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Claes har ordet
Hej Alla Gysare
Så här i de mörka tiderna lyser ändock
solen på himlen igen. Det gör att vi längtar till våren och båtarna och på fjärden
skall väl ingen Corona nå oss och det har
ju alltid varit farligt att vara för många i
båten. I den sorgliga tid då båtmässan
ställdes in lyckades vi ändock genomföra
ett mycket lyckat årsmöte med efterföljande middag utan dans som sig bör.
Lars Porne utsågs till Hedersledamot nr
19 för hans förtjänstfulla insatser.
Det rycktas att han blev väldigt glad, Skoj
när saker och ting faller i godan jord
eller skall vi säga hav. Årsmötet var
mycket klargörande på många punkter,
läs protokollet. Ca. 20 personer anmälde
sig till jubileumsresan, bra att börja med
men det måste bli fler och när det är dax
har väl C blåst över.
Vår nyvalde klubbmästare Gunnar Eriksson rustar för fullt för GYS MEN HILL, det
sägs ju att rena och destillerade drycker
kan ha en läkande effekt, och på Djurgården kan vi i vart fall ha armslängds
avstånd. Så här avslutningsvis vill jag
nämna att såväl Urban som Yvonne blev
avtackade för sina stora och förnämliga
insatser. Yvonne efterträddes som sekre-

terare av Tulle och Urban som klubbmästare av Gunnar Eriksson.
Yvonne fortsätter tursamt nog med att
redigera Bullen men glöm för den
delen inte att sända in bidrag.
Vi syns på Djurgården
Med flaggan i Topp. ( vilken underbar bok av
Forrester )

Claes

GYS Årsmöte 2020

Många var det som anmält sitt intresse för att
delta på GYS årsmöte. Men ”Coronaviruset
satta käppar i hjulet så ett visst manfall blev
det.

Vi var tjugo tappra Gysare som trotsade
hotet, för att genomföra GYS årsmöte 2020
på Klubbarnas Klubb. Claes hälsade samtliga
varmt välkomna.
Bobby Cyrus inledde dagen med ett mycket
trevligt föredrag om August Plym, grundarna
av Neglingevarvet i Saltsjöbaden. Mycket
intressant. Bobby fick för sin insats GYS Jubeleums bok.
Mötet startade på utsatt tid. Verksamhetsberättelsen och ett antal ekonomiska frågor
togs upp. Där bland annat en höjd medlemsavgift fastställdes till 500 kr. Detta att gälla
fr o m innevarande år (2020). Det framkom
vidare att klubben har ett bundet kapital i inköpta insignier som bör omsättas då klubben
har låga intäkter bland annat pga inställda
Riddarfjärdsseglingar.
Revisorerna redovisade sin genomgång av
det gångna årets arbete och var nöjda med
årsredovisning och klubbens verksamhet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019
utan någon protest.
En proposition hade inkommit till årsmötet

om förslag om ett tillägg till GYS stadgar,
§4.12, antagna 2018 enligt följande. § 4.12
Val av Gaff Yacht Societys representant i Gaff
Yacht Societys Stiftelse. Denna person skall
vara medlem av GYS styrelse eller adjungerad därtill samt besitta för ändamålet nödvändiga kunskaper. Detta för att synka Stiftelsens och klubbens stadgar. Propositionen
godtogs på årsmötet och ska fastställas på en
extra stämma i samband med GYS Men Hill.
Medlemmar
Klubben har utnämnt en ny hedersmedlem.
Lars Porne med nummer H 19. Lars har på
många sätt hedrat GYS genom åren, med sin
talangfulla penna. GYS valde in två nya medlemmar Lars Olof Jansson nr 303 och Tommy
Carlsson nr 304. Rykten säger att Petter Falk
vill återkomma till GYS. Vi hälsar samtliga
välkomna.
Mötet avslutades med att Gustaf delade ut
den efterlängtade Jubeleumsboken 50+.
Gustaf avtackades för sin insats, med en för
ändamålet införskaffad halvmodell.
Som vanligt bjöd Urban till bords med en härlig middag och trevlig GYS samvaro.

Vid pennan

Yvonne

Inbjudan GYS Men Hill 2 maj 2020 kl 06.55

GYSMEN HILL 2:a maj, nådens år 2020. Kl 06.55
”I rådande tider”, som det sägs numera.
I rådande tider är det oerhört viktigt att vi håller humöret uppe, säger Folkhälsomyndigheten.
Vi GYS-are håller humöret uppe, inte minst genom att se fram mot den sedvanliga frukostträffen ute i det gröna. De rådande rekommendationer följer vi naturligtvis och gläds åt att aktiviteten är utomhus.
Saken har dryftats och vi finner nämnda sak klart genomförbar. Vi vet att en del har evakuerat
sig till landstället/båten/vardagsrummet/toaletten(?).
Därför kommer ett utskick inom kort, för att pejla hur många tallrikar som skall bäras fram.
Vi ses på GysMen Hill den 2:a maj
Hej! Eder nye klubbmästare/

Gunnar

Eder nye klubbmästare talar ut
Klubbmästare!
Smaka på det.
Inte i vilken klubb som helst, heller
Vilken ära!

Tänker på min första närkontakt med Gaff
Yacht Society.
Den gången jag skulle ha gamla Gerdny liggandes ute i skärgården en vecka.
Ramsö vore perfekt.
Efter olika telefonsamtal, hamnade jag på
Gotland.
”Jo det ska väl gå bra. Farsan har nog kommit ut när du ska hämta båten”.
En vecka senare kommer jag, lite blyg, ut
och blir bjuden på kaffe av två fantastiska
personer.
Urai och Claes.
”Fin båt du har” osv.”Har du funderat på att
gå med i Gaff Yacht Society?”
”Mnja. Farsan pratade alltid om det, när vi
seglade med vår gamla båt. Men det blev
som inte av.
Sen ska man ju bli rekommenderad av någon”
”Ja, men hälsa från mig då. Jag är ordförande.”

RIDÅ

När jag var sex år, uppgraderade vi familjens
J18 till en gaffelriggad “koster”, fast troligen
från ostkusten.
Med lucka upp i däck från förpiken!
Whaow. Kände mig som en riktig sjöman ,
när det gick att springa runt!!!
Som tonåring sjövärnskårist ute på ärevördiga Dalarö Skans.
Fortatte några år som instruktör, senare
på Märsgarn, och drillade ynglingarna i bla
valbåtsrodd - och framför allt segling med

denna skapelse.
Byggde en elbas i slöjden i 7:an och bildade
band med min klasskompis.
Såklart blev det musikförening och samarbete med alla andra musikföreningar i Sverige.
Är uppväxt i en familj som alltid har haft
massa fester.
Som liten tyckte jag alltid att det roligaste
var dagen efter.
Då kom alltid någon av föräldrarnas kompisar
tillbaka.
”Tack för igår. Tror tusan att jag glömde cigaretterna kvar.”
”Vilken tur. Vi har just kokat kaffe.”
Så lever festen upp igen och alla historíer
rekapituleras.
Tycker fortfarande att syftet med festerna är
att träffas dagen efter.
Själva festen är ju bara en anledning...
Därför brukar en del av festerna pågå några
dagar.
Så att folk sover över.
Så att vi får dagen efter tillsammans.
Hoppas att jag kan bidra till att GYS fortsätter sitt liv i största välmåga
Hejsan

Eder klubbmästare / Gunnar

JUBILEUMSBOKEN
Vilken makalös bok vi fick med oss, vi som
var på årsmötet.

Medlem 262, nämligen Gustaf, har gjort ett
fantastiskt jobb med historier, berättelser
och bilder från många år En äkta jubileumsbok. Ett mååååste hemma på nattygsbordet.
Det fina i kråksången är att vi alla har bidragit till den. Inte minst genom att vi betalat
den.
Alltså har du ditt alldeles egna exemplar som
bara ligger och väntar. Att var och en ska behöva betala porto för 79 kr, tycker vi verkar
onödigt. Gustaf och jag (Gunnar) nynnade
häromdagen på Cornelis Ångbåtsblues.
”Så går man och tar en . På Operabaren”.
Det tyckte vi var ett alldeles utmärkt förslag
GYS håller hov på ovan nämnda stamlokus,
där Gustaf och Gunnar sitter för att dela ut
boken. Passa på- Du kanske kan få den signerad...

Välkommen till Operabaren Tisdag den
14:e april, mellan 1300-16.30.
”Så går man och tar en. På Operaberen. EN
BOK”

GYS 60 års jubileum

Söndagen 18 oktober 2020 har vi bokat in oss på Birka
Cruises 24 timmarskryssning för att fira vårt jubileum

Kom och fira. Gör detta till en oförglömlig resa

Efter en tidig eftermiddags incheck till våra hytter. Samlas vi i bokad
Konferenslokal för mingel och och välkomstdrink, med start av våra festligheter.
En trerätters middag kommer att serveras, samt ett antal trevliga inslag i bästa GYS anda. Frukost serveras på måndag morgonen.
Kostnaden för denna begivenhet är budgeterad till två alternativ båda
med del i 2 manshytt med fönster. DVs nettokostnad av mat och del i 2
bädds hytt med fönster:
Komforthytt pris 878 kr pp (per person).
Standardhytt pris 803kr pp (per person).
I detta pris inkluderas Middag och Frukost.
Vi i Festkommitén behöver veta hur många vi ska planera för. Därför ber
vi er att anmäla ert intresse till sekretariatet innan aprils utgång. Vid
eventuella förfråganden går det bra att ta komtakt med sekretare@gys.se.

GYS Stiftelses stipendiat 2019

Int.5m S3 Saga
Konstruktionsår:
Konstruktör:
Varv: 		
Skrov 		
Däck 			
Deplacement
Segelarea 		
L.ö.a. 		
L.v.l. 			
Bredd 		

1936
Tore Holm
Neglingevarvet
Gabon
Oregonpine
ca 1700 kg
22,97 m²
9,21 m
5,43 m
1,80 m

Internationella 5:an S3 Saga
Saga tillhörde de fem första 5:orna som byggdes i Sverige. Hon beställdes av Jacob
Wallenberg och ritades av Tore Holm. Under åren har hon haft en rad ägare innan
hon hittades av Janne Nystedt för tio år sedan då hon stod uppställd på Djurövarvet.
Janne har gjort en grundlig och nödvändig renovering av jakten. Saga har fått en del
nya spant, ny kölplanka och ny bottenstock, en del ny bordläggning ny roderstäv,
nytt däck i oregonpine, mast, bom och beslag samt naturligtvis ett nytt ställ segel.

E-post: sekreterare @gys.se
Hemsida: www.gys.se
Postgiro 118005-8
Organisationsnr: 802016-4805

Vill du spåra din båts historia?

Gaff Yacht Society’s Stiftelse
c/o Matton
Brunnsviken 8C, 130 55 Ornö
www.gys-stiftelse.se

Undersöka vad din båtklubb ägnat sig åt under årens lopp?
Nu kommer den ultimata guiden till de publikationer som kan ge svar på dessa och
andra frågor om svensk båtsport. Svensk sjösportsbibliografi omfattar tiden 1833 till
1970 och listar allt tryck utgivet av svenska segel- och motorbåtsklubbar samt klubbar inom rodd, kanotsegling, issegling och paddling – kort sagt all idrott som bedrivs
på vattnet, både i flytande och fast form. Boken, på 356 sidor, är det i särklass mest
heltäckande som har skrivits om vår svenska sjösportslitteratur.
Ulf Lycke, som har gjort majoriteten av efterforskningarna, har spenderat mer än 10
år på att sammanställa materialet. Under våren kommer Gaff Yacht Society’s Stiftelse
att ta upp beställningar på boken, som endast kommer att tryckas i beställt antal.
Den kommer inte att kunna köpas i efterhand!
Beställda exemplar kan hämtas på Skärgårdsmässan i Wasahamnen på Kungl. Djurgården i Stockholm den 25 till 27 maj 2018 eller skickas per post

Priset för boken är 500 kronor och portot 90 kr.
Sätt in pengarna på GYS Stiftelses PG 791768-5

Allt för Sjön – Classic Boat Show 6-15/3-2020.

Årets Classic Boat Show i Älvsjö öppnade upp
med branschdag, fredag den 6:e mars.
Besökarna bjöds in till den mest omfattande
representation av ”Classic Boat” som någonsin ägt rum på Allt för Sjön.
Ett stort antal båtar och utställare fyllde en
ansenlig del av C-hallen. GYS blev inte lottlösa. Vår monter var nästan 80 m2, att jämföras med 15m2 ifjol. Det gav oss möjlighet att
både ha med en GYS-mässig båt = bortglömd
och provokativ, i form av en Havsfidra. Tillsammans med övriga utställda klassiker rönte
den ett glädjande positivt intresse, men med
mycken nostalgi och reflektion.
I år liksom tidigare gav vi också besökarna
möjlighet att botanisera i nyutgivna och äldre
böcker.
Värt att nämna: En helt ny bok lanserades på
mässan – Svensk Sjösport Bibliografi 18331970. Ulf Lycke har här gjort ett massivt
arbete att katalogisera ”allt” som skrivits om
segling under perioden. Ett måste för kalenderbitaren och ”släktforskaren”. Snyggt!
Presentation av GYS och det faktum att vi i
år (2020) fyller 60 år hade tagits fram och

presenterades. Profileringen som den ursprungliga föreningen för klassiska segelbåtar
i Sverige framgick, men kunde ha vässats
ytterligare, utan blygsamhet!
Vårt huvudnummer och mest centrala tillgång
– Scandal Beauty Trophy Race, gavs förstås
utrymme och jobbades på att vitalisera. Att vi
nu seglar i Sandhamn framgick tydligt och ett
antal intresseanmälningar till att delta kom
in. Jag hörde dock en viss tvekan utifall vi
kommer lyckas få ihop ett rejält startfält. Att
vi från GYS ”personligen” tar kontakt med de
enskilda seglarna kom upp som ett önskemål
och som en viktig framgångsfaktor.
Just som vi var i full ”swing” men vår monter
och vår möjlighet att hålla GYS-flaggan högt,
kom så dråpslaget. Onsdag 11/3 blev sista
mässdag i år. Corona (Covid-19) kom emellan. Samlingar med mer än 500 deltagare
förbjöds, mässan stängdes ner och montern
demonterades redan dagen efter.
Vi blev kort och gott snuvade (eller ”influensade”) på sista helgen och dess möten med
seglarna.
Ledsamt och lätt deprimerande!
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till
alla er som agerade montervärdar och ni som
såg till att montern blev en vacker kreation.
Inför nästa års Classic Boat Show är min önskan att vi kunde samla en arbetsgrupp till att
ta konceptet - GYS på Allt för Sjön, till fortsatt framgång.

Med seglarhälsning och hopp om en snar vår,

Åke

Joy and Beauty – Classic Yacht Symposium i Helsingfors 2020

Organisatörerna och Michael

Helsingfors statshus
Joy and Beauty – Classic Yacht Symposium i
Helsingfors 2020 (foto Esko Kilpi)

Sista helgen i februari var det dags för ett av
årets stora möten om klassiska jakter. Helsingfors Segelsällskap, HSS, har sedan flera
år arrangerat detta möte i slutet av februari,
ett möte som ständigt har växt sig större,
med mycket prominenta talare och besökare.
Nu är det inget litet möte längre, jag kunde
räkna in hela 250 deltagare inklusive Bobby
Cyrus!
Eskos vision om syftet med symposiet:
Our mission is To strengthen the bonds between classic yacht sailors and to create a
deeper understanding of the history, the
present and the future opportunities of classic yachting. The symposium is also a tribute
to the contributions of the designers, builders, owners and sailors involved with classic
yachts.
Esko Kilpi
Att visionen varit riktig visar sig också i de
prominenta talarna man lyckats samla:
Huvudtalare var vår egen Pelle Pettersson
med rubriken ”Jag och mina meterbåtar”, efter honom kom Oliver Berking, mannen som
har skapat Robbe & Berking Yachting Heritage
Centre, Violeta Alvarez presenterade sitt 6mR
projekt, Sinem Kurtbay och Silja Kanerva berättade om hur det är att ”segla på gränsen”,
John Lammertz van Bueren berättade historien om Cambrias renovering och båtbyggaren
Donn Constanza gav oss en inblick i sitt liv
som båtbyggare/renoverare i USA (Long Island) och Europa. Till sist bjöds vi på en riktig
snabbresa av några riktiga finska seglarprofiler under rubriken ”Pecca Kucha” (japanska
för ”lite småprat”) och temat ”Design, form,
funktion, fart styrka, innovation och uthållig-

het”. Det gick verkligen fort. De fem talarna
hade bara fått några få minuter att ge sin syn
på de sju punkterna.
I Helsingfors Stadshus. (Foto kallerna)
Men, nu har jag gått händelserna i förväg.
Det hela började redan dagen innan, på fredagen i Stadshuset där Helsingfors borgmästare, Jan Vapaavuori, hälsade oss välkomna
med tal, vin och snittar. Där minglade vi tio
från Sverige med bland annat Pelle Petterson,
den danska R12an Wings ägare ledda av Patrick Howaldt, Oliver Berking, Donald Tofias,
ägare till Sparkman & Stevens, Martin Nott
från Classic Boat med många flera! Mycket
pampigt och trevligt! En middag med oss ca
40, som var på mottagningen avslutade kvällen. Vilket tryck det blev, ett outsinligt utbyte
om allt och inget men främst om klassiska
båtar.
Kotka!
På söndagen väntade en buss på några av
oss, för att köra till Kotka och Red Sky. Visserligen en resa på 1,5 timmar dit och lika
mycket tillbaka, men det var det värt! Muséet
och Red Sky-varvet var något av det bästa vi
sett! Allt uppbyggt kring R12an Blue Marlin.
När hon kom för några år sedan var det mest
ett vrak och nu en jakt som ser ut att vara
byggd igår!
R6 seglaren Ossi Paija hade låtit Red Sky renovera sin R6 från 1969, Bjarne Aas sista. En
snabb men väldigt läckande båt. Det visade
sig att båten var asymmetrisk och dessutom
delvis rutten i bordläggningen. För att göra
båten perfekt kopierade man spantsättningen
från S & S R6 Gin.
För att kunna maximera segelplanet kan man
nu flytta mastfoten framåt eller bakåt ca fem

Bobby och Jussi

Ossi och båtsnickare på sin R6a

centimeter. Efter rundvandring i museet och
verkstäderna bjöds det på god lunch innan
hemfärden!
Det fanns mycket att titta på i både museum
och verkstad. Museiutrymmet var ju inte särskilt stort, men fullpackat med läckra mindre
båtar. Bland annat Hershoffs lilla spetsgattade konstruktion Rozinante 28 med namnet
Tuiga, och den lilla Robert Barkerritade klinkbyggda segelkanoten i mahogny, byggd av
Allan Savolainen 1999.
Ja, se det var en fullödig helg i den klassiska

SEGELBÅTENS tecken.
Vi sände även en tanke till Esko Kilpi som
tyvärr inte är med oss längre Han har varit
en drivande person till att HSS har lyckats att
över tid ha utveckla detta fantastiska event
till vad det är idag. I hans anda och motto
Joy and Beauty!

Gustaf

Blue Marlin kop

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!

De medlemmar
som inte har erhållit nya matrikeln
kan mot erläggande av porto få den
skickad per snigelpost. Kontakta/
Ring då sekretariatet.

Upprop för intressenter av Tore Holms Jaktvarv, varvet som
skulle ha blivit 125 år 2021

Hans Samuelsson presenterade på årsmötet en idé
om att uppmärksamma denna begivenhet.
Vi har ännu ingen grupp men de som diskuterat frågan är Hans Samuelsson, Björn och Pia
från Gamleby, Tapani Koskela från Finland som
skriver en bok om Tore Holm och Eva Berglund från Sjöhistoriska Museumet.
Några aktiviteter som diskuterats är en eskader till Holms Jaktvarv i Gamleby, en jubileumsmiddag i Gamleby, en kappsegling på
Gamlebyviken och eventuellt en konstutställning på galleriet i Gamleby.
En trevlig aktivitet som GYS bör vara med på.

Tore Anton Holm, var en svensk båtkonstruktör och seglare, som deltog i fem olympiska spel
under perioden 1920-1948, och vann två guld- och två bronsmedaljer.

Tore Holm var född och uppvuxen i Gamleby. Han var son till Knut Holm, som omkring 1900
grundade Holms Yachtvarv i Gamleby, och bror till Yngve Holm. Han utbildade sig till civilingenjör på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Tore Holm tog över faderns varv i början av 1930-talet och drev det till 1967. Tore Holms första egenritade båt var en skärgårds
55:a vid namn Mayflower, byggd 1919. Tore Holm ritade flera framgångsrika R 6:or, R 8:or,
R-10:or och skärgårdskryssare. Redan 1921 skapade Tore Holm en av tidernas snabbaste
skärgårdskryssare, SK 95 S8 Britt-Marie, som debutåret vann alla de stora kappseglingarna,
Mälardrottningen, Holtermanns vandringspris och Fylgias vandringspris.

Källa Wikipedia

Recept på god båtmat
Kasslergryta med curry och chili
Krämig gryta med kassler, curry, grädde och
chilisås för fyra personer. Servera grytan med ris
och sallad. Garnera ev med salladslök och röd
paprika.
Ingredienser
– 400 g kassler
– 1 gul lök
– 1 msk smör
– 1 msk curry
– 2 msk vetemjöl
– 2 vitlöksklyftor
– 2 dl vatten
– 2 dl grädde
– 1 dl chilisås
– 1 tsk sambal oelek
– ½ tsk salt
– 2 krm mald vitpeppa

Gör så här
1.
Strimla kassler och lök fint.
2.
Stek löken mjuk i smör och lägg ner kass		
ler och curry att fräsa med.
3.
Pudra över mjöl och blanda. Pressa över 		
vitlöken.
4.
Häll i vatten, grädde och chilisås. Blanda 		
och koka upp.
5.
Tillsätt sambal och smaka av med salt och
peppar.
6.
Servera grytan med ris och sallad. Gar		
nera ev med salladslök och röd paprika.

Nu laddar GYS för 60 års Jubileum 1960-2020
OBS! OBS! OBS!

The Scandal Beauty Trophy Race
The Scandal Beauty Trophy Race
Gaff Yacht Societys (GYS) klassiker äger i år
rum i Sandhamn

söndagen den
9 augusti direkt efter Sandhamnsregattan.

Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska (se nedan) båtar med minst 40 kvm
segelyta är välkomna att delta. Klassiska
båtar med en segelyta mindre är 40 kvm
seglar om ”Svensk Lösen” pokalen.
Med klassiska segelbåtar avses båtar

som är äldre än 40 år, eller byggda enligt
en officiell mätregel eller på ritning som
är äldre än 40 år eller båtar med gaffelrigg. Även båtar tillhörande entypsklasser designade för mer än 40 år sedan
kan delta, liksom andra båtar med klassiskt utseende men i det senare fallet
efter godkännande i varje enskilt fall från
Kappseglingskommittén.
Officiell inbjudan till seglingarna
kommer att publiceras på GYS´ hemsida, www.gys.se

Rålamshovsparken/
Riddarfjärden 2010

Nice to know!

De nya superkranarna har
anlänt till Nynäshamn
K-märk din fritidsbåt
Sjöhistoriska museet vill uppmärksamma
välbevarade, kulturhistoriskt intressanta
båtar genom att k-märka dem. I dag har

över 150 båtar i 16 av landets 21 län fått
märkningen.
De äldre fritidsbåtarna är en viktig del
av det flytande kulturarvet. Syftet med
k-märkningen är både att öka kunskapen
om båtarna och att ge bättre förutsättningar för att bevara och använda dem.
För att bli k-märkt ska båten bland annat
vara byggd som en fritidsbåt, antingen i
Sverige eller ritad av en svensk båtkonstruktör, före 1965. Båten ska också ha
en väldokumenterad historik och vara i
gott, sjövärdigt skick vid ansökan.
Statens maritima och transporthistoriska
museer, SMTM, hoppas att k-märkta
båtar i framtiden ska kunna få olika förmåner av till exempel hamnar, kanaler,
båtklubbar, varv med flera både för att
synliggöra kulturarvet och göra det enklare att använda det.
På sjohistoriska.se kan du läsa mer om
hur du ansöker om k-märkning av din fritidsbåt. Sista ansökningsdag för beslut under
våren är 30 april.
Källa SXK PÅ KRYSS & TILL RORS Nyhetsbrev
24 mars 2020

Kranarna är 120 meter höga och ska installeras i den nybyggda containerhamnen Stockholm Norvik som öppnar i maj. De kallas för

super post-panamax – de enorma kranarna
som under onsdagen anlände med fartyg till
Norvik i Nynäshamn. Det här är en milstolpe
för den nya hamnen. Nu kommer det att bli
en helt annan kapacitet att säkra varuleveranser till hela Mälardalen Kranarna väger
2000 ton styck och kan lyfta drygt 80 ton,
och är de största som finns i Östersjön på
den svenska sidan. Kranarna, har transporterats i nedfällt läge från Shanghai.
När kranarna monterats kommer de att vara
120 meter – högre än Stockholms stadshus
som är 106 meter vilket kommer att ge Nynäshamn en helt ny siluett.

GYS Insignier
Ny säsong ny GYS standert! Kontakta Anders Ellström.
www.andersellstrorm51@gmail.com

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.
Skynda och fynda.

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!
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/kampanjsvenska-spel

Vårt Kalendarium för 2020
GYS Men Hill
Äger rum 2 maj 2020 kl 06.55. Platsen är som sig bör GYS Men Hill, Kungliga Djurgården
Midsommar
Återkommer senare i vår 2020 med mer information.
Sandhamnsregattan
Äger rum vecka 32. Måndagen 3-Söndagen 9 augusti. Där våra seglingstävlingar TSBR (The
Scandal Beauty Trophy Race) och Svensk lösen ska köras på söndagen 9 augusti 2020
60 års Jubileét
Söndagen den 18 oktober 2020 mönstrar vi på Birka Crusis för att fira vårt 60 års jubileum
Mer information kommer. Men boka detta datum.
Mårten GYS
Datum ej satt Mer information i Bulletinen 2020

Dags att Betala medlemsavgiften för 2020!!!
PlusGiro 11 80 05-8 med ditt medlemsnummer och ditt namn som avsändare.!”

Enligt årsmötets beslut ligger medlemsavgiften för 2020 på 500 kronor! Denna summa sätter
du snarast in på GYS´PG.

