Medlemsinformation nr 5, 3 november 2015
Hemsida:

www.minsveparen.se

- Avrustning lördag 7 nov kl. 9.00 - c:a 15.00
- Höstmöte på St. Erik torsd. 3 december kl. 18.00 - 21.00
- M20 75 år
- Stomplan säsongen 2016

Vintertiden har börjat, Allhelgonahelg och Halloween har passerats och M20 skall nu avrustas
och planerna för Jubileumsåret läggas. Här kommer lite ”Godis” att planera in i era almanackor!
Se även vår hemsida som från den 1 november har fått en ansiktslyftning!
● M20 Avrustning nu på lördag 7 november kl. 09.00 - c:a 15.00
Vi ses ombord och förbereder M20 för vintern. Täckning av brygga och diverse prylar i övrigt
samt ordentlig smörjning av lås och vred är prioriterat. Den utrustning som inte behöver vara
på däck tar vi in och förvarar varmt och torrt ombord. Lunch serveras vid lämplig tidpunkt.
Anmälan till Rickard Wallmark, rickardwallmark@hotmail.com , så vi vet hur många som
kommer och som då behöver skaffning. Varm klädsel rekommenderas !

● Höstmöte på Isbrytaren St. Erik torsd. 3 dec. kl.18.00. BIO från kl. 17.00
Vi genomför vårt traditionella höstmöte i år förstärkt med lämplig Glögg m.m.
Dagordning enl. info på hemsidan. Anmälan till höstmötet görs till kontakt@minsveparen.se
Vi behöver hjälp med arrangemang kring M20 under Jubileumsåret 2016, M20 75 år!

● M20 75 år och Stomplan 2016
Tanken är att M20 gör en ”stor sverigeturné 2016” i gammal traditionell stil, från hamn till hamn
med en extra tonvikt på Bohuslän. Preliminärt körschema ser ut som följer:
30 juni
3-10 juli
10 juli
14 juli
25 juli
1 aug.
5 aug.

Avg. mot Gotland
Almedalsveckan i Visby
Avg. Visby mot Kalmar och Karlskrona.
Avg. mot Göteborg (Ank 22/7)
Avg. mot Strömstad (Ank 29/7)
Avg. Strömstad mot Göteborg (Ank. 3/8)
Avg. Göteborg mot Stockholm genom Trollhätte och Göta Kanal. (Ank. Sthlm 14/8)
Göta Kanals tema 2016 är: ”Ett historiskt år, 350 år sedan Baltzar von Platen föddes”.

OBS! Alla datum i nuläget är preliminära men vi hoppas de ligger ganska nära sanningen!
Vi behöver här förslag till hamnar och aktiviteter under ”Jubileumsresan 2016”.
Var har vi ex.vis lokala kretsar att samarbeta med genom SFRO, ROSIG, Flottans män etc.
Kom gärna med namn och förslag till vår planerare Åke Foghammar; kontakt@minsveparen.se
Denna ”Jubileumsresa” runt södra Sveriges kuster kräver givetvis intresserade medlemmar som
deltar och en nyckelbesättning för alla etapper.
Med nyckelbesättning avses i huvudsak 3 personer för driften; FC, MtjC och helst en IntO/Kock.
Planera redan nu för den eller de etapper du kan tänkas följa med som deltagare eller att ingå i
nyckelbesättningen. Intresseanmälan och frågor till Åke Foghammar, kontakt@minsveparen.se

VÄLKOMMEN

