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       Vårrustning lö-sö 11-12 april.                   

   Årsmöte 2015:  Torsdagen 23 april kl. 18.00, St. Erik    

        Seglingsprogram 2015 för M20 

              

Vårdagjämning! 
Stockholm och M20 täkt av snö efter ett par veckors tidiga vårkänslor med flera dagar över +10°C. 

Sommarhalvårets seglatser nalkas med stormsteg och många hjälpande händer behövs för  

 

Vårrustning 11-12 april 

Vi samlas kl. 9-10 för att hålla på under dagen. Övernattning ombord kan erbjudas för långväga. 

Lunch kommer att ordnas på vanlig sjömansmässigt sätt för alla ambitiösa fartygsvårdare! 

Täckningen är redan demonterad men som vanligt är det en mängd prylar som skall på plats och 

avprovas (materielkontroller). Smörjning av lås och vred samt allmän fartygsvård i övrigt.   

Blir vädret bra hoppas vi också kunna skönmåla damen på nödvändiga ställen. Får vi tid för en 

provtur på söndagen så gör vi en sväng i hamnen och kanske hälsar på kungen nedanför slottet! 

 

Årsmöte 23 april 

Härmed kallas medlemmarna till föreningens årsmöte den 23 april kl. 18.00 ombord på isbrytaren 

St. Erik som i år fyller 100 år. BIO från 17.00 på M20.  

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

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

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

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

Anmälan, med ev. önskemål om binge ombord på M20, till kontakt@minsveparen.se senast den 

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

 

Seglingsprogram för M20 2015 

14-16 maj Medlemsresa på Mälaren. Mariefred/Sigtuna/Birka 

22-24 maj Skärgårdsmässan, Veteranbåtsmöte. Allmänhetens turer i Sthlms hamn. 

     30 maj   Medlemstur till Hamnens Dag vid Marina Läroverket i Stocksund 

25-28 juni Medlemsresa via ostkusten och över till Visby 

  5 - 8  juli Medlemsresa från Visby via Mälaren/Sthlms skärgård till Stockholm 

  1 - 6 aug. Medlemsresa Stockholm - Härnösand/Lungö & Ulvön. Ev. besök Hemsö batteri. 

 (Medlemmar kan bo kvar på Sjövärnskåren Lungö medan M20 är uthyrd 6-9 aug.) 

  9-13 aug Medlemsresa Härnösand/Lungö - Stockholm. Ev. besök Siaröförtet. 

14-17 aug Stockholm Steam, Ångfartygsmöte i Stockholm, allmänhetens turer i hamnen? 

22-23 aug Örlogsdagar för Marinens flytande kulturarv/ Medlemstur till Vaxholms kastell ? 

29-30 aug Segelfartygsträff  i Stockholm /Upplevelsepresent/ Medlemsresa kräftskiva Sandhamn 

12-13 sept Säsongfinal med Medlemsresa Siaröfortet/Sandhamn 
 

Anmälan till (och frågor om) sommarens seglatser till ake.foghammar@telia.com, 070 - 526 30 80. 
 

Därutöver charteruppdrag för Fryshuset m.fl. utöver lokala uppdrag kring hemmahamnen.  

Vi välkomnar också uppdrag för era nära och kära, arbetskamrater och företag för trevlig tur eller 

kanske transport i samband med en konferens ombord, på Kastellet i Vaxholm eller på Siaröfortet.  
 

Vårhälsningar med önskan om en GLAD PÅSK från M20-styrelsen 
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