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God fortsättning!
Kölden ligger nu kall och hård,
M 20 får den bästa vård!
Mallad på plats, en helt ny stäv,
fattas på isen, bara Mickel räv!

M 20 är nu inne på sitt 80:e levnadsår!
Ett år förhoppningsvis fullt med upplevelser och Jubileumsfestligheter!
OBS! För anmälan till Jubileumsresan skickar du mail till kontakt@minsveparen.se
Anmälningar till våra övriga aktiviteter gör du via hemsidan www.minsveparen.se
genom att klicka på Medlemssidor: Aktuellt/Medlemsaktiviteter.
Välkomna ombord på M 20 och Jubileumsåret 2021 !

1.

M 20 Status
Hela 40 bord skall bytas i M20:s förskeppet. Ett föreslaget bordläggningsschema har accepterats av Transportstyrelsen.
Den nya stävstocken har formats till och mallats in på plats för
ev. justeringar innan den slutligen monteras definitivt.
Hondurasmahognyn ligger och väntar på bordläggningsarbetet.
Parallellt med detta skall några spant renoveras och laskbrickor
bytas utöver de som ändå byts vid bordläggningsarbetet.

2.

M 20 önskelista 80 år
-

För att upprätthålla ”God örlogsmässighet” när vi färdas
runt den svenska kusten behöver våra flaggor förnyas.
Flaggspel akter: Svensk rakskuren längd c:a 1,5 m.
Gångflagga:
Svensk rakskuren längd c:a 1 m.
Gösstake:
Svensk rakskuren längd 60 cm.

3.

Namnsignal:

S B Z M längd 40 cm.

Vimplar:

SFRO Svenska Flottans Reservofficersförbund.
SOSS Sjöofficerssällskapet Stockholm
SVK Sjövärnskåren
FM Flottans Män

-

Ny eller bättre begagnad (grå) jolle med ”hård botten”.
Typ. liten ”Rib-båt”. Längd 2,70-3,00 m.

-

Ny eller bättre begagnad motor till jollen, 6-10 hk.

Jubileumsturnen M 20 80 år
Detaljerna har nu kommit på plats och om alla förutsättningar med pandemin, bemanning och
stävreparationen uppfylls så har vi att se fram mot en upplevelserik resa runt och genom Sverige!
Slutligt besked om genomförandet tas i slutet av maj. Vänta dock inte med din intresseanmälan!
Etapp
RK A
RK B
RK C
RK D

RUNT KUSTEN
Sträcka
Stockholm - Karlskrona 29/6-2/7
Karlskrona - Trelleborg
4-5/7
Trelleborg - Helsingborg 5-8/7
Helsingborg - Göteborg 9-11/7

B1
B2
B3

BOHUSLÄN
Göteborg - Lysekil
Lysekil - Strömstad
Strömstad – Göteborg

13-15/7
15-17/7
19-22/7

Etapp
GK A
GK B
GK C
GK D

GÖTA KANAL
Sträcka
Göteborg - Töreboda
Töteboda - Motala
Motala - Söderköping
Söderköping - Stockholm

24-26/7
26-28/7
28-30/7
30/7-1/8

För ytterligare info och frågor kontakta
Åke Foghammar 070-523 19 01

Sist i denna medlemsinformation finns en detaljerad etappinformation för de 11 etapperna.
Klockslag vid besättningsbyten under en etapp enl. senare info men preliminärt mellan 14-15.
Vid besättningsbyte i natthamn är det önskvärt att du embarkerar dagen före avgång. Binge ingår!
Kostnad per deltagare/dag är 500:- inkl. frukost, lunch och bingplats. Middagar intas oftast i land.
På kanaletapperna måste vi ta ut ett kanaltillägg (100:-/d) för att täcka kanalavgiften till GK.
Du skall före embarkering ha fått din corvid-19 vaccination.
Anmälan till Jubileumsresan gör du genom mail till kontakt@minsveparen.se
Ange i din anmälan: -

Etapp/etapper
Namn på den eller de som skall delta
Mobiltelefon
Postadress
Övriga upplysningar/önskemål

I verksamhetsplanen, i vilken vi också tagit hänsyn till utfallet av medlemsenkäten,
kan du se fler planerade medlemsresor och aktiviteter.
Kom med ombord på M 20 full av upplevelser till oslagbart förmånligt låg kostnad!

4. Medlemsavgift 2021
En liten påminnelse för dig som ännu inte betalat in årets medlemsavgift:
På höstmötet fastställdes medlemsavgiften i Föreningen M 20 för 2021 enligt följande:
Aktiv medlem:
500:- (För mer detaljerad information, se hemsidan ”Bli medlem”)
Stödjande medlem: 250:- (För mer detaljerad information, se hemsidan ”Bli medlem”)
Ungdom (26 år):
100:- (För mer detaljerad information, se hemsidan ”Bli medlem”)
Välkommen med ditt årsmedlemskap i Föreningen M 20 genom inbetalning av medlemsavgiften till
Bankgiro 5741-6133 eller Swish 123 303 11 68. Obs! Kom ihåg att ange ditt namn vid inbetalningen!

5. Rädda M 20 - Webshopen
Stöd Föreningen genom att investera i en eller två tavlor av M 20.
Bidra till att vi kan byta ut hela M 20:s sudband runt om.
Sponsra en eller ett par meter sudband.
Ett fåtal exemplar av boken Sjöminan finns fortfarande kvar.
Uppgradera din M 20 profil genom att inhandla en keps, piké-tröja eller jacka.
Gå in på hemsidans Medlemssidor och vår Webshop och beställ de produkter du vill investera i.

Välkommen till M 20
och
sommarens jubileumsseglatser!

Etappbeskrivningar M 20 Jubileumsresa 2021
RUNT KUSTEN
ETAPP
RK A

Stockholm-Karlskrona 29/6-2/7

Dag 1

29/6

Via Baggenstäket tar vi oss över Ingaröfjärden med sin fina skärgård,
Nämndöfjärden och Hårsfjärden förbi Gålö, Berga och Musköbaserna.
Efter passage av Nynäshamn fortsätter vi förbi Landsort, Trosa till Sävsundet.

Dag 2

30/6

Via Oxelösund och Femörefortet tar vi oss över Bråviken förbi Arkö och tar
oss igenom såväl St Annas, Gryts och Tjust skärgårdar fram till Västervik.

Dag 3

1/7

Vi lämnar Västervik, passerar Sjövärnskårens Spårösund och ut i norra
Kalmarsund via Blå Jungfrun till det kungliga sommarparadiset Borgholm.

Dag 4

2/7

Från Borgholm tar vi oss under Ölandsbron, förbi Kalmar slott, Utgrunden,
Kristianopel till östra farleden/inloppet via Gåsefjärden till Karlskrona.

Dagstur

3/7

En dagsutflykt till Kungsholms fort och en historisk tur på Karlskrona redd.

RK B

Karlskrona – Trelleborg 4-5/7

Dag 1

4/7

Västra farleden från Karlskrona tar oss ut på Hanöbukten. Längs Blekingekusten och efter att ha rundat Hanö följer vi Skånekusten till Simrishamn.

Dag 2

5/7

Efter Simrishamn rundar vi Sandhammaren, passerar Ystad och gör ett kort
stopp i Trelleborg för ev. komplettering/byte av besättning.

RK C

Trelleborg – Helsingborg 5-8/7

Dag 1

5/7

Efter en kort eftermiddagstur tar vi oss igenom Falsterbokanalen och förtöjer för
natten på västra sidan av bron/kanalen.

Dag 2

6/7

Nordväst vart över Höllviken innan vi lämnar Sverige i södra Öresund, över Köge
bukt till Köge med sin Marineförening. Marineföreningen fyller även de 80 år!

Dag 3

7/7

Vi gör en dagstur ut i Köge bukt med våra danska vänner och lägger ned en
krans vid positionen för vraket av den danska flottans linjeskepp Dannebrogen.

Dag 4

8/7

Vi lämnar Köge och passerar Köpenhamn och Flakfort, tar oss till Helsingör och
inför aftonen över sundet till Helsingborg.

RK D

Helsingborg – Göteborg 9-11/7

Dag 1

9/7

En dag till de flyende danska judarnas minne. Efter ett ev. kort stopp i Helsingör
fortsätter vi till Gilleleje inför en resa ToR till Höganäs i flyktingarnas spår.

Dag 2

10/7

Vi lämnar Danmark och passerar Kullen, Hallands Väderö och Torekov innan resan
fortsätter över Laholmsbukten förbi Tylösand och Falkenberg till Varberg.

Dag 3

11/7

Från Varberg med sin fästning, förbi Nidingen till Styrsö och vidare genom
”Snobbrännan”, förbi Långedrag, KA4, Nya Varvet till Maritiman i Göteborg.

BOHUSLÄN
ETAPP
B1

Sträcka
Göteborg – Lysekil 13-15/7

Dag 1

13/7

Vi lämnar Göteborg via ”Hjuviksranson” Håkis till ära, genom Albrektsunds kanal,
förbi Marstrand, över Marstransdsfjorden, genom Kyrkesund till Käringön. Bastu!

Dag 2

14/7

Från Käringön genom Gullholmsrännan, via Gullholmen, Islandsberg och Lysekil
följt av resa i nostalgins tecken in i Gullmarsfjorden till Gullmarsbasen i Skredsvik.

Dag 3

15/7

Från Skredsviksbasen åter över Gullmarsfjorden via Lysekil för ev. besättningsbyte.

B2

Lysekil – Strömstad 15-17/7

Dag 1

15/7

Vi rundar Stånge huvud, passerar Kornöarna, Brofjorden och Bohus Malmön
innan vi tar oss förbi Hållö, kort stopp i Smögen före natthamnen i Hovenäset.

Dag 2

16/7

Åter genom Tångenrännan, under Smögenbron och nordvart genom Sote kanal.
Förbi Hunnebostrand och Bovallstrand vidare ut på Väderöfjorden till Väderöarna.

Dag 3

17/7 Från Väderöarna över Väderöfjorden och Kosterfjordens naturreservat tar vi oss
in i skärgården igen och nattförtöjer i Strömstad på jubileumsresans vändpunkt.

B3

Strömstad – Göteborg 19-22/7

Dag 1

19/7

Från Strömstad via Kosterfjordens naturreservat och Kosteröarna till Väderöarna.

Dag 2

20/7

Över Väderöfjorden in mot Bohuskusten förbi Hunnebostrand och genom Sote
kanal och kort stopp på Smögen före natthamn i Marmorbassängen på Hållö.

Dag 3

21/7

Vi lämnar ”Utpost i väser” förbi Bohus Malmön och över Brofjorden. Passage
av Kornöarna och Lysekil sydvart mot Islandsberg, Gullholmen till Käringön.

Dag 4

22/7

Från Käringön genom Mollösund, Kyrkesund förbi Klädesholmen och över
Marstrandsfjorden. Passage genom Albrektsunds kanal och Kalvsund, Öckerö,
Hjuvik, Skandiahamnen och Nya Varvet före natthamn vid Maritiman i Göteborg.

GÖTA KANAL
ETAPP
GK A

Sträcka
Göteborg – Töreboda 24-26/7

Dag 1

24/7

Vi tar oss upp i Göta Älv. Förbi Bohus fästning till den första slussen i Lilla Edet.
Motströms tar vi oss vidare till de stora slussarna i Trollhättans slusstrappa före
genomfarten av Trollhättan och sista slussen i Brinkebergskulle till Vänersborg.

Dag 2

25/7

Ut på Vänern till Spikes skärgård och ett stopp vid Läckö slott. Vidare förbi
Mariestad och under Torsöbron till Sjötorp och Göta kanals första 3 slussar.

Dag 3

26/7

Vidare i Sjötorps slusssystem med ”Smörgåskröken” mot Lyrestad och Hajstorp
innan vi kommer fram till Töreboda för besättningsbyte vid järnvägsstationen.

GK B

Töteboda -Motala 26-28/7

Dag 1

26/7

Parallellt med västra stambanan tar vi oss fram till Vassbacken inför natten.

Dag 2

27/7

Från Vassbacken tar vi oss förbi Lanthöjden och ut på sjön Viken innan vi påbörjar
den smala passagen av Spetsnäskanalen och Billströmmen vid Forsvik. Dagen
slutar med passage av Karlsborgs fästning och vidare över Vättern till Vadstena.

Dag 3

28/7

Från Vadstena med slott och kloster lämnar vi Vättern och angör Göta kanals östgötadel vid Göta Kanalbolags hemvist och Baltzar von Platens stadsbild i Motala.

GK C

Motala – Söderköping 28-30/7

Dag 1

28/7

Efter passage av Balzar von Platens grav och Göta Kanals Museipaviljonger vid
Motala verkstad tar vi oss ned i Borenshults branta slusstrappa till sjön Boren.
Vi passerar Ulvåsa slott under vår överfart till natthamnen i Borensberg.

Dag 2

29/7

Från Borensbergs handmanövrerade sluss färdas vi på den slingrande långkanalen
över akvedukter, förbi Brunneby och Ljung slott till Bergs sluss-system i Berg.
Vi tar oss ned för 15 slussar och kan också passa på att bese Vreta kloster.
Väl nere på sjön Roxen skymtar vi Linköping i söder och vi tar oss ostvart till
Rundstorp och förbi södra stambanan innan vi förtöjer för natten i Norsholm.

Dag 3

30/7

Göta kanal slingrar sig vidare under den höga E4-bron, över sjön Asplången
och fortsatt naturskönt till sluss-systemet vid Karlsborgarna före Söderköping.

GK D

Söderköping – Stockholm 30/7-1/8

Dag 1

30/7

Vi slussar oss vidare med ev. ny besättning mot den sista kanalslussen vid Mem.
Väl ute i Slätbaken förtöjer vi för natten vid slottstruinen i Stegeborg.

Dag 2

31/7

Nu i Östersjöns sötvatten tar vi oss via Arkösund, över Bråviken och förbi Femörefortet vid Oxelösund. I den vackra skärgården förbi Trosa närmar vi oss sedan vår
sista natthamn på Jubileumsturnén vid Skanssundet.

Dag 3

1/8

Från Skanssundet fortsätter vi mot Södertälje sluss för att ta oss in i Mälaren och
ett besök vid Birka. Sista sträckan genom Bockholmssundet och förbi Ekerö kyrka,
passage av Drottningholms slott innan vi slutligen slussar ut genom Hammarbyslussen och passerar Stockholms slott före förtöjning vid Museipiren i Stockholm.

