April 2019

Bästa GYSARE

Claes har ordet

På morgonen efter årsmötet vaknade jag
med ett lätt dunkande i huvudet men
med ett brett leende på läpparna.
Enligt mitt tycke, och mångas med mig,
hade vi haft ett strålande årsmöte på
Klubbarnas klubb.
Fem nya medlemmar, fina och fantastiska gåvor till Klubben, skoj till Gunnar
Erikssons Dixieband samt strålande mat.
Pengar kom in på ett i all hast hoprasat
lotteri tack vare Åke Cyrus handmålade
brickor.
Ny styrelse valdes och den gamla står
som vanligt till förfogande med sin kunskap.
Nu blickar vi framåt.
Det känns som att våren äntligen är på
väg och sjösättning inom ca en månad.
GYS men hill första Lördagen i maj, glöm
inte det , kan vara härligt och stimulerande om vädrets makter
är med oss.
Den stora frågan för styrelsen och inte
allra minst Pelle Brandt är att få till Rid-

darfjärdsregattan.
Vi måste försöka att hitta ett vinnande
koncept, kom gärna med förslag, alla beaktas även de mest vansinniga
Ta nu hand om era båtar i April så syns vi
på GYS Men Hill.
Med Flaggan i topp

Claes

GYS Årsmöte 2019

Ett välbesökt årsmöte med 37 registrerade
medlemmar på plats.
Claes var på strålande humör och hälsade
alla hjärtligt välkomna! Något har hänt
med oss Gysare ingen polsk riksdag utbröt på årsmötet utan all formalia gicks
igenom rätt lugnt och revisorerna visade
sig vara nöjda med årsredovisningen och
klubbens verksamhet. Det trista var dock
att klubben tvingats ställa in Riddarfjärdsregattan, vilket gett oss utgifter men inga
intäkter. Många har försökt att analysera
varför evenemanget inte lockade fler än
11 båtar och du bäste GYS:are, som läser
detta, är välkommen med tips och idéer
som kan göra att fler lockas till regattan
detta år! Pelle är den som håller i rodret
för Riddarfjärdskommittén i år och fler
engagerade medlemmar är välkomna att
bemanna kommittén. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för 2018 utan att någon ens
höjde på ett ögonbryn. T.o.m. skamlistan
var kortare än vanligt!
En ny volontär och fem nya medlemmar
Klubben fick en ny volontär, Thomas
Carlsson samt fem nya medlemmar. De
blivande medlemmarna överöste klubben med generösa gåvor och därmed var

medlemsskapet en självklarhet. Först in
var Ulf Lycke. Ulf skänkte ett speciellt
vandringspris i form av en häftig skära att
tilldela den kappseglande båt som ”är på
hugget”.
Tre av nykomlingarna ”Andersena” hör
på sätt och vis ihop. De äger respektive
kappseglar med Peter Norlins R 6:a Jungfrun, diverse Neppare och en Rival 22 och
de vill gärna återuppliva Segelbåtens dag,
Scandal Beauty och Riddarfjärdens forna
storhet, om än med mindre båtar! ”Låt
oss fylla fjärden med segel” är deras motto enligt deras fadder Bengt Bellander.
Välkomna till klubben Antero Aro, Anders

Ellström och Anders Brinnen! Antero Aro
övertygar årsmötet om att han har kvalifikationer respektive förväntningar som
väl matchar den mytomspunna klubben
Gaff Yacht Society!
Anders Ellströms meriter; uppvuxen
i en gaffelriggad koster, gillar både
GYS´fantastiska medlemmar och deras klassiska båtar. Med denna insiktsfulla beundran blev Anders direkt invald
som medlem och ordinarie ledamot i
GYS´styrelse. Anders Brinnen en sann
entusiast. Valde att deltaga GYS´årsmöte
framför att resa till Rom!
Sist men inte minst valde årsmötet in
Stellan Gärde med sin S/Y Calypso i trä
från 1930 till ny och jätteglad medlem.
Styrelsen, revisorer och valberedningen
omvaldes till största delen och två nya
ledamöter valdes in till styrelsen Anders
Ellström och Lars Östervall.
Claes framförde klubbens STORA TACK
till avgående Åke Cyrus i valberedningen
samt Åke Rundqvist i styrelsen. Åke R går
dock in i valberedningen.
Så kom Urban med den förträffliga idén
att det var dags att äta lite mat och festa
om på ett glas bubbel! Claes avslutade
årsmötet och festen kunde börja!
Snabbt gjordes en rokad från sammanträdeslokal till urmysig middagssittning.

Läckra rätter dukades upp på vackert
porslin till en efterlängtad middagsbuffé.
Att GYS sponsrat middagsbiljetten med
100:-/kuvert förhöjde både smaken och
antalet deltagare.
Alla gillar att vara i Klubbarnas Klubbs
lokaler med den vackra utsikten över
Stockholm i kvällssolens glans!
Det var ett stort nöje att för en gångs
skull se Janne G festa om och även
svänga om med sina lurviga på dansgolvet! Just i kväll slapp han faktiskt tänka
på både serveringen och desserten samt
kaffet efter maten! Gunnars eminenta
dixielandsorkester stod för underhållningen och lirade massor av gamla härliga
tradjazzlåtar och det svängdes rejält på
dansgolvet!
Urban däremot fick vara desto mer på
alerten. Han fixade påbackning av den
goda maten med såser och alla läckra
tillbehör, kokade kaffe och dukade av och
på samt diskade med stor hjälp sin Elisabeth! Krummis hade hedersuppdraget
att sköta baren! STORT TACK alla GYSkamrater för ett juste årsmöte inklusive
middag och all heders åt vår suveräne
klubbmästare för en jättetrevlig kväll och
till rackarns bra musik !

Tulle

Inbjudan GYS Men Hill 4 maj kl 07.00

Våren är nu äntligen i antågande och båtsäsongen närmar sig med stormsteg. Det jobbas flitigt under presenningarna. Specifika
vårtecken rapporteras att Tranorna siktats vid
Hornborgarsjön. Vårblommor så som snödroppar och scillor har gjort sin entré.
Men för oss GYSare är det säkraste vårteck-

net GÖKOTTAN på GYS Men Hill på Kungliga
Djurgården. Vår klubbmästare dukar upp ett
dignande bord, våren till ära. Lördagen 4 maj
kl 07.00. Denna begivenhet får inte missas.

Urban hälsar alla GYSare varmt Välkomna

Allt för sjön

GYS på Allt för Sjön 1-10 mars, 2019
Återigen tog Gaff Yacht Society möjligheten att delta på Allt för Sjön i Älvsjö.
Classic Boat Show år ett fantastiskt skyltfönster till att profilera oss, som en viktig
del i det klassiska Båt-Sverige !
Ett glatt gäng GYSare passade på att
frottera sig med likasinnade under den
dryga vecka mässan pågick. Som vanligt
hade vi nära till både Skärgårdskryssare,
Neptunkryssare och Mälarbåtar likväl
som SYS vännerna. I vår monter, där
båtsnacket stod högt i kurs, "sålde vi in"
GYS, GYS stiftelse och Riddarfjärdsregattan.
Också i år gavs den bokintresserade möj-

lighet att fynda bland fina klassiska böcker. Som "mässgeneral" - låt mig passa
på att ge rosor till GYSarna. Byggnation
och nedmontering såväl som bemanning
av montern fungerade smidigt, då många
drog sitt "strå till stacken"
Nu väntar vårrustning och seglingsäsong.
Väl mött till en ny mässa nästa år. Denna
kommer vara en vecka senare för att
undvika sportlovet.

Åke Rundqvist

Nya Sjömärken
Transportstyrelsens nya regler om så kallade
sjövägmärken träder i kraft den 1 april och innehåller bland annat sex nya märken.
– Det har tidigare saknats upplysningsmärken
för exempelvis var man kan rengöra sin fritidsbåt, och var eluttag för landström finns. Därför finns flera nya sjövägmärken med i de nya
reglerna.

GYS stiftelse stipendiat 2018
Stipendiat 2018 blev Nordiska kryssaren 5
1/2 S 35 Maria.
Maria har under sin nuvarande ägares
tid förvandlas från en till synes hyfsad
båt, med många små brister, till en riktig
pärla.
Med Maria som utgångspunkt har ägaren samlat ihop andra ägare och bildat
Svenska Förbundet för Nordiska Kryssare
5 1/2.
Ägaren har även hjälpt ägare till andra
klassiska jakter att få dessa att återuppstå i full glans.
Nordisk kryssare S35 Maria
Konstruktör:
Bertil Bothén
Varv			
Br. Erikssons Båtbyggeri
Material Skrov
Material Däck
Deplacement
Segelarea		
LÖA			
MVL			
Bredd			
Djup			

Mahogny
Oregon Pine
3500 kg
ca 30 m2
10,63 m
7,80 m
2,17 m
1,48 m

',3/20
till

Gaff Yacht Society’s Stiftelses Stipendiat för 2018

Seth Holstensson
För ett pietsfullt restaureringsarbete
av Nordiska kryssaren 5 1/2 s 35 Maria
samt
initiativ till skapandet av
Svenska Förbundet förNordisk Kryssare 5½

Stockholm den 1 mars 2019
Gaff Yacht Society’s Stiftelse
För Stöd till Bevarande av äldre träbåtar

genom

Sven Matton

Stipendiaten erhöll denna tavla målad av Lars Nordlund,samt diplom och stipendium.

Sam. Clason

En rapport från världens mitt, latitud 0°

Med en fot i norra hemisfären och den andra i
den södra, kan jag meddela att ekvatorn ligger där den ska. Var? i Ecuader så klart landet
som fått sitt namn efter ekvatorn
Överblickar Mounte Cayambe i Ecuador
och är en vulkan som senast utbröt i
mars 1786. Vid 4.690 meter på sin södra
sluttning är det den högsta punkten i
världen som korsas av ekvatorn och den
enda topp på ekvator med snötäcke.
Min resa följer ekvatorn rakt väster ut
till Galapagos , där jag mönstrar på S/y
Away. Denna förunderliga ögrupp med
ett extraordinärt djurliv. Där jag snabbt
upptäcker att det är vi människor, som är
gäst i dessa urtida djurs värld.
Jag fascineras av hur nära man kommer
dom. På bara någon meters håll ligger drivor av sjölejon och jäser i solen.
Aways akterdäck är ett populärt sovrum.
När man kliver upp på morgonen vet man
inte hur många man möter i sittbrunnen.
De är svåra att få att flytta på sig.
Leguanerna finns överallt du måste
verkligen se var du sätter fötterna. Vid
snorklingen simmar jag med de jättestora sköldpaddorna, som inte bryr sig

att man bara är någon meter ifrån dem.
Små pingviner simmar runt båten. Medan
pelikanen fiskar efter sin frukost. Man har
en full föreställning av djuraktiviteter runt
Away.
Galapagos bjuder även på mycket stort
och omfångsrikt fågelliv. Hela Galapagos
är en stor nationalpark som är hårt reglerat på vad man får göra och inte.
Men ögruppen ger mycket farscinerande
naturupplevelser utöver det vanliga.

Varje ö med sina särarter. Fortfarande
betraktas Darwins besök/dokumentation som en av de största händelserna i
1800-talets naturvetenskap. Jag kan lätt

förstå det med dessa urtidsdjur.

Yvonne
De medlemmar som inte har
erhållit nya matrikeln 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.

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

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

Båthistoriska Riksförbundets Årsmöte 2019
Årsmötet hölls på isbrytaren Sankt Erik
den 21 mars. Efter en god strömmingsmiddag tillagad av Janne Gustafsson
startade mötet.
Närvarande föreningar var:
GYS
SYS
MYS
Veteranbåtsföreningen
Skärgårdskryssarförbundet
Skeppsmyran
Alla sedvanliga val och punkter på dagordningen var väl förberedda och mötet
löpte välsmort.
Till nya medlemmar i styrelsen invaldes

Jon Sundeman och Lars Olsson.
Årets resultat fastställdes, Revisorerna
var nöjda och rekommenderade att styrelsen fick ansvarsfrihet, vilket också
mötet beviljade.
När mötet var avslutat informerade Rutger om hur långt vi har kommit i processen med bevaranderätten samt vilka
utmaningar som ligger framför oss.
Efter det var vi inbjudna på en rundvandring i Sankt Eriks enorma maskinrum i tre våningar.

Eva Karlsson Nordlöf

Gysares skrönor från förr.
Vi efterlyser fler historier bland medlemmarna för att utbyta livserfarenheter som kan publiseras i Bulletinen. Delad glädje dubbel glädje. kontakta och sänd Bidrag till Sekretariatet.

Dubbeltorsk

Någon gång i mitten av 80-talet seglar jag
Pingstregattan i Sandhamn med Peter Norlin
på hans svarta sexa Tricia.
Som de flesta av oss vet kan vädret i
Sandham på havsbanan vid den årstiden
vara
lynnigt. Regn, blåst, plötsliga byar omväxlas med sol och stiltje.
Tricia är och var en utpräglad lättvindsbåt
med en vikt av 3,6 ton, således ca. 400500 kilo mindre i kölen än en normalsexa
vid den tiden.
Det är dagens sista segling och inför sista
upprundningen innan sista kryssen i mål
tycker vi att vi kan riva spinnen sent, vi
tycker vi är duktiga, har chans på spik,

alla andra har rivit,då kommer en fruktansvärd by farande, byn tar tag i spinnen
som går i havet och vi får tvärnit.
Spinnen hindras endast av knuten i fallets slutända. Båten står och vajar, framför allt masten som är på väg att brytas
framåt. Samtliga övriga båtar passerar
flinande i lovart om oss.
Efter mycket slit lyckas vi bärga spinnen
full av vatten.
Väl inne i hamn vid stora bryggan i Sandhamn kommer kommer alla fram till oss
och frågar vad fan vi höll på med.
ja ja säger vi, shit happens men se vad
vi fick upp när vi bärgade spinnackern
och så visar vi upp två stycken purfärska
Torskar. Det är inte möjligt säger alla.
Jodå torskarna finns där och var skulle vi
fått dem ifrån?
Vad ingen sätt är att Lasse Björk, gullig
som han är, låg och kollade seglingarna
samtidigt som han fiskade torsk, Gysare
naturligtvis, och på vägen in slängde han
över två torskar till oss som vi kunde ha
till middag.
Ryktet spred sig att vi fått två torskar i
spinnen när vi trålade. Kurre Almgren, en
av två ledande seglingsskribenter kom
farande och ville göra reportage.
Det ville vi inte vara med om. Lasse Porne
den andre ledande seglingsskribenten var
smartare och anade argan list.
Kurre kändes inte helt pålitlig då han
tidigare skrivit taskigheter om såväl Peter som mig. Jag beslöt mig för att spela
honom ett spratt.
Kurre trugade och trugade och ville att vi
skulle berätta. Nej sa jag Du skriver bara
dumheter.
Kurre gav sig inte, gick så långt att han
ville bjuda mig på middag på Klubben.Det
får Du gärna sa jag men säger inget. Nej
då nej då, bara trevligt att få bjuda Dig
på middag.

Sagt och gjort efter en tre rätters middag
med lagom, mycket, dryckjom, kom vad
jag väntat på.
Nu måste Du berätta sa Kurre. OK sa
jag men lova att inte skriva. Jag lovar sa
Kurre.
Jag berättade. Kurre antecknade men
lovade återigen att inte skriva i tidningen.
Anteckningarna skulle han ha till sina
minnen. Jo hej Du.
Dagen därpå kom en stor artikel i DN om

hur vi lyckats få torsk i spinnen vid seglingarna i Sandhamn.
Då hade redan den sanna historien berättats i hamnen, något som Kurre inte
kände till.
Den dagen ville inte Kurt visa sig i hamnen.
Torsk på havet Torsk i land.

Vid pennan Claes

Werunapokalen
Som erkännade för de eldsjälar som
verkat för att få klasserna att fortleva.
Samt visa vilken fin båt typ skärgårdskryssarna är för krosing och tävling.
Priset sattes upp av Karin & Sven Matton
för att hedra deras farfar och farafarsfar
som var mycket aktiva skärgårdskryssarseglare.
Årets mottagare Bobby har tilldelats
pokalen, för att han visat ett långvarit
intresse och arbete med klasserna för
dessa båtar. Bobby har även sett till att
många båtar överlevt.

Sven Matton
Bobby Cyrus tilldelaes 2019 Warunapoklen.
Verunapokalen sattes upp/instiftades,
när skärgårdskryssarna blev hunda år.

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

ÖSTERSJÖFONDENS JUBILEUMSREGATTA PÅ ÅLAND 2019
VÄLKOMNA TILL ÖSTERSJÖFONDENS JUBILEUMSREGATTA PÅ ÅLAND 2019
Nu firar vi ÖSTERSJÖFONDEN 30 ÅR i Mariehamn. Jubileet firas med inramning av
Mariehamns uppskattade 25 Juli-konsert. Datum för kalaset är 25 juli 2019.
2019 vill vi göra jubileet till något extra. Vi har många roliga och intressanta
aktiviteter, ett av de viktiga inslagen är att vi anordnar en stor Jubileumsregatta med
veteranbåtar i anslutning till de övriga festligheterna. De vackra veteranbåtarna
väcker alltid intresse och beundran och är en stor del av Östersjöns historia.
Inramningen
25 Juli-konserten är en årlig, mycket uppskattad, utomhuskonsert som hålls i
Mariehamn. Det är fri entré till konserten, och den besöks årligen av en publik om
drygt 10 000 personer. Konserten direktsänds till samtliga äldre och till sjukhem på
Åland. Tidigare artister är t ex Lasse Berghagen, Saara Aalto, Tommy Nilsson, Sissel
Kyrkjeböe, Christer Sjögren, Krista Siegfrids, Lagaylia, Robert Wells, Charlotte
Perrelli, Magnus Carlsson, Kalle Moreaus, Maria Sid m fl.
Konserten finansieras av mecenaten och tillika grundaren av Östersjöfonden; Anders
Wiklöf. Konserten har varje år ett tema; 2016 firade vi Anders Wiklöfs egen 70årsdag, 2017 var det en storslagen hyllning till Finlands 100-årsjubileum och i år
2018 var temat en hyllning till Åland och Dess befolkning.
Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjön s k. ”Östersjöfonden”
Vi ska fira 30-årsjubileumet av Östersjöfonden, som förmodligen är en av de
viktigaste och äldsta stiftelserna som arbetar för vårt känsliga innanhav.
Östersjöfonden grundades 1989 av Anders Wiklöf. Stiftelsens ändamål är att främja
och stödja forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö, en
uppgift som är akut viktig idag.
Regattan och veteranbåtarna
Torsdag 25 juli 2019 skall Östersjöfonden celebreras, i inramningen av 25 julikonserten. Under dagen defilerar båtarna inne i Mariehamns-viken Slemmern. Där
kommer också regattan att äga rum. Detaljer runt defilering och tävlingar diskuteras
vidare. Det kommer också att vara andra aktiviteter och spännande seminarier
kopplade till Östersjön under, under dagen. Det hela avslutas med en storslagen
konsert på kvällen. Den 26 juli beundras båtarna av gäster. Öppen båt under 2
timmar är föreslaget.
Såväl klassiska motorbåtar som segelfartyg är varmt välkomna till vad som med
största sannolikhet kommer att bli den största samling vackra träbåtar som har
samlats i Mariehamn i modern tid.
Samtliga medverkande besättningar får VIP-sittplatser till Jubileums-konserten på
kvällen och andra förmåner under festivaldagarna. Möjlighet till plats att ha eget
evenemang kommer att finnas om önskemål finns. Ser fram emot att ni kommer och
förgyller och firar Östersjöstiftelsen och dess insatser tillsammans med oss.
Fest-amiral och kontaktperson: Mats Arrhénborg, 0708- 15 99 70, mats@scenograf.se
Eventansvarig: P J Jägerhult, pj@pjp.se.

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 to know!

Naturreservat vid Svenska Högarna blir större
Länsstyrelsen vill utvidga naturreservatet
Svenska Högarna i Stockholms skärgård,
föreslås att utökas till 61.000 hektar, vilket
skulle göra det till Sveriges största marina
reservat.
Svenska högarna ligger längst
österut i Stockholms ytterskärgård, runt
ögruppen finns en av länets viktigaste fågelkolonier med arter som sillgrissla, tobisgrissla
och tordmule. Här finns också Östersjöns

största bestånd av gråsäl
samt omfattande blåmusselrev. Förslaget
innehåller också vissa restriktioner i området.
- Vi ser att vissa sjöfåglar och gråsäl behöver
få ett utökat skydd mot ett alltmer tilltagande
friluftsliv, särskilt vid häckningsplatser och
pälsömsningsplatser, säger Urban Pettersson
miljöhandläggare vid Länsstyrelsen.
Källa Dagens Nyheter

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!

Vårt Kalendarium för 2019
GYS Men Hill
Vårens ”GÖKOTTA” infaller lördag 4 maj 2019 kl 07.00. På vår kulle allmänt
kallad ”Gys Men Hill” å Kungliga Djurgården. Som seden kräver dukar vår eminenta klubbmästare upp ett dignande frukost/lunch bord med tillbörliga drycker.
Midsommar 2019
Midsommarafton fredagen 21 Juni 2019 firas traditionsenligt hos Sven och Inger
på Brunnsviken varv på Ornö. Värdparet hälsar GYS medlemmarna varmt Välkommen, mer information kommer i juni nr av Bulletinen.

GYS Kultureskader

Samling den 6 juli på Ankarudden, nord Öja

Eskader till ”ÖSTERSJÖFONDENS JUBILEUMSREGATTA PÅ ÅLAND 2019”

SYS planerar en eskader i samband med Östersjöfondens regatta 25 juli. Lars
Nordlund undersöker möjligheten att GYSare kan delta om intresse finns. Mer
info om detta i juni Bullen.
Segelbåtens dag
Föreslagna datum är 31augusti-1 september. Mer info kommer i juni Bulletinen.
Mårten GYS
Planeras till lördag 9 november. Mer ino i senre nr av Bullen

