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Efter fantastiskt fina seglatser till Visby och Sundsvall/Härnösand är M20 nu åter i sin hemmahamn 

vid Museipiren bakom Vasamuseet. Vi närmar oss 1000 tillryggalagda nautiska mil (M) hittills i år!  
 

Nu när sommaren och värmen till slut äntligen har kommit står nu närmast på programmet 

        

Örlogsdagar vid Museipiren  22-23 augusti 
 

Kom och se på våra fartyg. Sjöhistoriska har kallat samman såväl egna som privat ägda 

örlogsfartyg från Flottan. Förutom tre M-båtar med M20 i spetsen kommer tre Motor-

torpedbåtar, Torpedbåten Spica och Robot-båten Ystad att närvara.  
 

M20 kommer under lördagseftermiddagen köra fem rundturer ”I Vasas kölvatten” och på 

söndagen vid lunchtid varvar Spica och Ystad upp sina motorer för att sedan avgå mot Gålö.  
 

De tre Mtb kommer likaledes att starta upp och avgå fram på eftermiddagen.  

Kom, titta, njut och lyssna på deras motorer och upplev lite av Flottan från förr! 

 

Medlemshjälp 
 

M20 behöver medlemshjälp främst på lördagen kl. 11-16 för att sälja biljetter till turerna och 

för att informera om föreningen och erbjuda medlemskap.  

Anmäl gärna snarast din möjlighet att bistå via mail: kontakt@minsveparen.se  
 

Besättningsmiddag 
 

På kvällen kl. 18.30 står Sjöhistoriska för en besättningsmiddag ombord på isbrytaren St. Erik 

med grillat på menyn. Kostnad för M20-medlemmar 100:- via Föreningen M20. 

Läs mer om denna besättningsmiddag på vår hemsida   www.minsveparen.se  

Platser finns fortfarande men anmälan snarast! 

 

EDIP  En Dag I Paradiset (Gålö)  11-12 september 
 

Följ med till Gålö på fredagskvällen och upplev den gamla basen och häng med på någon 

rundtur via Märsgarn, Berga och Vitså. Vi avgår från Stockholm kl. 16.30 på fredagen och 

planerar att vara åter på lördagen kl. 18.00. Vi delar på rimlig och lämplig matkostnad ombord.   
 

Anmäl dig till kontakt@minsveparen.se  För frågor kontakta Åke Foghammar 070-526 30 80 

 

M20 75 år  2016 
 

Vi har börjat dra upp riktlinjerna för M20:s jubileumsår 2016. 

Har du idéer eller önskemål om M20:s färder under 2016 så skriv till kontakt@minsveparen.se  

 

VÄLKOMMEN 

http://www.minsveparen.se/

