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M20-vänner! 
 

 

1.  Säkerhetsutbildning och Vår-rustning lö/sön 29-30 mars 2014 

För alla som skall ingå i M20:s nyckelbesättning är säkerhetsutbildningen obligatorisk!  
 

Lö/Sön 29-30 mars har vi i samarbete med Sjöskolan på Beckholmen säkerhetsutbildning med  

1:a hjälpen, HLR (Hjärt-Lung-Räddning), brandsläckning m.m. Instruktör för sjukvårdsdelen är  

Milo Dahlman, sjuksköterska och bl.a. känd för att som första kvinna ensamsegla över Atlanten.  

Vi börjar kl. 08.45 på lördagen och när vi inte utbildar oss rustar vi M20 inför sommarsäsongen. 

Lördagskvällen ägnas åt gemytlig samvaro med ”Film, byssasnack och Mäss/Gunrums-aktiviteter”. 

Gemensam kvällsskaffning.  Logi för de som behöver övernattning ombord på M20.  
 

Under söndagen kommer tillfälle beredas att genomgå läkarundersökning av vår Fartygsläkare så att 

de som behöver kan få ett ”Läkarintyg för sjöfolk”. (Normal syn & hörsel samt normalt frisk i övrigt.) 
 

Anmälan senast 16 mars till kontakt@minsveparen.se med uppgift om ev. behov av logi.  
 

 

 

2.  Kallelse till Föreningen M20:s årsmöte med Blomman och SOS torsdagen den 10 april 2014 

Årsmötet äger rum ombord på isbrytaren St. Erik med start kl. 18.00.  BIO från 17.00 på M20.  

Efter årsmötet kommer Kk Rolf ”Blomman” Blomqvist att kåsera och berätta sanna egenupplevda 

historier från förr från sin tid med ”Minsvepare typ mindre” (M20 m.fl.). Blomman är en av min-

vapnets absoluta främsta förespråkare och har stort engagemang för minörer och deras fartyg.  

Kvällen avslutas med ”Lopp”; SOS och gunrumssnack fram till ”Eldrund” e.s.o. (enligt senare order) 

Anmälan, med ev. önskemål om binge ombord, till kontakt@minsveparen.se senast den sista mars. 

Dagordning m.m. kommer så småningom att finnas på vår hemsida! www.minsveparen.se  

 

 

3.  Följ med på M20 runt Sveriges kust och genom Göta KANAL 2014 
  

Visby - Kalmar - Karlskrona - Ystad - Köge(Dk)- Flakfort - Helsingör - Helsingborg - 

Falkenberg/Varberg - Göteborg och åter via GÖTA KANAL till Stockholm. 
 

Låter det inte fantastiskt att vi med M20 har möjligheten att följa med på olika delsträckor i sommar. 

Massor av upplevelser till nära nog självkostnadspris! Anmälningarna har börjat komma in så det är 

nu hög tid att anmäla sig för att få plats. Sista anmälningsdag är i dagsläget satt till den sista mars. 
 

Det finns också många tillfällen att hyra M20 för egna företags-, vän- eller familjeturer. 
 

Se hela årets program för M20 på hemsidan www.minsveparen.se och i Medlemsinfo 4/13. 

Viktigt är att din anmälan till kontakt@minsveparen.se kommer in till oss senast sista mars  

avseende etapperna runt kusten och genom Göta Kanal!  
 

 

4.  Mer info och svar på frågor får du av Åke Foghammar, 070 - 526 30 80, ake.foghammar@telia.com 

 
Välkommen ombord på M20 och våra aktiviteter och seglatser 2014! 
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