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Claes har ordet

Gysare och förhoppningsfullt Julmysare
Igår den 11/12 hade vi årets sista styrelsemöte.
Det blev en mycket trevlig lunch på Vasavarvet, alltid lika fascinerande att se detta
stora skepp som man förundras över att
någon kunde tro att det skulle kunna segla.
Man måste ju tycka att utvecklingen gått
framåt,varför glömde man man Vikingarnas
fantastiska skepp, smala i vattenlinjen och
lättdrivna.
Hur som. att jobba med den styrelse vi har
har varit mycket stimulerande, ett fantastiskt sekretariat som producerat strålande
Bulletiner,härliga ledamöter som alltid kommer med bra idéer likaså bra idéer från de
adjungerade ledamöterna. Stort tack för året.
Ser vi tillbaka på året som gått är smolken i
ögat Riddarfjärdsregattan som fick ställas in
pga. för få båtar. Vi har efterlyst förslag i förra Bullen men få eller ingen har hörsammat
frågan. Nu ligger ett förslag som styrelsen
tycker är bra. Helgen 31/8-1/9 seglar vi på så
sätt att lördagen går åt till SSKF segling från
Getfoten till Biskopsudden samt söndagen
seglas Svenskt Lösen samt Scandal Beauty
på Riddarfjärden.För de båtar som går
in till Riddarfjärden redan på Fredagen alt,
Lördag morgon kan GYS ordna en distans
tex. Fläsket runt. Tyck till, ni vet, hoppas jag,
att vi är idel öra.
Allt annat är klappat och klart vad avser årsmöte den 23/2 samt mässan.
På tal om klappar, glöm inte vår fina slips
samt tröja/tröjor. Utmärkta julklappar till

dom som säker har det mesta.
Som vanligt efterlyser jag Gys skrönor, behöver inte handla om båtar, vad helst går bra
så länge det blir trevlig läsning.Många äro de
kallade men få uppenbarligen utvalda. Hjälp
till.
Till sist vill jag tacka alla för den gångna säsongen samt önska GOD JUL och GOTT NYTT
ÅR.
Citivs sed Altivs (fortare fast högre )

Claes

Riddarfjärdregattan behöver ett nytänk,

Ni Gysare ombeds att tycka till om nedan
angivna förslag som kommer att behandlas
på årsmötet där beslut tas, så tänk till
Frågan är nu: Vad gör vi kommande år?
Trenden bland regattor för klassiska jakter
har varit nedåtgående under flera år. Speciellt för oss som haft Segelbåtens Dag på
Riddarfjärden.
Jag har funderat både hit och dit, talat med
flera kompetenta seglare med stort intresse för kappsegling med klassiska jakter. Så
småningom har följande alternativ (inte i

validitet):
1 Vi lägger ner TSBTR
2 Arrangerar bara vartannat år
3 Arrangerar bara vartannat år och 		
kör 2020 tillsammans med KSSS 		
och EM för 12:or på Sandhamn
4 Flyttar TSBTR till Nynäshamn och 		
arrangerar tillsammans med NSS
5 Flyttar TSBTR till Nynäshamn till		
sam mans med 100-åringarna och NSS
6 Flyttar TSBTR till i slutet av juli till sammans med 100-åringarna på Riddarfjärden
7 Flyttar TSBTR till sista helgen i augusti
tillsammans med Båtklubbarnas dag på
Riddarfjärden.
Hör av dig till GYS styrelse sna rast med
din åsikt så snart som möjligt!

			

Gystaf

Ur Gysarnas Fatabur

Den bortglömda kampvisan om RIDDARFJÄRDEN Finns här kanske en delförklaring till varför
det var så få anmälningar 2018?
Text Åke Edin och ackordsättning Tomas Järnmark melodi okänd. Någon som vet??????
”Riddarfjärden här är vi!”
Här finns folk med rätta tron, folk med samma ambition,
Folk som kysst vartenda grund, ifrån Kap till Blajdösund.
Djuphavssegling är för oss ett tjat som är passé.
Följ med oss! Vänd styret! Mitt i sta´n finns äventyret!
Faror som har tradition, lurar re´n vid Danviksbron.
Brovakten är satans barn, men undvik helst att mörda kar´n!
Nästa fas blir Hammarbaj med en lång förrädisk kaj.
Håll dig därför schysst och rak men plundra inte alla vraken!
Slussa se´n vid Skanstullsbron. Provskjut gärna din kanon!
Akustiken är så ball, ja hela Söder hör du knall.
-Valde Du Årsta just det valv, som ger passage.
Pröva ej forcera Hornstull – mist sin mast har flera.
Ta all paus du förmår! Hjältedater återstår!
Andas djupt och ta dig ton och sjung inunder Västerbron:
Riddarfjärden här är vi! Vi Ditt diggarkotteri!
Vi är flytande museum. Rålambshov vårt Colloseum.
RIDDARFJÄRDEN – STOLTA PÖL
RIDDARFJÄRDEN -dit vår köl
Riktas varje höst som förr.
Mellan Högalid och ”Sophie” hemförs SCANDAL BEAUTY TROPHY.
Målet för vår eskapad
GYS-mens favorit estrad.
Valplats för vår odyssé:
Kharybdis är Patricias hylla och Volksvagen-grund vårt Schylla.
RIDDARFJÄRDEN
BÄST I VÄRLDEN
SCANDAL BEAUTY
HÄR ÄR VI!

GYS Skriskoseglar sektion
Sekretariatet har inte mottagit någon information om intresse finns bland medlemmarna.
Styrelsen har kontaktats av Svenska Isseglarförbundet, som låtit oss förstå att
vi inte kan kvarstå som medlem i deras förbund, då GYS har anmärkningar
på hur klubbens stadgar är utformade.

Medlemskapet i iseglarförbundet upphör
därmed. Dock kvarstår vi i deras register
om klubben skulle vilja ta mått och steg
för förändring och nytt medlemskap.

Yvonne

Historiska Dagen på Sjöhistoriska Museet den 24/11-2018

Föreläsarna från vänster:Jan Pettersson, Ulf Lycke, Per Thelander
Mitt i mörka november träffades vi – ett 75tal glada infrusna seglare.
Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott
hade återigen bjudit in till Historiska Dagen.
Årets utgåva hade temat ”Skärgårdskryssarnas första gyllene år”.
Ett stort antal ”Seglare Minns” och ”Historiska
Dagar” har det blivit genom åren och intresset i dessa evenemang är fortsatt stort.
Här fick vi följa båtutvecklingen från Herreshoffs banbrytande konstruktion ”Gloriana”
från 1891, via många förvecklingar och schismer, fram till Skärgårdskryssarregelns tillkomst 1908.
Programmet för dagen ledde oss vidare från
de första stapplande stegen med den nya
Skärgårdskryssareregeln, via mängder av
konstruktioner och amatörbyggen fram till en
internationellt erkänd regel, som fortfarande
ger upphov till många nybyggen inkl. Claes
Ahlins A22 i Köping.

Vi lärde oss att både Stjärnbåten och 15kvm
Pojkbåtar var Skärgårdskryssare samt att
segelsällskapens utlottningsbåtar var en unik
nordisk företeelse.
Genomgången av vilka jakter som ännu finns
kvar var också en givande programpunkt.
Man kunde konstatera att 55kvm klassen
dragit vinstlott avseende överlevnad. Övriga
klasser, framför allt de mindre 22kvm och
30kvm har få överlevande båtar från de första åren med regeln.
Kort och gott – Ett mycket trevligt evenemang/arrangemang.
Eloge till föredragshållarna Jan Pettersson, Ulf
Lycke och Per Thelander.
Tack Historiska Utskottet.

Åke Rundqvist

Gysares skrönor från förr.

TOMTEN I GÅSINGE

’’Enligt Stora Tomteboken är Gåsinge socken
i Daga Härad mellan Björnlunda och Gnesta
alla tomtars ursprung och deras sedan urminnes tider boplats.
Närlunda Säteri räknas som huvudgård i
socknen och är särdeles vackert beläget
på en udde i Storsjön. Upp till gården
leder en lång alle som halvvägs gör en
90 graders sväng där samtliga uthus
ligger, allén går därefter vidare upp
mot huvudbyggnaden samt två flyglar. Alldeles intill huvudbyggnads ligger gårdens magasin från 1700-talet.
Huvudbyggnaden uppfördes år 1640 av
släkten Crusebjörn och har i stora delar
behållt sin ålderdomliga charm med bjälkar i taket och ett ständigt drag genom
timmerstommen.I vart fall ruttnar det
inte då. Anledningen till att magasinen
ofta placerades nära huvudbyggnaden
var naturligtvis att man ville ha uppsikt
över gårdens guld.
Under 80-90 talet ägde min dåvarande
hustru Helene och jag gården där vi drev
lantbruk med spannmålsproduktion och
fåruppfödning. Gården omfattade ca 600
ha.
Något år i slutet av 80-talet bestämde
vi oss att samla hela släkten för att få
kunna fira en riktigt Fanny och Alexander

jul. Miljön var ju perfekt och det var lovat
massor av snö och kyla.
Det samlades sammantaget 23 personer
varav flera från USA med medföljande
barnflickor. 4 st barn i åldern upp till 6 år
varför tomte bedömdes nödvändigt.
På ett tidigt stadium hade jag vidtalet
en god vän, känd journalist på en stor
kvällstidning och namne med en känd
motorcykelförare, att fungera som tomte.
Vi kallar honom nu Tomtefar.Tomtefar
bodde med Tomtemor (läkare) på en
gård ca 4 km på slingrande vägar från
Närlunda. Tomtefar älskade att köra
gamla Amazoner som han fick gratis eller
för en billig penning. Vinterdäck var ett
okänt begrepp för honom.
I god tid innan Julafton hade jag kört
över tomtedräkt resp. julklappar i säck.
Allt var klart för en strålande julafton.
Efter en synnerligen gedigen Jullunch
som avslutades runt kl 17 började vi vänta på Tomten. Mörkret hade lagt sig över
gården och julstämningen var hög och
välstärkt av starka drycker. barnen började bli oroliga och frågade var Tomten var.
Jag förklarade att han och nissarna hade
synnerligen mycket att göra en sådan
här kväll, samt att väglaget för renarna
var ansträngt . De skulle ju också utfordras på vägen för att orka med.
Framåt kl 18n hade ännu ingen tomte
dykt upp. Barnen stod i kylan på utetrappen och ropade Sankta come to us,
where are You. Jag bestämde mig för att
ringa Tomtemor
och höra vad som hänt? Hade Tomtefar
glömt bort eller var han full. Inget av
detta helt osannolikt. Nej då ingen fara.
Tomtefar hade givit sig iväg men olyckligtvis hamnat i diket,
men det skulle reda sig. Det fanns fler
bilar.Jag förklarade för barnen som blev
otåligare och otåligare att släden gott
sönder men skulle snart vara fixad.
Tiden gick,barnen blev otåligare och otåligare. De började rådbråka sig själva och
trodde att de inte varit tillräckligt snälla

under året.
Jag ringde Tomtemor igen, ingen fara, vi
har fler bilar sa hon efter att hon förklarat
att Tomtefar återigen hade landat i diket.
Men släden och renarna skulle alldeles
strax vara
på väg igen. Bra, jag andades ut och fick
lugna ned mig med en ytterligare nubbe.
Tiden gick igen, rasande fort, barnen på
trappan spanande och ropande efter tomten. Ingen Tomte, ringer igen, viktigt att
inte barnen hör,
de var ju idel öra för allt som hade med
tomten att göra. Samma besked, ny bil i
diket, nya förklaringar av det mest omöjliga slaget för barnen.Väntan, allt desperatatr barn och vid detta laget även
föräldrarna, jag hade ju ansvaret för
tomten. Nytt telefonsamtal till Tomtemor
samma svar fjärde bilen i diket. Jag sa
att jag kommer över, lika bra det svarade
Tomtemor. Min hustru försökte hindra mig
under hänvisning till att jag var för full
för att köra.Det skiter jag i sa jag, barnen
skall ha sin förbannade tomte.
Jag tog en 4 hjulsdriven bil för säkerhets
skull, ovisst vad som väntade. Nästan
framme vid Tomtefars och Tomtemors
hus, i en kurva, möttes jag av en både
lustig och fasansfull syn. Som staplade på
varandra låg 4 Amazoner i diket, samtliga
med sommardäck. Mitt på vägen stod en
berusad Tomte med dräkten i oordning,
skägget hängande samt samtliga klappar
utspridna på vägbanan.
Nu skiter jag i det här sa Tomtefar. Det
gör Du så helvete inte svarade jag. In i
bilen med Dig. In med honom och raskt
samla ihop klapparnasom skulle levereras. Det gällde nu att vara försiktig så att

inte barnen fick syn på oss.
Stannade halvvägs vid gårdens lunchrum,
fixade till Tomtefar och satte på honom
en stor vargpäls vilken gick under namnet
Zornpälsen.
Jag har fått nog sa Tomtefar, jag orkar
inte mer. Det ska jag nog se till att Du
gör. För att skapa färg på kinderna flarade jag upp honom, samt sa att som straff
får Du gå allén fram med lyckrtan tänd,
Inget mer snack, även jag har fått nog.
Sedan körde jag upp på gården och meddelade barnen att jag hjälpt tomten att
fixa släden och att han parkerat den nere
vid stallet.
Barnen for ut på trappen och började
spana. Efter ett tag kunde vi se en svag
lykta vinglande fram genom allén. In med
er ungar så att inte tomten blir rädd. Efter ett tag hördes en svag knackning på
dörren. Barnen öppnade.
Utanför stod en sliten tomte vars första
ord var : kan man få en konjak Fram med
sugrör och en flaska.
Väl inne i huset blev det den bästa julklappsutdelning vi haft. Barnen var som
paralyserade av Tomten. Han var ju så
gammal att han knappt kunde tala. Han
måste komma nästa år igen om han orkar.

GOD JUL önskar
Claes

Hjälp Gaff Yacht Society GYS att vinna priser
värda 10 000 kr genom att registrera dig gratis på Svenska Spel. Det går dessutom 200 kr
till oss för varje registrering.
Är du redan kund hos Svenska Spel?
Alla dina spel ger också poäng i tävlingen.
Läs mer om hur du kan hjälpa till här: www.
sponsorhuset.se/gys/landing/kampanj-svenska-spel

Kerma seglar till Polen!

Nu var det 1969! Kerma SK 95 S1 byggd 1918
hade inköpts av Tom Smith 1968 och var ute
på sin andra säsong med galant besättning, skipper
Tom, jag Totte, Lelle, Acke och Bosse.
Kerma, som 1968 var yawlriggad med förlängd köl, hade under vintern -68 fått nytt
roder, avkapad köl och mesanmasten borttagen, men hade fortfarande blått plastmattedäck och läckte en hel del då däcksbalkar vid
ruffen var ”lite” ruttna. Röstjärnen var plattjärn som gick ner 5 bord. En svag konstruktion skulle det visa sig.
Kerma låg i Visby och som vanligt hade vi
festat ordentligt en natt med besättningen på
Marina (kustkryssare ca 12 m) och så förstås
S/Y Kitty R10 med Hampus von Post och Co.
”Vi seglar till Polen” kom något ljushuvud på!
Vi hänger med sa vi på Kerma, utan att fatta
nått.
Kitty och Marina gick mot Polen/Gdynia på
förmiddagen. Vi väntade på Lelles pass, vilket
kom kl 19 på kvällen. Det var sent i juli och
därför inte långt till solnedgång, men vi gav
oss ändå iväg. Navigationsutrustningen bestod av ett engelskt sjökort över Danziger
bukt från 50-talet, en läderklädd AGA radio
med ferritantenn, spritkompass och mekanisk
sumlogg.
Vi passerade Hoburgen på morgonen i ökande vind. Vi hade tejpat för alla ventiler och
tätat alla hål på däck runt vantskruvar och
stag. Vinden ökade stadigt och vågorna bröt
kraftigt. Vi tog in ett rev, dvs 3 varv på rullbommen. Kerma loggade dryga 10 knop i
halvvind. Som tur var hade Kerma självlänsbrunn ty sjöarna började bryta in över rorsman. Lelle pumpade för glatta livet. Kerma
läckte som ett såll.
Någonstans ”mitt emellan” på havet kom ett
par kraftiga vindstötar och sjön blev hotande

hög och Kerma lade sig med dryga skarndäck
under vatten. Rorsman slet som ett djur för
att få båtfan att gå upp i vind och tömma
storen på vatten.
Lelle pumpade och jag satte på mig kapockväst /”sjunkväst” av äldre typ och kröp fram
för att bottenreva. Jag vevade som en galning på rullbommen och försökte hålla mig
kvar på det hala däcket. Första försöket att
bottenreva misslyckades. Vi hade aldrig bottenrevat förut och vissa hade inte så stor
erfarenhet av segling i hårt väder. Buken i
storen gjorde att bommen kom ner i sittbrunnen. Nytt försök – jag slet täcket av den
stackars Acke som låg sjösjuk i förpiken. Han
gormade och höll i täcket, men jag var starkare och räddare. Lelle kom kravlande
längs däck till undsättning. In med Ackes
täcke i segelbuken och veva som fan. Sjön
bröt över oss, men det hela lyckades. Bottenrevat och med en liten stormfock på 5 m2
balanserade Kerma bättre, men vi gjorde nog
fortfarande 12-14 knop. Ibland slog loggen
mot stopp (15 knop).
Långa skärgårdskryssare hör inte hemma
över Midsjöbankarna i så hårt väder. Kerma
fick seglas upp på vågkammen och sedan vridas så hon hasade ner i vågdalen, annars dök
hon som en ubåt och stannande med nosen
under vattnet.
Klockan blev midnatt, blåsten fortsatte, flaggan försvann i en sjö och Acke och Bosse var
sjösjuka. Tom hade kroknat vid rodret och
lade sig i en stickkoj. Lelle pumpade och jag
satte mig vid rodret. Strax före gryningen
siktade Lelle ett fyrljus föröver, vår navigatör Bosse kom upp och fick fyrkaraktären till
Hela fyr, en av Östersjöns starkast lysande
fyrar. Vi var överlyckliga. Vi hade tidigare
försökt att med den tidigare beskrivna AGAtransistorradion pejla Hela, men vi hade gjort
fel. Istället för att pejla på min pejlade vi på
max och med vår krysspejling blev positionen
Warsawa, varför vi gav upp pejlförsöken.
Alltnog, Hela fyr i sikte och lugnare sjö. Vi låg
nog i sjölä av Helahalvön! Läget blev dock
plötsligt allvarligt då attackflygplan dök upp
och tycktes stryka vår masttopp. Planens
kanoner flammade och raketer försvann mot
Helahalvön. Warsawapakten övade tydligen
runt oss.
Oanmälda, utan flagg och utan lanternor lärde Lelle och jag oss att dreja bi. Flygplanen
försvann i mörkret och vi gick en halvtimme
mot Hela fyr och vände sedan ut tillbaka.

Mönstret upprepades ett par gånger.
Lelle tyckte att han hörde bränningar, men
jag sa att vi kunde segla minst 2 timmar mot
fyren utan att träffa land. Trodde jag! Gryningen kom och havet lade sig nästan stilla.
Hela halvön syntes tydligt. Vi var åt helvete
för nära land. I osvept område enligt sjökortet och med minfara från andra världskriget.
Ut, vänd för fan, folk och soldater syntes på
land.
Befästningar, kanonvärn. Kerma vände ut. Vi
tröstade oss med att Kerma hade blyköl, inte
järn, om det fanns magnetminor.
Efter en ½-timme hade Lelle fått igång vår
trogne Albin O-21a och vi tuffade ut mot
inseglingsrännan. Då såg vi en torpedbåt närma sig i full fart. Den gick upp långsides och
visade sina kulsprutor och vi fick order att gå

mot Gdynia med eskort. Minnet sviker – kanske blev vi bordade. Vi fick order att gå in till
en speciell hamnplats där vi fick ombord en
delegation av polis, militär, tullare m fl. Efter
någon/några timmars förhör försvann den
svartuniformerade säkerhetspolisen och
stämningen lättade. Kvarvarande delegation
bjöds på punsch, gin, whisky, amerikanska
cigaretter samt Piff och Raff. Sedan gick det
hela som en dans. Vi fick veta var vi skulle
växla pengar, var krogar och vackra damer
mm fanns och vi fick visum för 4 dagar.
Hemresan är en annan historia. Slutet gott,
allting gott!
Vid fjäderpennan, GYS-medlem nr 98,

Totte

Storslagen Gåsamiddag i Tranebergsstugan!

Ännu en gång fick Gysarna avnjuta en Mårten GYS
-middag hos Janne G i stugan.
Vi var många, som förväntansfullt slog oss
ned vid de dukade långborden, när Claes höjde glaset och önskade alla välkomna! Roligt
var, att bland de uppspelta gästerna, hitta en
och annan ur-gysare med anor från klubbens
grundande!
Svartsoppan blev en riktig överraskning! Den
smakade helt annorlunda! Konsistensen var
annorlunda, kryddningen var annorlunda
medan gässens läckra levrar i överflöd trängdes i botten på tallriken. Upplevelsen var
oförglömlig!
Fegisarna däremot fick soppa gjord på trattkantareller vilket i sig nog blev en mera stillsam smakupplevelse.
Medan Janne slog i glasen kom så själva

festföremålet ”Mårten” på tallrikarna ~ utsökt
och läcker med alla tillbehör som önskas kan.
Underhållningsdetaljen visade fantastiska bilder från 100-åringarnas regatta i Mariefred.
Så vackert och så stämningsfullt! Inramningen till middagen var fullbordad och alla njöt.
Sedan hände även något märkligt med lotteriet; trots övervakning av notarius publicus,
lyckades vinstdragerskan dra både 1:a och
2:a vinsten till sin familj! Skandalen lindrades
en smula när 1:a priset snabbt fördelades i
alla gästernas glas. Allt kan hända och händer på en Mårten Gys middag! Vi får väl se
hur och var det blir nästa år…….

Tulle

GYS Eskader 2019

Förslag på program för GYS Kultureskader
2019. Med Pelle Brandt som eskaderledare
6 juli
Samling den 12 juli i Ankarudden, nord Öja,
där en välkomstdrink väntar på bryggan kl.
1830 och sedan välkomstmiddag kl. 1900.
Restaurang Sjöbodarna.
7 juli
Nästa dag seglar vi till Lacka där vi äter eget
medhavt. Tillfälle till allmän förbrödring.
8 juli
Kurs mot Ringsö och väntande middag hos
islandshästarna. Vi förtöjer i den lilla arkipelagen syd om Ringsö och åker gemensamt till
middagen kl. 1830.
9juli
Nu är det dags för G:a. Oxelösund och väntande Värdshus. Oxelö Krog,
10 juli
Nästa hamn blir NSS´ klubbhamn i Arkösund.
Grillkväll på Eskaderns bekostnad(d.v.s. vi håller med kött).

11 juli
Färden styrs mot Capella Ecumenica. Förmodligen blir vår natthamn på annan plats.
12 juli
Nu styr vi mot Tyrislöt och dess skärgårdsmuseum. Även här väntar middag kl. 1900.
Tyrislöt
13 juli
Sluthamnen för eskadern är Harstena där vi
äter en avslutningsmåltid kl. 1900. Rest. Loftet, Harstena. Där tillfälle ges så kommer vi
att engagera lokala guider att hålla föredrag kl.
0900 innan avfärd till nästa hamn.
Vi letar också lokala fiskare som kan leverera
fisk under färden.
Eskaderavgiften som är i två delar, en båtavgift med hamnavgifter och dylikt samt en
personavgift som är krogkostnader och ev.
guidkostnader, kommer vi att meddela när säsongen närmar sig. Det finns ställen som har
vinterstängt.

Nice o know!

SL-kortet på Waxholmsbolagets
Vintermyggan
fartyg
Visste Du att det finns myggor även på vinter?
Försöket med att få åka med
Vintermyggan är ett medelstort slankt flygfä, som till SL-kort på Waxholmsbolagets
utseendet påminner lite om harkranken.
fartyg avslutades den 9:e deVintermyggan lever i fuktig skogs och ängsmark gärna cember. I vår kommer experinära öppet vatten. Myggan tillhör ett fåtal insektsgrup-mentet att utvärderas varefter
per som är aktiva på vintern. Parningssugna hannar
beslut om fortsättning förhoppkan sitta direkt på snön och locka till sig honor. Vinter- ningsvis kommer att fattas.
myggan är mer trivsamma varelser än sommarmyg- Källa tidningen Skärgården
gen, då den inte sticks eller suger blod.

GYS Insignier

Julklapps Tips
Kära GYSare fina presenter
Klubbens väl fylda lager med klubb insingier. Nu finns att köpa/beställa snygga fleeströjor (vitt och marinblått) med GYS RC märke, se bild. Kontakta och beställ av Gustaf.
Finns även slippsar,klistermärken, pins, jackmärken.

Sidenslips med GYS ratt för 400 kr, siden näsduk 200 kr en fin present/julklapp
Tröjor, tröjor, tröjor
Nu har vi GYStröjor för beställning igen.
Nu i en annorlunda modell med blixtlås fram och två ”magfickor”. Se bild.
Mjuk och skön finns de i två varianter:
Vit med blå GYS RC logga och Marinblå med GYS logga i guld. Eftersom tröjorna inte
är billiga – 600 kr st – beställs de allt eftersom beställningarna till
sekreterare@gys.se från medlemmarna flyter in!
När du beställer dina tröjor, glöm inte att uppge storlek! S, M, L, XL, 2X
L eller 3XL!

Uppdatering av GYS`matrikel

Glöm inte att meddela sekretariatet om du bytt båt, mobilnummer eller mail- och postadress.
Kul med en uppdaterad aktuell matrikel!

Kalendarium för 2019
Årsmöte 2019
Detta viktiga och trevliga evenemang är satt till lördagen 23 februari. Platsen
för denna begivenhet är Klubbarnas klubb, Kungliga Djurgården. Boka eftermiddagen för denna stora händelse. Kl 16.00 startar årsmötet.
Allt för sjön
Infaller 1-10 mars 2019. Montern kommer att vara i C-hallen i Classicmontern.
Vår utställningsgeneral ärÅke Rundqvist som naturligtvis gärna tar
emot din anmälan som montervaktare!
Ett utmärkt tillfälle att få en fribiljett till hela Mässan.
GYS Men Hill
Infaller lördag 4 maj 2019
Midsommar 2019
Juni 2019 mer information i senare nr av Bulletinen
Segelbåtens dag
Föreslagna datum är 28 augusti. Mer info kommer i senar Bulletin.
Mårten GYS

Gaff Yacht Society
Sekreteriatet:
C/O Yvonne von Matuska
Timmermansgatan 18
11855 Stockholm
C/O Tulle Evaldt
Lill-Jansplan 4
11425 Stockholm
sekreterare@ gys.se
gys@gys.se

