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M20-vänner!
”Midvinternattens köld är hård, vågorna glittra och glimma!”
M20 ligger varmt och tryggt vid Jagarpiren bakom Vasamuseet och väntar på sommarens färder!
Våra planer för 2014 är omfattande och erbjuder många spännande etapper med M20.
Om signalerna från våra medlemmar om intresset för en ”Sverige-runt-seglats” visar sig sanna så
kommer vi att fylla M20 och segla via Visby - Karlskrona - Göteborg - Göta kanal !
Det finns också många tillfällen att hyra M20 för egna företags-, vän- eller familjeturer.
I Stockholms skärgård med eller utan övernattning ombord eller iland till Vaxholms kastell eller
Siaröfortetet som en konferens- och/eller utflyktsresa.
Sandhamn, Möja, Finnhamn, Dalarö är andra mål för kamratgänget eller ditt företags personal.
Våra kortare hamnturer i ”Vasas kölvatten” liksom ”Längs Stockholms kajer och Skurusundet” är
också uppskattade.
Under uppehållet i Göteborg, under andra hälften av juli, finns många möjligheter till kortare eller
längre turer i Göteborgs skärgård där Känsö, Vinga, Öckerö och Marstrand ligger närmast till.
Se hela det planerade programmet nedan. Viktigt är dock att ditt intresse kommer oss tillhanda senast
sista mars avseende etapperna runt den svenska kusten och Göta Kanal!
Säkerhetsutbildning och vår-rustning 29-30 mars 2014.
Reservera sista helgen i mars då vi vårrustar M20 och i samarbete med Sjöskolan på Beckholmen
genomför en hel dags säkerhetsutbildning med 1:a hjälpen, HLR (Hjärt-Lung-Räddning), brandsläckning m.m.
För all personal som skall ingå i M20-besättningen är detta obligatoriskt! (Gäller alltså ej passagerare!)
Årsmöte 2014
Årsmötet genomförs i Stockholm den 10 april preliminärt ombord på isbrytaren St Erik.
Dagordning och ytterligare information kommer så småningom att finnas på vår hemsida!
www.minsveparen.se

Preliminärt Säsongsprogram 2014, Medlemsresor och Charter
OBS!
För dagseglatserna över Östersjön till och från Visby krävs att du har ett ”Läkarintyg för sjöfolk”
(normalt frisk med korrekt färgseende). Vår ”stabsläkare” ordnar detta till en rimligt låg kostnad
vid vårrustningen eller annat lämpligt tillfälle ombord på M20.
Mars
29-30
April
11

Vi startar på lördagen kl. 10 och beräknar vara färdiga kl. 16 på söndagen.
Säkerhetsutbildning. Fältmässig förplägnad och (ev. förläggning) ombord.
En kortare charter med Odontologiska jaktsällskapet.

Maj
3-4 kl. 10-/-16 Arbetshelg då vi underhåller M20. (slipar/målar/putsar)
17-18 kl. 10-/-16 Medlemsresa Mälaren; (Mälaren Birka/Mariefred/Sigtuna ?)
24 kl. 8-18 Medlemsresa till Hamnens dag vid Marina Läroverket i Danderyd.
Juni
2-3
14
18
26-29/6

Charter Stockholm norra skärgård
Charter; Upplevelsepresent
Charter; SMM/Fryshuset, Siaröfortet
Etapp A Charter/Medlemsresa Sthlm-Visby via Nynäshamn och (ev. Västervik).

Juli
30/6-5/7
6-8
9-13

Charter Almedalsveckan stillaliggande i Visby
Etapp B Medlemsresa frånVisby via Öland till Kalmar och Karlskrona
Etapp C Medlemsresa från Karlskrona via Flakfort, Helsingborg till Göteborg

14-29

Ledig för charteruppdrag i Göteborg & Bohuslän

Augusti
1-3
3-5
5-7
7-10

Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
Etapp 4

13
14-17
23-24
30

Charter SMM/Fryshuset; Siaröfortet
Charter SFRO/G
Medlemsresa; Stockholm - Sandhamn
Charter; Upplevelsepresent

September
13-14

Medlemsresa; Siaröfortet

Göteborg, Trollhätte kanal till Vänersborg, Läckö, GK, Sjötorp till Töreboda
Töreboda, GK västgötadelen, via Vassbacken, Forsvik, Vadstena till Motala
Motala, GK östgötadelen, Borensberg, Berg, Norsholm till Söderköping
Söderköping, Stegeborg, Trosa, Dalarö, Sandhamn till Stockholm

För förhyrning, charter samt medlemsresor kontaktar du
Åke Foghammar, 070 - 526 30 80, ake.foghammar@telia.com för ytterligare information.
För intresseanmälan att delta sänder du ditt önskemål direkt till kontakt@minsveparen.se
Du kan i mån av plats givetvis delta i flera etapper.
Generellt gäller att frukost och lunch samt kojplats ingår i medlemspriset 500:-/dygn.
För Etapperna Gbg - Stockholm är dygnskostnaden inkl. slussning/hamn- & kanalavgifter 600:-/dygn.
För charterpriser m.m. se vår hemsida www.minsveparen.se under fliken ”Hyr M20”.

M20 Önskelista 3013/2014
Har du möjlighet hjälpa till att uppfylla M20:s önskningar?
- Nya heltäckningsmattor
- Nya sjökort
- 4-6 röd/vita frälsarkransvimplar (50 cm)
Vi behöver dessutom hjälp med

- kontakt med en elektriker

Har du kunskap/behörighet eller tips och därmed kan bidra till detta direkt med
materiel eller indirekt med bidrag sänder du oss ett mail till
kontakt@minsveparen.se
Julklappsböcker/bokpaket
Vi har ett antal exklusiva böcker till försäljning till förmånligt medlemspris:
- Sjöminan (FoKK) 225:- En bok för varje minör om minor & kalla kriget.
- Åttonde hjulet (Anders F. Håkansson) 225:En spännande roman om Italienjagarnas hemfärd under VKII 1940.
- Sjöstycken (Carl Krusell) 225:En bok om målande sjöofficerare som konstnärer och deras målningar.
Köper du mer än en bok får du 25:-/st rabatt på de övriga, 225/425/625:- m.a.o.!
Beställ idag på kontakt@minsveparen.se och betala in på något av Föreningen
M20:s konton; Plusgiro: 44 78 67-3 alt. Bankgiro 5741-6133 och böckerna
levereras/avhämtas ombord på M20 eller vid årsmötet på St. Erik.
(De kan även skickas på posten mot självkostnadspris.)
Medlemsavgiften och Medlemsregistret
Vi önskar att du ev. uppdaterar dina uppgifter i samband med inbetalningen av årsavgiften alt.
informerar skattmästaren via kontakt@minsveparen.se Årsavgiften är oförändrad; 200:-/år.
De uppgifter vi önskar är förutom ditt namn och aktuell postadress även telefonnummer såväl hem
som till mobilen, e-mailadress och vilka ev. behörigheter du har som fartygsbefäl, marinbefäl,
kustskepparintyg, läkare etc. Har du andra färdigheter som t.e.x. elektriker, rörläggare, snickare
eller kock så ange även det!
Uppgifter om medlemsavgiften m.m. finns på föreningens hemsida www.minsveparen.se

Välkommen ombord på M20 och våra aktiviteter och seglatser till sjöss 2014!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

M20 bistår fregatterna Magne och Mode vid örlogsbesök i Strömstad 1962

