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- M20 genom ”nålsögat” mot 75-årsdagen !
- Visby / Almedalen 2015
- Sundsvall / Härnösand /Lungön / Hemsö / Ulvön m.m.
- Kräftskivan i Sandhamn!

M20 genom ”nålsögat” mot 75-års-dagen !
Maj och juni har för M20 varit hektisk med chartrar och Transportstyrelsens inspektioner.
Efter botteninspektion på Rindövarvet och igår den 11 juni sjövärdighetsbesiktning kommer
M20 av Transportstyrelsen certifieras och godkännas för ytterligare en 5-års-period!
Därmed kan hon oförtrutet segla vidare längs Sveriges kuster mot sin 75-årsdag nästa år!

Visby / Almedalen 2015
Det finns fortfarande möjlighet att med M20 som bas uppleva Visby och Almedalen 2015!
Med en snar anmälan ökar chansen till en plats till eller ifrån Visby eller enbart i Visby.
25-28 juni Stockholm - Visby. Inför Almedalsveckan ombaserar vi M20 till Visby.
Vi färdas genom skärgården via Nynäshamn - Arkösund - (Västervik) för att
sedan gå över till Visby. Möjlighet kan finnas att stanna kvar ett par dagar ombord.
2 - 5 juli

Almedalen 2015. Upplev Visby och Almedalsveckans andra hälft, bo på M20!
De som väljer att också följa med åter mot Stockholm har förtur till dessa dagar.

5 - 8 juli

Visby - Stockholm. Vi färdas via Västervik inomskärs mot hemmahamnen.
En fin skärgårdstur mitt i högsommaren. Flera stopp under färden mot Stockholm.

Sundsvall / Härnösand / Lungön / Hemsö / Ulvön
Denna udda och speciella resa mot Norrlandskusten innehåller många intressanta attraktioner!
1-6 aug.

Stockholm - Lungön - Sundsvall. För första gången på många år gör M20 en
längre Norrlandsturné. På vägen stannar vi i norra Roslagen för att sedan passera
Gävlebukten nordvart. Vi besöker bl.a. Hemsö batteri, Dockstavarvet och Ulvön.

6-9 aug.

Charter SFRO-G. Möjlighet finns för medlemmar att bo på Lungön i Sjövärnets
anläggningar medan M20 genomför sina navigationsövningar i farvattnen runt om.

9-13 aug.

Härnösand - Lungön - Stockholm. Via kustnära farvatten tar vi oss mellan
lämpliga natthamnar mot norra Roslagen och sedan åter till hemmahamnen.

Kräftskivan i Sandhamn
Denna fina och trevliga säsongsfinal uppskattades mycket förra året. Flera har redan anmält sig.
29-30 aug. Kräftskiva Sandhamn. Med de rätta förnödenheterna tar vi oss i sensommaren till
Sandhamn för en gemensam kräftskiva under fullmånens sken i augustimörkret.
För resorna till/från Visby krävs ”Läkarintyg för sjöfolk” vilket skall ordnas före avfärd.
Generellt gäller att vid medlemsresor erläggs 600:-/dag vilket inkluderar frukost & lunch.
Särskilda avgifter för följande: Stillaliggande i Almedalen 500:-/dygn, Kräftskiva: Dagspris!
Anmälan görs till kontakt@minsveparen.se Anmäl dig snarast och i tid innan det är för sent!
För frågor kontakta Åke Foghammar på 070-526 30 80 alt. via mail kontakt@minsveparen.se

