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VAF M 20: Lör 5 nov 09-15
”Repövning” - Mörkernavigering Lör 19 nov
M 20:s Jubileumsmöte Torsd. 1 dec. 17.30
M 20-keps och M 20 piké-tröja

Vintertiden är i nu här och mörkret lägger sig över Nybroviken.
M 20 ligger tryggt vid Museipiren och väntar på oss för mörkernavigering och 75-års-Jubileum!
1) VAF (Vård Av Fartyg): Lör 5 nov. och lör. 3 dec. mellan kl. 9.00 - 15.00.
Mindre/enklare arbeten inför vintern står på agendan den 5 nov.
Har vi gott väder tar vi oss en tur i hamnen för att kontrollera systemen ombord.
Välkommen till M 20 vid Museipiren i helgen och bistå med allehanda ting och ”byssa-snack”!
2) ”Repövning” - Mörkernavigering Lörd 19 nov
Det har framkommit önskemål om att mörkernavigera med M 20. För proffs och amatör.
Nu när vintertiden kommit kan det vara lämpligt att vi tar en tur och övar våra kunskaper såväl
teoretiskt och praktiskt. (Under sommarhalvåret blir det ju aldrig riktigt mörkt.)
Prel. program: (Solen går ned kl. 15.12)
13.00 samling på isbrytaren St.Erik.
13.15 - 14.15 Teori; Typer av fyrar och ”fyrbelysning” i övrigt, fyrkaraktärer m.m.
14.15 - 15.00 Navigationsförberedelser; planering av färdrutten i sjökortet.
15.00 - 15.30 Fikapaus
15.30 - 16.00 Förberedelser för losskastning
16.00
Losskastning med M 20.
19.00 - 19.30 Förtöjning och återställning
19.30
Lopp på traditionellt vis
Om tillräckligt intresse finns genomför vi denna ”repövning” men det kräver ett snabbt svar!
Anmälan senast 15 november till kontakt@minsveparen.se
3) M 20:s Jubileumsmöte Neglingevarvet/Plyms Torsd. 1 dec. kl. 17.30
Jubileumsmötet närmar sig och det finns fortfarande flera platser att vara med och fira.
(Minklubben har enl. uppgift flyttat sitt möte så det inte längre sammanfaller med vårt!)
Vi kommer att fira M 20 genom att hålla mötet på byggnadsplatsen, Neglingevarvet!
För att restaurangen skall kunna planera behöver vi din anmälan till mötet senast 15 nov!
Endast enstaka anmälningar kan mottas därefter. Anmälan till kontakt@minsveparen.se
Det finns ett par platser kvar att följa med ombord på M 20 till Neglingevarvet/Saltsjöbaden.
För mer och detaljerad information se bilagd kallelse, rev B!
4) M 20-keps och M 20 piké-tröja med M 20-emblem.
75-årsjubilaren till ära har vi inskaffat fler M 20-kepsar och även fina marinblå piké-tröjor.
(Sorlekar: S, M, L och XL) 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.

Väl mött ombord på M 20 och välkomna till Jubileumsmötet 1/12 !

