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Aktiviteter
2016 har varit ett speciellt år för Träibatn. Inte nog med att det har varit föreningens 40:e
verksamhetsår, det var också det år då det till slut byggts gotlandssnipor, ”männingar” i alla de
storlekar som föreningens instiftare, Henry Ahlqvist, ritat och planerat.
Under vintersäsongen hade vi i sedvanlig ordning lagt visst fokus på att underhålla våra
befintliga båtar, men den stora kraftansträngningen var riktad mot bygget av tremänningen, som
sedermera fick namnet Ran. Somliga av medlemmarna hade tid att ta del i bygget på sedvanliga
måndagskvällar. Detta kompletterades av att flera medlemmar, som även hade möjlighet att arbeta
dagtid, ihärdigt drev arbetet framåt.
Under våren fick också vi äran att sy en uppsättning segel, lika som tremänningens, till Kungen
av Herrvik, tremänningen med hemmahamn på Östergarnslandet. En framtida seglingsenvig på
gång?
Nationaldagen den 6:e juni högtidlighölls, som traditionen bjuder, i form av Allmogebåtens dag
i Kovik. Med glädje bjöd vi även detta år gäster att uppleva båtarna under rodd och segel, både som
passagerare och åskådare vid den avslutande tävlingsseglingen.
Studiebesök: under två dagar i början av juni fick vi besök av elever från Solbergaskolans
högstadium. Från skolans sida var det ett alternativ inom ”elevens val” och från vår utgångspunkt var
det ett bra tillfälle att träffa trevliga och nyfikna ungdomar. De tretton eleverna fick lite allmän
introduktion, varefter de raskt provade ut flytvästar, snabbt följt av rodd, segling och trevnad ute i
friska luften. De lärde sig några knopar och speciellt en av eleverna fortsatte med knoparna under de
resterande skoldagarna fram till sommarlovet. Därtill har vi stått värd för det sedvanliga besöket med
tjugo barn från Klinteskolans ”storbarnsfritis”, då ungdomarna fått njuta strand‐ och kustlivet en
strålande försommardag.
Seglingskurs på tisdagskvällarna under sommaren. Ett flertal intresserade, både medlemmar
och nya intresserade, lärde sig handhavande av båtar och grundläggande segling med stor optimism.
Allt fungerade väl – förutom vinden. Varje gång blåste det så mycket att det inte gick att segla på ett
säkert sätt. Att det gav besvikelse efterhand är förstås klart, men det leder också till att
seglingskursen fortsätter under kommande år…

Träibatns båtar – Rafna, Jungfrun, Langhalu och Lisa av Mölnor – deltog tillsammans med Bison
och flera andra gotländska båtar med besättningar i det samnordiska Vinden drar‐arrangemanget,
som i år hade sitt säte i Slite hamn.
Elva båtar deltog i årets Västergarnssegling i soligt väder och friska vindar.
Föreningens klubbmästerskap fick en nygammal form. Seglingen replikerade den ursprungliga
användningen av de båtar vi utnyttjar: Sjösättning och rodd ut från land, riggning och segelsättning,
segling till fiskeplatsen, bärgning av rikedomen ur havet och rodd tillbaka till hamn, följt av
sjömansmässig förtöjning och iordningställande av båtarna.
Sommarsäsongen nådde en strålande höjdpunkt söndagen den 28 augusti: Det var dags för
sjösättningen av Ran, vårt fleråriga byggprojekt. Hundratals besökare, medlemmar och övriga mötte
upp i gråvädret i Västergarn och deltog vid dopet och sjösättningen. Projektet har åtnjutit
mediabevakning och konstruktiva sponsorkontakter, vilket bland annat lett till en artikel i
Gårdskorset, Svenska kyrkans på Gotland tidning.
I serien intressanta studieresor åkte en grupp medlemmar till norra Gotland där Björn Jonsson
stod för generöst värdskap.
Nämnas kan att föreningens båtar utnyttjats vid 128 tillfällen under säsongen! Nu, under
hösten och efter att alla båtarna tvingats att lämna vattnet, går vi igenom våra aktiva männingar, så
de skall vara i gott och säkert skick då nästa seglingssäsong börjar!
Under hösten har sex medlemmar gått navigationskurs, anordnad i samarbete med WSS
(Wisby Seglingssällskap), som förberedelse inför framtida längre seglingar. Den ständigt pågående
studiecirkeln på måndagskvällarna samlar drygt ett dussin medlemmar, som jobbar med
renoveringsarbete och segelsömnad.
Almanacksprojektet ‐ en almanacka med Träibatn‐motiv – fick form, tempo och målgång. Tre
av föreningens medlemmar har burit och hållit samman projektet som idé, tagit flertalet fotografier
och gjort layout‐jobbet. Utöver detta har givetvis många andra fyllt i med enstaka bilder, manus‐ och
korrekturstöd och deltagande i den avslutande försäljningsfasen. Styrelsen beslutade om en upplaga
på 200 exemplar vilket överensstämde väl med efterfrågan.
Nästa år bygger vi vidare på våra två påbörjade 18‐fots tvåmänningar. ”Bälla”, ett samnordiskt
projekt på fri hand (utan inledande spant eller mallar) och ”Loket”, en gåva från en medlem som inte
har tid att bygga färdigt…
Vi har förhoppningar om fortsatta stärkta kontakter utanför vårt hemmavatten –
utbytesseglingar, studiebesök och Rans Gotland runt‐segling, ensam eller i eskader? Kontakt med
Gotlands museum på olika sätt.
Det gångna året har inneburit en positiv kontakt med nya intresserade, sponsorer och andra.
Vi ser därmed optimistiskt fram mot det kommande året, 2017, då föreningen firar sin 40:e
födelsedag!
Styrelsen 6 februari 2017
/Roland Stenberg

