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Hemsida:

www.minsveparen.se

- Målningshelg lö-sö 9-10 maj
- Medlemsresor 2015

M20 torrskodd på slip + Målningshelg 9-10 maj.
Onsdagen den 29 april tog 4 man M20 mot Vaxholm och slipen på Rindövarvet.
Efter inmätning och lunch torrsattes M20 och fick omgående en rejäl tvätt av utsida och botten.
Den 2 maj var ett knappt tiotal medlemmar på plats för att demontera plåtar, matta utsidan och
rostknacka spanten i förskeppet. Se bilder på vår hemsida!
Transportstyrelsens bottenbesiktning äger rum idag, tisdag eftermiddag, 5 maj.
Därefter skall utsidorna målas, bottenplåtar återmonteras och bottenmålning äga rum.
Sjösättning är planerad till torsdag eftermiddag 7 maj och hemfärd på fredag 8 maj.
Under helgen den 9-10 maj har vi ”alle mans målning”. Vi vårdar och målar där det behövs!
Kom med och delta så vi får en fin ”gammal dam” att visa upp längs kusten i sommar!
MEDLEMSRESOR 2015
14-16 maj Premiärtur mot obestämt mål. Avg. 10.00 och åter lördag senast 15.00.
Tors-Lörd. Vi avgör själva före avgång vart vädret lockar oss. Mariefred/Sigtuna ?
30 maj
Lörd.
09.00-18.00

Hamnens dag. Vi besöker Marina Läroverket i Stocksund. Lunch ingår!
Tillsammans med några Sjövärnskårister visar vi upp M20 för allmänheten 12-16.
Mer info. se http://www.marinalaroverket.se/kalender/eventsida/hamnens-dag1/

25-28 juni Stockholm - Visby. Vi färdas via Nynäshamn - Arkösund - (Västervik) till Visby.
Tors-Sönd. Inför Almedalsveckan ombaserar vi M20 till metropolen på Gotland.
10.00-18.00
Några kan få möjlighet att stanna kvar ett par dagar ombord.
2 - 5 juli
18.00-08.00

5 - 8 juli
08.00-16.00

1-6 aug.
10.00-13.00

6-9 aug.
13.00-12.00

9-13 aug.
12.00-17.00

Almedalen 2015. Upplev Visby och Almedalsveckans andra hälft och bo på M20!
För de som väljer att också följa med åter mot Stockholm har förtur till dessa dagar.
Visby - Stockholm. Vi färdas via Västervik inomskärs mot Mälaren och Stockholm.
En fantastisk tur mitt i högsommaren. Flera stopp under färden mot hemmahamnen.
Stockholm - Lungön - Sundsvall. För första gången på många år gör M20 en längre
Norrlandsturné. På vägen stannar vi till i norra Roslagen för att sedan passera Gävlebukten. Vi planerar om möjligt för besök på Hemsö batteri, Dockstavarvet och Ulvön.
Charter SFRO-G. Möjlighet finns för medlemmar att stanna på Lungön i Sjövärnets
anläggningar medan M20 genomför sina navigationsövningar i farvattnen runt om.
Härnösand - Lungön - Stockholm. Via kustnära farvatten tar vi oss mellan lämpliga
natthamnar mot norra Roslagen och sedan åter till hemmahamnen i Stockholm.

29-30 aug. Kräftskiva Sandhamn. Med de rätta förnödenheterna tar vi oss i sensommaren till
11.00-15.00
Sandhamn för en gemensam kräftskiva under fullmånens sken i augustimörkret.
Ovanstående tider är preliminära! För resorna till/från Visby krävs ”Läkarintyg för sjöfolk”.
Generellt gäller att vid medlemsresor erläggs 600:-/dag vilket inkluderar frukost & enklare lunch.
Särkilda avgifter för följande: 30 maj 200:-/pers., Almedalen 500:-/dygn, Kräftskiva: Dagspris!
Anmälan görs till kontakt@minsveparen.se Först till kvarn! Anmäl dig i tid innan det är för sent!
För frågor kontakta Åke Foghammar på 070-526 30 80 alt. via mail ake.foghammar@telia.com

