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 M 20:s Jubileumsturné    

 Lediga platser ombord 

  Garmin navigationsutrustning   

  VAF M 20: Sön 19 juni 09-15 

  M 20 -keps och M 20 piké-tröja 

  
  

Nationaldagsfirandet är över och studenterna springer ut för fullt ! 

M 20 ligger och rycker i förtöjningarna för att komma ur startgroparna för sin Jubileumsturné! 

Förberedelser pågår för fullt men fler villiga händer behövs för att få henne fullt Jubileumsfin.  
 

1) Jubileumsturnén  

Efter vårt upprop i nr 2/16 av M 20 medlemsinfo har hyresgäster engagerats och Visby med 

Almedalsveckan  är ”i hamn” bokstavligt talat. Planen enligt tidigare karta/schema nedan gäller! 
 

2) Lediga platser ombord 

 Glädjande ligger vi på vissa sträckor t.o.m. över 100% i beläggning.    

    Det finns dock några platser kvar för upplevelsetörstande landkrabbor eller sjösugna sjömän! 

   - Stockholm-Visby: Var med på den förväntansfulla resan mot Almedalen med sin uppstartspuls! 

      - Visby-Karlskrona/Simrishamn.  Anslut Visby på tors/fre och upplev Almedalen före avg.! 

   - Helsingborg - Göteborg: Besök i Torekov, Halmstad, Varberg och Vinga/Evert Taube. 

   - Göta Kanal: Töreboda - Motala - Söderköping - Stegeborg - Trosa - Sandhamn - Sthlm. 

      En unik möjlighet att se kanalen lite högre än från fritidsbåtarnas ”dikesgrod-perspektiv”! 
 

 Därtill finns platser kvar på våra dagsturer:  

        -  26/7  Lysekil - Skredsvik - Lysekil.  Besök Gullmarsbasen som blommar som aldrig förr! 

    -  30/7  Strömstad - Halden - Strömstad med guidad tur på Fredriksstens fästning ! 
 

 För mer information om exakta datum etc. se vår karta och hemsida www.minsveparen.se  
 Anmälan, till kontakt@minsveparen.se  
 

3) Garmin navigationsutrustning 

 Idag har slutmontage och avprovning skett av vårt nya navigeringssystem med 18” stor plotter 

med elektronika sjökort, Radar och Ekolod med vattentemperaturgivare  (13°,2 i Sthlm hamn). 

    Den nya AIS:en kommer också att monteras så ni kan följa M 20:s Jubileumsturné  på internet. 
 

4) VAF M 20 Söndag 19 juni kl. 9-16.     MEDLEMMAR ! 
Vård Av Fartyg. För att bistå i de sista förberedelserna behöver vi fler händer som bl.a. kan 

splitsa, hålla i en målarpensel eller andra enklare putsningsjobb. Välkomna att bistå styrelsen!  

För planering av lunchen önskar vi din anmälan om deltagande till kontakt@minsveparen.se   
 

5) M 20-keps och M 20 piké-tröja med M 20-emblem. 

    75-årsjubilaren till ära har vi inskaffat fler M 20-kepsar och i år även fina marinblå piké-tröjor. 

    (Sorlekar: S, M, L, XL och XXL) Keps 250:- och Tröja 300:- Paketpris (en av var) 500:- + porto. 

    Beställ genom mail till kontakt@minsveparen.se Ange om du hämtar ombord eller vill ha postat. 
 

PS! Kan någon bistå att pryda M 20  med rak (ej tvåtungad) Svensk Flagga (1,5-2 m) samt 

SSRS-, SFRO-, SVK- och FM-vimplar är hon tacksam! 
 

Väl mött ombord på  M 20 och Glad sommar!  Nu kör vi! 

http://www.minsveparen.se/
http://www.minsveparen.se/
mailto:kontakt@minsveparen.se


  

  
    

M 20       75 År 
JUBILEUMSTURNÉ 2016      

 

En unik möjlighet att se Sveriges kuster & Göta Kanal ! 
V Ä L K O M N A   O M B O R D ! 

www.minsveparen.se 
 


