriskande dopp i 6 gradigt vatten. 

Vår skärgård är magisk när som helst på året, en sen helg i
oktober långt ut i havsbandet är dock något alldeles speci-
ellt. Man är samtidigt ödmjuk inför naturens krafter som
man njuter av att få vara så utlämnad till makterna. 
Nu hade vi en närmast magisk helg, och kunde just då

inte förstå varför säsongen nödvändigtvis skulle ta slut!

Enligt de sannskolade skall Irish Coffee, som kom till på
Shannons flygplats på 40-talet när bartendern Joe Sheridan
serverade några frusna amerikanare denna varma kaffedrink,
inte röras om utan drickas genom gräddskummet.  
Namnet påstås komma sig av att Sheridan, på frågan om

det som serverades var brasilianskt kaffe, svarat "No, its
Irish Coffee".



Her elegant flowing lines create a sleek,
dynamic profile, while the lightweight,

resin-infused hull delivers exceptional performance. Inside she’s
extremely voluminous. Everything is carefully considered to

maximise space, ensuring life on board
is an absolute pleasure. A new icon is born.

A  B E AU TIF U L  OB S E S S ION.

WWW.PRINCESSYACHTS.COM

I.N.A. MARIN AB, Hamnvägen 6, TÄBY 08-732 03 60 info@inamarin.se www.inamarin.se


