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Claes har ordet
Hej Hopp i snön
Så var det då dax för sista Bulletinen innan
årsmötet den 23/2.
Vi i styrelsen kan lova att det blir ett skojigt
möte, många Volontärer som söker fullt medlemskap så förhoppningsvis fylls spritförrådet
på ordentligt, alla till gagn.
Av vad jag kan utläsa av Åkes lista till funktionärer/ vaktmästare till mässan så har den
fyllts på rejält. Toppen.
Åke har aviserat att han slutar i styrelsen,
mycket tråkigt, han har varit och är en förnuftig inspirationskälla. Han kommer dock att
kvarstå som ansvarig för Mässan.
Här uppe på gränsen mot Dalarna ligger snön
ca 70 cm tjock. Ett evigt skottande som man
får glädja sig åt och gör gott för kroppen. Det
är nog läge att se till vintertäckningarna,
så glöm inte våra vänner båtarna som säkert
fryser rejält mellan varven. Det blev som den
uppmärksamme kan lägga märke till lite
konstig svenska, båtarna står ju inte mellan
varven, möjligen på Hundudden, annars ligger ju de numer inte så tätt. Det får mig att
tänka på min tid som hamnkapten på Vikingarna. Jag vill minnas att det var sagt att det
fick inte vara mer än 60 cm mellan båtarna,
en källa till evig förtrytelse och bråk. Jag
uppfann då den officiella mätstickan, målad

röd och vit samt 3 cm kortare en det angivna
måttet. Därefter uppstod aldrig bråk, den
gick ju ledigt in mellan båtarna och samtliga
var nöjda.
Hoppas att ni kommer mangrant till årsmötet
det utlovas härlig mat samt levande musik eller rättare sagt, musik av levande spelemän.
Citivs sed Altivs

Claes

Årets begivenhet som ni inte får missa OBS senaste anmälningsdag flyttad till 18 februari

GYS har nu tryckt
upp en ny matrickel som kommer att
finnas tillgänglig
på årsmötet. De
medlemmar som
inte kan närvara
kan mot erläggande av porto få den
skickad per snigelpost. Kontakta/
Ring då sekretariatet.
Matrikeln kommer
även att finnas för
avhämtning på
GYS Men Hill.

GAFF YACHT SOCIETY

Kallelse till GYS årsmöte 2019
Årsmöte går av stapen lördagen den 23 februari 2019, kl 16.00 på Klubbarnas
Klubb, adress Nya Djurgårdsvarvet, Kgl. Djurgården.

Agenda för årsmötet i Gaff Yacht Society 2019
1
2
3
4

Mötet öppnas.
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två
justeringsmän, tillika rösträknare.
5
Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret, ekonomisk redovisning för senaste
räkenskapsåret samt revisorernas berättelse för samma tid.
6
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna årets
förvaltning.
7
Budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av
årsavgifter.
8
Fråga om uteslutande av medlemmar.
9
Presentation av nya volontärer.
10
Presentation av inkomna medlemsansökningar
samt val av nya medlemmar.
11
Val av ny styrelse bestående av ordförande, sekreterare,
kassör, klubbmästare samt 3 övriga ledamöter. Ordförande
väljs på ett år och övriga väljs på två år så att deras
mandattider löper med växelverkan. Valbara till ovan angivna
poster är medlemmar i klubben.
12
Val av minst en revisor samt valberedning (sammankallande
samt två
ledamöter) på ett år.
13
Val av Gaff Yacht Societys representant i Gaff Yacht Societys
Stiftelse.
13.1 Presentation av GYS Stiftelses styrelse
13.2 GYS Stiftelse rapporterar om det gångna årets verksamhet
14
Behandling av styrelsen ställda förslag samt motioner som har
kommit styrelsen tillhanda 2 veckor före årsmötet.
15
Övriga frågor av icke ekonomisk art.
16
Mötet avslutas.
Välkommen önskar

Claes

Ordförande

GAFF YACHT SOCIETY

E-post: sekreterare@gys.se
Hemsida: www.gys.se
Postgiro: 118005-8

Organisations-nr: 802016-4805

DEZIRS RESA TILL ITALIEN

I mitten av januari gjorde A22:an Dezir från 1927 sin längsta resa. Drygt 220 landmil från
Stockholm ner till italienska Trieste. Hon tog sig dit på trailer bakom en fyrhjulsdriven bil. Men
vägen dit började långt tidigare.

Första gången Lars Nordlund mötte Dezir
stod hon slarvigt övertäckt på en grusplan. Det var 2013, på en båtklubb i
Norrköping. Han skulle snart få veta att
hon stått på det viset i närmare fyra år.
Dezir är en A22:a ritad av Tore Holm och
byggd 1927. Som nybliven ordförande i
A22-klubben kände han månne ett särskilt ansvar för båttypen och beslöt sig för
att köpa henne, tillsammans med vännen
och båtbyggaren Bobby Cyrus. Planen var
att rädda henne genom att slutföra den
påbörjade renoveringen och sedan sälja
henne. Grundskicket var bra med tanke
på båtens ålder, och inredningen var
också i bra skick med fina detaljer, berättar Lars.
– Det är märkligt att om en båt sköts om
och underhålls varje år av båtkunniga
ägare verkar det som att tidens tand
inte rår på den, konstaterar han. Efter
transport upp från Norrköping togs Dezir
in i en båthall i Saltsjöbaden under hösten 2013, och renoveringen kunde starta.
Redan året efter, 2014, lades hon ut till
försäljning. Många, främst tyskar, kom
och tittade men ingen köpte. Till slut
hade Bobby och Lars nästan givit upp
tanken på att lyckas med en försäljning,
och började förbereda sig mentalt på att
behålla Dezir. Men 2018 dök det plötsligt
upp en spekulant. Mannen är österrikare,
bosatt i Italien. Han lät inspektera båten i
Stockholm och bestämde sig för att köpa
den. Problemet var bara hur den skulle
levereras, berättar Bobby. Efter att en

vän förklarat en del om den italienska
byråkratin för honom insåg han och Lars
att det enklaste vore att köra ner båten
med svensk bil och trailer.
– Vi köpte en begagnad Jeep Cherokee
för ändamålet, eftersom en vanlig Volvo
inte får dra så hög vikt som båten plus
trailer har, berättar Bobby.
Färden ner till Monfalcone vid Trieste, i
nordöstra Italien, skedde under ett par
dagar i mitten av januari. Att dra en
A22:a från 1927 drygt 200 mil från båtklubben på Långholmen i Stockholm ner
över kontinenten, över ett snöigt Alperna
och fram till Monfalcone och det jämförelsevis varma Medelhavet är förvisso ett
äventyr i sig.
Hur kändes det att lämna henne i nya
hamnen?
– Det är klart att hon fick lite extra klapp
och så, men vi var ju från början inställda
på att sälja henne även om vi helst hade
sett en svensk köpare.
– Men som det blev nu kändes det bra att
lämna henne till en ny ägare, som också
är genuint intresserad av och kunnig
om den här typen av båtar, säger Bobby.
Vid Pennan

Lars Nordlund

Båtmässsan i Göteborg
Så sitter man här i den gôa båtmässan i Göteborg. De klassiska båtarna har fått en egen
hörna bredvid en karibisk bar och i sällskap
med Lilla Kålviks Båtbyggeri. Jag undrar hur
de bär sig åt för att bygga så fantastiskt fina
båtar!

Som alltid är Västkustens Träbåtsförening huvudarrangör för avdelningen klassiska båtar och deras modellbyggande del
visade som vanligt upp sina njutbara små
juveler.
Mest spektakulär där är nog Willy Halvardssons helmodell av Princess Svanevit!
På avstånd skulle man kunna tro att det
var den riktiga jakten! Willy har byggt
henne med inredning och allt – dock inte
med intarsiorna! Det hade varit en överkurs tyckte han.
Kanske hade vi en lite undanskymd plats,
men likafullt kommer det hel del intresserade till vår monter. Kan kanske bero
på att vi har den alldeles pinfärska boken
om Holms Jaktvarv i Gamleby med oss
från tryckeriet. En bok varje båtintresserade person bör ha i sin bokhylla. Får
den inte plats där kan man lägga den på
soffbordet, eller på golvet bredvid favoritfåtöljen.
Den andra intresseväckande faktorn är
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtars internetbaserade ritningsregister med över
50 000 ritningar om mer än 14 000 olika
båtkonstruktioner. Till den datorn har det
varit (och är) en strid ström av intresserade.
En riktigt trevlig erfarenhet är att det
intresset för de klassiska båtarna tycks
krypa ner i åldrarna. Och att det inte

bara är äldre skäggiga män som stannar
till, frågar och vill veta mer. Oftast kan
registret ge svar. Men bättre ska det bli
säger MSF:s representanter. Vi får nya
ritningar att skanna mest varje dag. Inom
kort ligger också samtliga Bröderna Ohlssons (Karl Erik och Einar) ritningar i deras
stora skannrar, för att inom några månader vara sökbara på nätet.
Anna Hult, kvinnan bakom Facebookgruppen ”Vi som älskar träbåtar”, presenterade och förklarade varför hon startat gruppen. Orsaken var helt enkelt att hon fick
en liten eksnipa för några år sedan och
tyckte att det inte fanns något bra forum
för dem som gillade gamla träbåtar. Nu
har gruppen nästan 11 000 medlemmar.
Något att tänka på för oss andra som
vurmar för de klassiska båtarna.
Annat som man kan finna här på båtmässan är naturligtvis några jättelika moderna segelbåtar, några små som Soling,
Laser och Finnjollar. Samt naturligtvis
en uppsjö av motorbåtar i blänkande vit
plast och grå plåt. Även RIB är rikligt
representerade, fast jag blev lite skeptisk
när jag såg en RIB med pyspunka!

Gustaf

Båthistoriska Riksförbundet (BHRF)
Båthistoriska Riksförbundets (BHRF:s) arbete för stärkt bevaranderätt för vårt flytande
kulturarv börjar luta mot ett resultat!

Och det närmar sig en revolution i det
tysta. Av de diskussioner vi haft med
Riksantikvarieämbetet drar vi slutsatsen att vi nästa år kan få en förändring
av svensk kulturavslagstiftning, nu på
ett sätt som innebär en revolution inom
svensk, och sannolikt europeisk kulturarvslagstiftning. Sedan Gustav II Adolf
och Axel Oxenstierna fastställde den
första svenska kulturarvslagstiftningen,
har denna varit inriktad på ”markbundna
företeelser” som runstenar och viktiga
byggnader, även om detta begrepp har
under århundradena vidgats något. Nu
får vi med även transportmedlen!
Med en sådan lag – en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet – ska våra
gamla båtar få bevaras som de är, och
inte behöva anpassas till nya regler och
ogenomtänkta metoder.
K-märkningen blev ett begränsande kriterium för bevarande
2009 startade vårt arbete, då fick vi

höra av Sveriges Ångbåtsförening (SÅF)
om deras problem med Transportstyrelsen pga EU:s Läckstabilitetsdirektiv, som
tvingade till ombyggnad av ångbåtarna
eller förbjöd dem att trafikera de vatten
de byggts för. Snart stod det klart att det
berodde på att svensk lagstiftning inte
medgav undantag från nyare regler för
äldre fartyg av kulturarvsskäl. Tillsammans med SÅF begärde vi av regeringen
– genom kulturdepartementet – att ändra lagstiftningen, något regeringen bad
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) undersöka
– och den avfärdade det hela. ”Det är
ju lösöre, och det finns ju K-märkning”,
sade de.
Tre år senare kom förbudet att tömma
septiktankar från fritidsbåtar i Östersjön,
men regeringen krävde att äldre båtar
skulle undantas, och Transportstyrelsen
gjorde då K-märkningen till kvalifikationskriterium för undantaget. Fast det
kanske bara omfattade ett halvdussin
båtar – typ 0.02 % av det potentiellt

möjliga beståndet.
Transporthistoriskt Nätverk bildas då
vi kontaktade Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) för att ta reda på hur de fick
sina undantagsregler för veteranbilar. Det
blev ett möte av den kontakten, mellan
BHRF, SÅF, MHRF och Järnvägshistoriska
(JHRF), som visade att vi alla egentligen
hade samma problem, och den insikten
ledde till ett samarbete mellan BHRF och
samtliga övriga transportmedelshistoriska
riksorganisationer (inklusive också flyget,
museibanorna och Vagnhistoriska Sällskapet) som under 2013 bildade Transporthistoriskt Nätverk, ThN (där Arbetets
Museum är sammankallande och skriver
protokoll). Tillsammans började vi odla
myndighets- och politikerkontakter, genom ofta gemensamma besök, seminarier
samt deltagande i Almedalen.
Vi blev ”lobbyister för stärkt bevaranderätt”. När vi inte hittade stöd för våra
krav i propositionen våren 2017, gick vi
till riksdagen och träffade de olika partiernas representanter i kulturutskottet, som
alla ställde sig positiva. Detta ledde till att
Riksdagen, baserat på en motion från en
av våra kontakter som blev en del av en
större flerpartimotion, gjorde ett Tillkännagivande till Regeringen att den skyndsamt skulle ta fram en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fick därmed
i uppdrag att utreda förutsättningarna
för en stärkt bevaranderätt för det rörliga
kulturarvet, med rapportering till Kul-

turdepartementet den 31 oktober 2018.
Utredningen kom i gång i mars, och har
drivits i ett effektivt och konstruktivt arbete i nära kontakt med ThN:s olika medlemmar.
Samtliga organisationer har haft ingående
diskussioner om de olika transportslagens
olika problem, där vi från BHRF den senaste tiden pekat på skrotningspremien
för fritidsbåtar som kan innebära att hela
båttyper från 1960- och 70-talets båtrevolution kan komma att skrotas om man
inte har koll.
Nu är vi hoppfulla : Utredningen kommer att presenteras något försenat för
Kulturdepartementet vid årsskiftet, och
vi förstår att den kommer att föreslå att
en stärkt bevaranderätt för det rörliga
kulturarvet förs in i Kulturmiljölagen. Men
sedan ska proposition skrivas och föreläggas Riksdagen, och det förutsätter att det
finns en regering som kan lägga propositioner, även om en stärkt bevaranderätt
för det rörliga kulturarvet stöds av alla
partier.
Vid pennan

Rutger
Aktiva i BHRF är:
Gunnar Carlsson, Rutger Palmstierna, Pelle
Brandt, Sven Jönsson, Niclas Skärlund, Anders
Arnell, Tony Duda.

Gysares skrönor från förr.
Vi efterlyser fler historier bland medlemmarna
för att utbyta livserfarenheter som kan publi-

seras i Bulletinen. Delad glädje dubbel glädje.
kontakta och sänd Bidrag till Sekretariatet.

På seglats med kungen

Bild av Fågel Blå från 1937

Året är 1976. Sexan är på väg åter liksom
övriga R- båtar.
6&8 word cup i Sandhamn 1975 blev en
succe, flera nybyggen kom till start bla.
Peter Norlins utsökta nybygge May Be 10,
en Salén båt som tog hem titeln.
På grund av sexans återkomst beslöt
föreningen Havsörnarna att ordna årets
vänskap seglingar i Sandhamn med sexor.
Det föll sig naturligt, då många gamla
rävar har ett förflutet i klassen. Den
mytomspunna sexan har beskrivits bla.
i boken Seglingens stora äventyr under
kapitelrubriken ”Mot Fullkomligheten”, det
torde säga det mesta.
Vänskapsseglingar ordnas varje år mellan Sjöbjörnarna Finland, KDY Danmark,
KNS Norge samt Havsörnarna Sverige. De
går till så att varje land utser en rorsman
samt taktiker och värdnationen ordnar

båtar med besättning, i sexans fall 2-3
gastar, företrädesvis ägarna av båtarna.
1976 års vänskapsseglingar skulle således äga rum i Sandhamn i Havsörnarnas
regi.
Förfrågan hade inkommit till Svenska
sexmeters Societeten om vi kunde ordna
båtar. Det kunde vi. Havsörnarna förband
sig att ordna resten.
Jag hade vid tidpunkten Fågel Blå en Tore
Holm ritad sexa från 1937 med ett legendariskt förflutet. På morgonen för den första seglingsdagen låg alla sexor vackert
förtöjda vid Stora bryggan i Sandhamn.
Deltagarna började samlas, idel ädel
seglingsadel, Kung Olaf från Norge med
sin adjutant Finn Ferner, Guldpokalvinnare, Jakob Wallenberg, vid detta tillfälle
endast åskådare, Peter Tallberg från Finnland mfl,mfl.
Naturligtvis också bröderna Salén, en
familj som gjort så mycket och betytt så
mycket för Svensk segling.
Gästerna skulle turas om i olika båtar
efter ett på förhand uppgjort mönster om
vilket vi båtägare saknade kännedom.
Spänningen var naturligtvis stor, vem
man skulle få börja segla med.
Jaha ja, Naturligtvis åkte jag på Kung
Olaf med Finn Ferner, Storamiralen själv
med sin till växten lille adjutant, tillika
Guldpokalvinnare mm.mm. Jag glömmer
aldrig Kungens uppenbarelse.Vit admiralsmössa, Knälånga flanellshorts.
Sperry Topsider kängor, en modell jag
aldrig tidigare sett, Norska knähöga hemstickade sockor, ljusblå kortärmad skjorta
samt utanpå detta en vit kraftig slipover
med Norska färgerna i band runt V- ringingen. På bröstet hängde ett enormt
startur. En i sanning imponerande gestalt.
Jag blev nervös, hur i helsike skulle jag
bete mig, vad eller hur skulle jag titulera
kungen.

Välkommen ombord på Fågel Blå sa jag.
Du kan kalla mig ”Kungen” sa kungen.
Jag ber om ursäkt sa jag , det är ganska
trångt i rorsmansbrunnen på Fågel Blå (
Kungen var vid den tiden ganska korpulent ) Inga problem sa Kungen, jag känner nog Fågel Blå, jag lägger magen på
bridgedäck Sagt och gjort, vi styrde ut till
Havsbanan utanför Sandhamn. Det var
en strålande dag med laber bris. Alla på
strålande humör.
Fågel Blå var utrustad med rattar för
backstagen , vilka var placerade utmed
skrovsidan vid rorsmans brunnen. Syftet var att rorsman skulle i slaget släppa
lovart och ta hem gamla lä. Detta var ej
görligt med Kungen. Det löstes galant på
följande sätt. Vid varje slag kröp Finn Ferner ihop, tog backstagen samtidigt som
kungen kunde använda honom som gångbräda över till nya lovart alt. lä.
Jag upplevde det som att Ferner var van
vid denna typ av hantering.
Seglingarna gick fantastiskt, Fågel Blå
visade sin bästa sida och såväl Kungen
Som Finn Ferner var fantastiska seglare.
Vi kom tvåa endast slagna av Sexapil, en
ny sexa från 1975. Kungen var på strålande humör. Finns det något att dricka
ombord frågade Kungen. Helvete tänkte
jag, jag har ju bara vatten och det kan
väl knappast duga. Jag började rota i kölsvinet.
Till min glädje fann jag en lättöl vars
etikett var på väg bort. Jag slet av etiketten och gav buteljen till Kungen med
förhoppning att han inte skulle upptäcka
att det var lättöl. Kungen grymtade med
drack upp ölen, kanske tänkte han på de
Norska akoholbestämmelserna.
Dagen avslutades med en fantastisk

kräftskiva på ” Klubben”. Jakob Wallenberg stod för svenska flodkräftor.
Huruvida Kungen var fortfarande törstig
efter lättölen vet jag inte eller om det var
trötthet efter seglingarna men han somnade djupt med snarkningar.
När det var dags för hans tacktal fick
både Jakob Wallenberg samt vår kung
medelst armbågar i sidan väcka kungen
varefter han ställde sig upp, höll ett brilliant tacktal, varefter han somnade igen.
Dagen efter blev seglingarna inställda då
det blåste 17 m/sek. Erik Nordkvist bjöd
istället på superb lunch på Trollharan.
Några år senare blev det dags igen.
Sexmetersflottiljen hade nu utökats med
ett antal moderna sexor. Själv hade jag
Silvry Moon, en nybyggd Norlin sexa.
Återigen fick jag en gammal bekant.
”Kungen”. Seglingarna gick utmärkt och
vi vann första dagens seglingar.
Kungen var på ett strålande humör. På
vägen in frågade han återigen om det
fanns något att dricka och om det månne
var bättre denna gång.
Javisst svarade jag , jag har tagit med en
flaska JB, Bra sa Kungen. Helvete sa jag
jag har glömt glas. Skit Du i glasen sa
Kungen, ge hit buteljen.
Kungen fick buteljen, skrivade av korken,
slängde den i sjön och började halsa ur
flaskan. På vägen in satt vi fem man på
railen och delade på en flaska Whiskey.
Vad lär man sig av detta?
Jo att segling är på alla vis fantastiskt
rakt igenom.
Citivs sed Altivs ( fortare fast högre )
Vid pennan

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

Debatten om bottenfärger på fritidsbåtar fortsätter

Svenska Båtunionen och Svenska kryssarklubben har återuppväckt debatten om bottenfärger på fritidsbåtar.
”SLUTA KLAPPJAKTEN PÅ FRITIDSBÅTARNA”

Med symposium och kalla fakta ang kopparföroreningar i våra vatten, vill organisationerna visa på vilka risker, som förekomsten av koppar samt zinkföreningar
på båtbottnar är förorsakar med.
Man hävdar att halterna av koppar som
kommer från målade båtskrov är ytterst
små, och inte innebär någon skada för
miljön.
Svenska Båtunionen (SBU) och Kryssarklubben (SXK) har med stöd av diverse
undersökningar/analyser i marinor och
fritidsbåtshamnar konstaterat att fritidsbåtarnas påverkan på vattnet är begränsad och att det finns större bovar i dramat. Rapporterna finns på www.sxk.se/
miljo/dokument. Man är även kritisk till
beslut som har fattats på basis av förenklade genomförda studier, som inte visar
hela sanningar.
Vidare i debatten konstateras att det pågår en klappjakt på biocidmålade fritidsbåtar. Speciellt i Stockholmstrakten tar
kommunen båtklubbarna som gisslan och
båtägare med bottenmålade båtar får inte
nyttja sina gamla uppläggningsplatser.
Utsläppen från bottenmålade sjösatta
båtskrov är ytterst små jämfört med

utsläppen via dagvatten från land. Att
filtrera dagvatten från tätorter, vägar och
parkeringsplatser skulle vara mycket effektivare, men kapacitet i våra reningsverk saknas. Det är alltså en ekonomisk
fråga.
En ren målad båtbotten reducerar friktionen hela säsongen och man kan enkelt
göra beräkningar på hur mycket utsläppen av koldioxid reduceras. Organisationerna efterlyser helhetssyn? Sveriges
riksdag har fastställt att vi skall ha ett
hav i balans utan giftiga kemikalier inom
en snar framtid (kanske 2020?). Det finns
inget som är helt giftfritt, bara mer eller
mindre farligt och ytterst svårt att bedöma. Alla ska bidra. Det är självklart, men
det borde vara rimligt att de som kan
bidra mer – och skadar mer – får dra det
stora lasset. Nyttokalkyler och proportioner efterlyses! Utsläppen från båtsemestrare och kappseglare är mycket små
jämfört med utsläppen från exempelvis
bil- och flygresor. Med förhoppning om att
debatten kan bidra till att skifta fokus på
blygsamma utsläpp av koppar till någon
viktigare fråga för oss, för djur och växter
i våra hav – till exempel plastskräpet.

Källa SXK:s på Kryss jan 2019

GYS Eskader 2019
Förslag på program för GYS Kultureskader
2019. Med Pelle Brandt som eskaderledare
6 juli
Samling den 6 juli i Ankarudden, nord Öja, där
en välkomstdrink väntar på bryggan kl. 18.30
och sedan välkomstmiddag kl. 19.00. 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. 18.30.
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. 19.00.
Tyrislöt
13 juli
Sluthamnen för eskadern är Harstena där
vi äter en avslutningsmåltid kl. 19.00. Rest.
Loftet, Harstena. Där tillfälle ges så kommer
vi att engagera lokala guider att hålla föredrag
kl. 09.00 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!

GYS Insignier
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
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.
Matrikeln är ett levande dokument som löpande måste bli uppdaterad med aktuella uppgifter!

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 är Åke Rundqvist har fått god respons av GYSare som
hjälper till på mässan.
GYS Men Hill
Infaller lördag 4 maj 2019.
Midsommar 2019
Juni 2019 mer information kommer i senare nr av Bulletinen.

GYS Kultureskader

Samling den 6 juli i Ankarudden, nord Öja
Segelbåtens dag
Föreslagna datum är 28 augusti. Mer info kommer i senare Bulletin.
Mårten GYS
Planeras efter sommaren

