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Sommarseglatserna - nyttja M 20
Årsmötet 2019
Genomförda seglatser
Militärhistorisk kryssning 19-24 aug
Kustskepparutbildning kvinnor 28 aug.-1 sept
Jolle till M 20

Sommaren är här !
Inför sommarens fortsatta turer får nu M 20 en
”uppsminkning” vid Stockholms reparationsvarv.
Direkt efteråt startar turen till Gotland och nära
därefter resan till Ålands sjödagar i Mariehamn.
Anmälningar till de olika aktiviteterna/resorna
gör du via vår hemsida www.minsveparen.se
och klicka på medlemssidor eller via mail till
kontakt@minsveparen.se om inte annat anges.
Det finns flera lediga bingar att fylla!
1)

Sommarseglatserna - nyttja M 20!
Visbyresorna 27-30/6 resp. 6-10 juli: ”Last Call!”
Det har beslutats att hela nyckelbesättningen, 5 mönstringsbara, reser med utan kostnad som medlem.
Passa på och häng med och upplev Stockholms- och Södermanlands vackra kuststräckor och början
eller slutet av Almedalsveckan i Visby!
Färdvägar: Stockholm - Nynäshamn - Arkö - Visby resp. Visby - Västervik - Arkö/Näverkvarn Skanssundet - via Mälaren - Stockholm.
Mariehamn Ålands sjödagar 20-24 juli
Tag en finlandsfärja till Mariehamn och bo på M 20, kanske en dag eller två, före avgång mot
svenska kusten och Roslagens fantastiska skärgård. Upplev Mariehamn mitt i sommarfestligheterna!
Färdväg: Mariehamn - Väddö kanal - Tjockö/Söderarm - Sandhamn - Gålö
M 20 behöver dig ! Gör slag i saken, anmäl dig nu!

2) Årsmötet 2019
Den nya styrelsen har nu tagit över stafettpinnen och har med god bravur satt fart på planerna för
M 20 och fartygets framtid. Även medlemsregistret och marknadsföringen får sig en god skjuts
framåt nu med olika insatser i sociala media och flertalet utskick.
Styrelsens sammansättning med ordföranden Anders Torelm i täten framgår på vår hemsida.

3) Genomförda seglatser under våren
- Utbildning av 7 st Kustskeppare genomfördes i samarbete med Sjöskolan Beckholmen 9-12 maj.
Den praktiska delen gick från Stockholm via Vaxholms kastell - Furusundsleden - Husaröleden Sandhamn - Ingaröfjärden - Baggenstäket och åter till Stockholm. Såväl i dimma som i solsken!
- Odontologiska Jaktklubben genomförde sin traditionella hamntur efter sin skyttedag 24 maj.
- M 20 visade upp sig i solskenet vid Hamnens dag vid Marina Läroverket i Stocksund 25 maj.
- SOSS Nationaldagsfirare fick tre turer i solsken på Stockholms ström (i Vasas kölvatten) 6 juni.
- SOSS medlemmar besökte Vaxholms kastellmuseum under ledning av guiden C-G Franzén 14maj
4) Militärhistorisk kryssning, 6 dagar, 19-24 aug.
I samarbete med Söderarm och Veteranflottiljen
genomförs denna historieintressanta och omväxlande skärgårdskryssning genom hela
Stockholms skärgård mellan ett antal historiska
militäranläggningar från Askö-N Utö i söder till
Singö-Roten i norr med M 20 som basfartyg.
Vid anläggningarna åker du Stridsbåt 90 och
guidas av Staffan Vestin - f.d. major och kustjägare. Detta blir en upplevelse att minnas!
Planerad färdrutt: Gålö - Sandhamn/Korsö Söderarm -. Grisslehamn - Räfsnäs - Gålö
Anmälan till Visit Roslagen senast 8 juli via
hemsidan www.roslagen.se • tel. 0767-650 660
Max 10 st, Pris: 14.700 kr/person.
För frågor och mer info.: tel. 0176 - 432 12 eller info@soderarm.com
5) Kustskepparutbildning för kvinnor 29 aug - 1 sept
Den lyckade Kustskepparutbildningen i maj gav mersmak! Vi har planerat in en repris på upplägget i
slutet av sommaren. Teori och praktik i samarbete med Sjöskolan Beckholmen under en ”långhelg”.
Kursen har snabbt redan blivit fullbokad men följ upp läget då återbud kan förekomma.
Med inledande teori för Kustskepparintyg i Sjöskolans lokaler på Beckholmen och efterföljande
praktisk navigering och övernattning ombord genomför vi denna kombinerade ”upplevelse-kurs”.
Anmälan kan görs direkt på: www.sjoskolan.se/vara-utbildningar/kustskeppare-ombord-M20/
6) Jolle till M 20
Har du tips på en jolle? Vår gamla gummijolle är på sluttampen. Den behöver bytas ut!
Den kan vara i gummi eller plast. Har du en eller känner du någon som har en jolle 3,5-4 m som
kan ha en aktersnurra på upp till 10 hk ? Tips till kontakt@minsveparen.se alt. tel. 070-523 19 01.
Verksamhetsplan 2019 Hela Verksamhetsplanen finner du på vår hemsida www.minsveparen.se

Glad

sommar !

