M 20 - Program 2021
Evenemang och resor med minsveparen M 20
● Säkerhetsutbildning “Basic Safety” 15-16 maj
● Kustskepparutbildning 20-23 maj, 16-19 sept
● Runt kusten med utlandsbesök 29 juni - 11 juli
● Sommartur i Bohusläns skärgård 13 - 22 juli
● Genom Sverige på Göta kanal 24 juli - 1 aug
● Söderarm och Söderarmsskärgården 19 - 22 aug
● Örlogsdagarna i Stockholm 27-29 aug
● En dag i paradiset, EDIP 10 - 12 sept
● Dagsturer med militärhistoriskt tema 25, 26 sept
● Jubileumsresa till Neglinge varv 1-2 dec
Läs mer på nästa sida.
Därutöver hålls Öppet Skepp mellan 11:00-18:00 på Museipiren
den 1-2 maj, 8-9 maj, 29-30 maj, 5-6 juni, 12-13 juni, 19-20 juni,
26-27 juni, 7-8 aug, 14-15 aug och 28-29 aug.

Med reservation för eventuella ändringar! För varje evenemang krävs att
antalet passagerare uppnår ett minimiantal. Om inget annat anges, utgår
resan från Museipiren i Stockholm.

Kontakt och anmälan
Anmäl dig via kontakt@minsveparen.se eller direkt via Medlemssidor på www.minsveparen.se, där du
också kan se vilka andra som har anmält sig. Anmälan till Söderarm och Söderarmsskärgården samt
Kustskepparutbildning görs direkt till arrangörerna.
Betalning
Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68. Glöm inte att ange namn och evenemang.
Bli medlem i Föreningen M 20
Gå till www.minsveparen.se och klicka på Bli medlem.

Trevlig sommar, vi ses ombord!

Evenemang och resor med M 20 2021
Utbildning Basic Safety 15 maj - 16 maj
Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs som
krävs för dig som vill kunna mönstra som besättningsman
på M 20. Under utbildningen går vi igenom bl.a.
överlevnadsteknik, grundläggande brandskydd, första
hjälpen, personlig säkerhet och socialt ansvar. Anmälan
via mail till kontakt@minsveparen.se eller direkt på
www.minsveparen.se, klicka på Medlemssidor.
Utbildning - Kustskepparintyg, 20 - 23 maj
Kustskepparutbildningen är uppdelad i två delar. En
teoretisk del (torsdag kl 18.00-21:00, fredag kl
09.00-16.00 och lördag 22 maj 09.00-12.00) som
anordnas av välrenommerade Sjöskolan på Beckholmen.
Övrig tid utgörs av praktik som är förlagd ombord M 20.
Efter diverse praktiska övningar kastar vi loss från
Museipiren på Djurgården efter lunch på lördag 22 maj
och stävar mot Vaxholm och Oxdjupet för att sedan
återvända till Museipiren omkring kl 17:00. På söndagen
23 maj kastar vi loss kl 09:00 för färd genom
Baggensstäket mot Ingaröfjärden. Åter kl 14:00. Anmäl
dig och/eller en vän via Sjöskolan på Beckholmen, 08 661 09 09 eller info@sjoskolan.se. Kursavgift 5495 kr
inklusive förläggning, frukost och sjölunch. Kurslitteratur
595 kr. Examination efter överenskommelse med
kursdeltagarna.
M 20 Jubileumsturné 2021, 29 juni - 1 aug
Jubileumsåret 2021 planerar M 20 att göra en stor
Sverigeturné runt ost - syd - västkusten för att
sedan återgå genom Göta Kanal till hemmahamnen vid
piren framför Vasamuseet i Stockholm. Resan är
uppdelad ett antal etapper där du, som medlem, kan delta
för 500:- per deltagare/dag inkl. frukost, sjölunch och
bingplats. Middagar intas oftast i land. På kanaletapperna
tillkommer ett kanaltillägg på 100 kr per dag för att täcka
kanalavgiften. För mer information se Medlemsinfo
2-2021 på föreningens hemsida. Anmälan till
Jubileumsresan gör du via mail till
kontakt@minsveparen.se.
Söderarm och Söderarmsskärgården, 19 - 22 aug
Under rubriken “Militärhistorisk resa” “ stävar vi från
Museipiren på Djurgården kl 09:00 mot Söderarm.
Därefter två gångdagar i den vackra skärgården kring
Söderarm. Sista dagen går vi tillbaka till Museipiren.
Förtöjning ca kl 16:00. För mer information och kostnad
hänvisas till Anngret på Söderarm, tel 0176-43212 eller
info@soderarm.com.
Örlogsdagarna i Stockholm, 27 - 29 aug
Sista helgen i augusti samlas en mängd örlogsfartyg i
Stockholm för att visa upp sig under tre dagar. Den 28
augusti erbjuder M 20 allmänheten sjöturer om ca 45
minuter “I Vasas kölvatten”. Anmälan gör du i
informationskiosken vid Museipirens entré.

Kostnaden är 150 kr för vuxna och 50 kr för barn (under
13 år).
En dag i paradiset - EDIP, 10 - 12 sept
Samling vid Museipiren på Djurgården 10 sept från kl
08:00. Losskastning kl 09:00 för färd mot Gålö. 11
september: Dagsturer för allmänheten på Horsfjärden och
Mysingen. Återfärd till Museipiren den 12 september.
Förtöjning ca kl 14:00. Priset för medåkande från/till
Stockholm är 500 kr per person och dygn inklusive entré
till EDIP. Logi, frukost och sjölunch ingår. Kostnad för
middag ombord eller iland tillkommer. Anmälan via mail till
kontakt@minsveparen.se eller direkt på
www.minsveparen.se, klicka på Medlemssidor.
Utbildning - Kustskepparintyg, 16 - 19 sept
Kustskepparutbildningen är uppdelad i två delar. En
teoretisk del (torsdag kl 18.00-21:00, fredag kl
09.00-16.00 och lördag 09.00-12.00) som anordnas av
välrenommerade Sjöskolan på Beckholmen. Övrig tid
utgörs av praktik som är förlagd ombord M 20. Efter
diverse praktiska övningar kastar vi loss från Museipiren
på Djurgården efter lunch på lördag 18 sep och stävar
mot Vaxholm och Oxdjupet för att sedan återvända till
Museipiren omkring kl 17:00. På söndagen 19 sep kastar
vi loss kl 09:00 för färd genom Baggensstäket mot
Ingaröfjärden. Åter kl 14:00. Anmäl dig och/eller en vän
via Sjöskolan på Beckholmen, 08 - 661 09 09 eller
info@sjoskolan.se. Kursavgift 5495 kr inklusive
förläggning, frukost och sjölunch. Kurslitteratur 595 kr.
Examination efter överenskommelse med kursdeltagarna.
Dagstur med historiskt tema 25 sept och 26 sept
Vi tar en dagstur med M 20 till de militärhistoriska
sevärdheterna i Stockholms närhet. Samling vid
Museipiren på Djurgården från kl 08:00. Losskastning kl
09:00. Förtöjning ca kl 16:00. Pris 250 kr per person
inklusive sjölunch. Anmälan via mail till
kontakt@minsveparen.se eller direkt på
www.minsveparen.se, klicka på Medlemssidor.
Jubileumsresa till Neglinge varv, 1 - 2 dec
På dagen 80 år efter M 20:s sjösättning besöker vi varvet
där M 20 byggdes. Vi kastar loss kl 09:00 för en tur till
Saltsjöbaden via Baggensstäket. Jubileumsmiddag på
kvällen iland. Återkomst 2 dec ca kl 13:00. Pris 200 kr per
person inklusive fika. 500 kr per person med övernattning
och frukost. Anmälan via mail till
kontakt@minsveparen.se eller direkt på
www.minsveparen.se, välj Medlemssidor.
Priserna gäller för medlemmar i Föreningen M 20. Bli medlem: gå till
www.minsveparen.se och klicka på Bli medlem. Medlemskap kostar från
250 kr/år. Sätts in på Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68

