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Kära GYSARE

Claes har ordet

Hoppas att allt är väl med alla er. Än har vi
lyckligtvis inte nåtts av budskapet att någon
GYSare insjuknat i vart fall i allvarligare grad.
Det är svåra beslut vi tvingas fatta just
nu. Enklast vore naturligtvis att ställa in
alla planerade övningar, men det ligger
inte för oss i vart fall vi som är vana av
att binda ihop det trasiga materielet
för att nå mållinjen.
Vi planerar för det bästa, således planerar vi för att kunna genomföra såväl våra
seglingar som Jubileumsfesten. Skam den
som ger sig.
Gys men hill avhandlades i skönt majväder med ett härligt bord uppdukat av nye
Klubbmästaren, en eloge. Vi blev tretton
till bordet och ingen rapporterad sjuk,
vare sig i magen eller annorledes.
Gys men hill rapporteras nu på Google
map, ett landmärke för GYS.
Detta nummer innehåller inbjudan till
Scandal Beauty, som vi enligt ovan hoppas på att kunna genomföra. Allt beroende på KSSS och Sandhamnsveckan, de

håller fortfarande dörren öppen. Håll utkik
på rapporter från styrelsen framöver, vi
meddelar.
I övrigt ha en skön sommar och håll avstånd, var försiktiga med överlapp.
Håll flaggen högt

Claes

GYS Men Hill 2 maj 2020

Den första maj regnade och blåste det etter
värre. Lördag den andra maj lyste solen vänligt och varmt över de 12 morgonpigga GYSarna som mötte upp på vår klassiska kulle. Nästan i alla fall, vår nye eminente klubbmästare
Gunnar hade flyttat det dignande groggbordet
och det likaså väl belamrade tilltuggsbordet
några meter söderut.

Redan vid angöringen till vår ”torrholme”
kunde man känna en välbekant, främmande
doft. Det doftade ångbåt! Källan var de fyra
fyrfaten som nyanskaffats för tillfället. Tack
vare dessa kunde vi dessutom grilla korvar,
grönsaker och annat över öppen eld. Vilken
lyx!
Före frukost klarade vi dock av det extra
medlemsmötet och anta stadgeändringen i
§ 4.12 (Denna person skall vara medlem av
GYS styrelse eller adjungerad därtill samt besitta för ändamålet nödvändiga kunskaper.).
Mötet startade 07 02 och avslutades 07.05.
Antagligen ett av de kortaste möten jag varit
med om!
När detta tunga möte var klart blev det förbrödring och försystring i sedvanlig gemytlig
stil. I år måste jag säga att de 80 GYSare
som inte var med, verkligen gick miste om
en hel del. Naturligtvis var GYS hårda kärna
närvarande, men också en medlem som inte
synts till de senaste 25/30 åren! Roligt att de
gamla medlemmarna åter söker sig till sina
rötter. Kan det bero på att vår Jubileumsbok

har blivit en magnet? Som det ser ut just nu
har 46 av våra medlemmar fått sitt exemplar.
Men det är ju faktiskt några till som har ett
exemplar att hämta! Eller Swisha 79 kr för
portot till Gustaf, så postar han den omgående! Alternativt, ring 0709 16 00 17, så kan
vi arrangera en överlämning (förutsatt att det
gäller Stockholmsområdet!)
Efter några timmars trevligt samspråk och
utbyte av skrönor började deltagarna bryta
upp. Några för att det var lång väg hem,
några för att sjösätta sina jakter och ytterligare några för att pumpa dem. Det har ju
varit en osedvanligt blåsig och torr vinter, så
våra gamla ”damer” har fått en och annan
liten glipa i bordläggningen.
Apropå bordläggning, vi fick också veta hur
det blir med vårt STORA arrangemang the
Scandal Beauty Trophy Race. Som alla vet
har ju denna begivenhet flyttats från Riddarfjärden till vattnen kring Sandhamn. Tidpunkten är lagd i anslutning till KSSS Sandhamnsvecka (32) och söndagen efter. Det vill
säga den 9 augusti. Men, men, man vet ju
aldrig om det går att genomföra. Världen, och
kanske vi, har ju drabbats av farsoten Covid-19, som ställer till det med all planering
inför sommaren. Tre veckor innan meddelar
Seglingskommittén hur det blir. Det vill säga
vecka 29 får vi veta hur det blir!

Gustaf

Bilder ovan; Åke Cyrus

Vi tackar GYS nye klubbmästare Gunnar Eriksson
för en fin Gök Otta

SYS planerade Eskadersegling för sommaren där
GYS medlemmar är varmt välkomna att delta med
förutsättning att Coronan inte sätter käppar i hjulet

Betr SYS eskader - om coronaläget
medger planerar SYS en eskader 16
-19 juli med start hos Hans Himbert
på Fårholmen utanför Waxholm. Vi
seglar mellan restauranger och naturhamnar samt blandar in lite kultur.

För mer information kontakta
Lars Nordlund, mail: larsnordlund44@gmail.com

JUBILEUMSBOKEN
Har du inte fått din Jubileumsbok 50+?
Det kan ju bero på att du inte hört av dig,
eller varit på årsmötet eller GYS Men Hill!
Eller besökt Operabaren, träffat vår nye
klubbmästare och hämtat din bok.
Som det ser ut just nu har vi lämnat ut 49
böcker, vilket innebär att det är minst 53
medlemmar som har en bok väntande.

Antingen skickar du över 79 kr till
GYS pg 118005-8 för portot eller
ring Gustaf, 0709 160017, så ordnar
han en överlämning!

Gaff Yacht Society Racing Club

JUBILEUMSSEGLING om
The Scandal Beauty Trophy och Svensk Lösen
inbjuder till

i Sandhamn, Söndagen den 9 augusti 2020

Kappsegling: Seglingen innehåller 2 separata tävlingar.
The Scandal Beauty Trophy Race (TSBTR)
Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska båtar med minst 40 kvm segelyta. Spinnaker är
inte tillåtet.
Svensk Lösen (SvL)
Klassiska båtar med mindre än 40 kvm segelyta.
Datum:
9 augusti 2020.
Arrangör:
Gaff Yacht Society Racing Club (GYSRC)

Anmälan ska göras senast fredag den 31 juli 2020 på GYS:s hemsida http://www.gys.se
För ytterligre information och förutsättningar hänvisas till GYS hemsida.
Anmälningsavgiften ska betalas vid anmälan senast den 31 juli
TSBTR och Svensk Lösen
		
Gaffelriggade jakter, reducerat pris

750 kronor
350 kronor		

Anmälningsavgiften ska vara GYS tillhanda på PG 11 80 05-8 senast den 31 juli 2020.
Efteranmälan medges till den 5 augusti med 50% förhöjd avgift.
I anmälningsavgiften ingår:
Klubbens kostnader för arrangemanget.
En tävlingsavgift om 10% av anmälningsavgiften, dock inte högre än 100 kr per deltagande båt. Avgiften betalar klubben till Svenska Seglarförbundet.
Mingel i samband med prisutdelningen.
Priser

Kära GYSare, Inger och Sven önskar er välkommen till MIdsommarfirande på Ornö men i
begränsad omfattning för SSKF, GYS och SYS

Välkomna till Brunnsviken och Ornö Varv
Vi lövar stången på midsommaraftonens
förmiddag (19 juni), dansen startar vid
två-tiden.
Betalar du in hamnavgift i förtid så får du
både rabatt och överraskning vid ankomst.
400 kronor i förtid (före 15 juni) för hela
helgen eller 200 kronor per dygn och båt.
Förtidsbetalning på BG 850-8178 eller
swish på 123 559 97 33.

Frågor: bbs@bbs-bogsering.se
Lördag seglar vi Ornö Grand Prix där
alla med segelbåt får vara med.
Skepparmöte kl 13 (anmälan senast kl 12)
och starten beräknas till kl 14.

Sven och Inger

GYS 60 års jubileum

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

Sätt in hela beloppet (se nedan) per person som bindande anmälan på

Postgiro 118005-8 märk anmälan med GYS Jubileumsresa. Festkommitén
Vill ha din anmälan senast 20 augusti 2020. Betalning ska vara GYS
tillhanda 30 augusti. Vid eventuella frågor går det bra att ta kontakt
med sekretare1@gys.se. Vi eventuella Coronarestriktioner från myndighet att
båt eller mingel inte kan gå av stapeln från Birka Cruises sida, så kommer full
återbetalning att ske.

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.

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.

Jordenrunt seglaren AWAY

Efter några fantastiska seglingsupplevelser
med yachten AWAY, på olika spännande destinationer runt om i världen.
AWAY hade som mål att segla jorden
runt fram till år 2021. Nu har Coronan
satt stopp för dessa planer. Jorden runt
seglare har haft stora problem från att
bli inlåsta i hamn på obestämd tid, till
att inte bli insläppta på de destinationer
de seglat till. Jag och min Syster Anette
seglade några veckor i Phuket med AWAY
under januari 2020. Fantastiskt fina minnen. Redan ombord läste vi då om Coronan som gracerade i Kina. Men funderade
inte så mycket på det. För ens vi kom till
flygplatsen för att ta oss hem i början på
februari. Alla passagerare bar munskydd
och tempades. AWAY fortsatte sin seglats
mot Andamanerna. Kom fram i slutet på
februari lagom till att Indien stängde sina
gränser. Vilket förde med sig att den nya
besättningen inte blev insläppt och den
ombordvarande besättningen inte kunde
ta sig hem. Det var bara att vända tillbaka till Phuket (Thailand) som inte hade
lika stränga restriktioner som Indien. Då
en fortsatt seglats inte är möjlig i rådande
tider så är Away till salu. Vi i ”Around the
World Yachting” är långt ifrån ensamma
bland seglare av att ha drabbats av Coro-

nans effekter, snarare tvärtom. Vi mötte
Niklas Krantz i Phuket med sin båt Havsorkestern. Han hade då fixat sitt roder
som han haft problem med. Hans öden
och äventyr på Hafsorkestern kan man
följ på Facebook. Han är just nu på väg
att ensamsegla från Maldiverna till Sverige med båten full av konservburkar och
vatten, och i väderförhållanden som inte
är de gynnsammaste. Lycka till, Niklas!
Det finns andra som är i samma eller
värre sits.
Away ligger nu till försäljning, dels via
en mäklare Derani Yachts i Phuket, Thailand, och dels en svensk mäklare, Yacht
Sales. Utgångspris är 185,000 Euro. Annonserna är publicerade på Deranis egen
website och i den ledande yacht-tidningen
och webbsidan för yachtförsäljning Yacht
World.
https://www.derani-yachts.com/y…/jeanneau-sun-odyssey-54-ds/
https://www.yachtworld.com/…/jeanneau-sun-odyssey-54-ds-36…/

Vid pennan Yvonne

En vådlig seglats eller dåligt sjömanskap?

Bilderna är fristående från artikeln

Sommaren 1983 skulle det seglas VM i sexa i
Helsingfors på Gråhara fjärden.

VM:et 1981 i Romanshorn hade blivit ett totalt fiasko, så lite vind att det överhuvudtaget
inte gick att genomföra, bla. annat försöktes
med nattseging med utdelade ficklampor,
totalt livsfarligt. Ortsbefolkningen frågade
oss vad vi gjorde i Romanshorn denna tid på
året. Försöker segla ett VM svarade vi. Oj då
så här års brukar det vara tävlingar i vattenskidor då det aldrig eller mycket sällan blåser.
En märklig historia då tysktalande
människor är kända för att vara välorganiserade. Ordning muss sein.
Hur som. Finland skulle bli bättre, här blåser det minsann och finnar är redigt folk, de
ordnat saker och ting gediget och supa kan
ju finska seglare, i kretsar ett känt faktum.
Sexorna gick med Finlandsbåt till Helsingfors,
utom några äldre som försökte segla över och
kom aldrig fram.
Själva hade vi beslutat oss för att segla över
till Helsingfors med Peter Norlins Omega 42,
Sent Ute. Med vi förstås undertecknad, Peter Norlin, Pelle Martin samt en tysk yngling,
Verner, som dykt upp i Romanshorn , besatt
av sexor , men aldrig varit på havet.
När vi lämnade Sandhamn var det ösregn
och blåste motvind. Detta hade vi inte räknat
med, vi hade räknat med sol och labra vindar
och skaffat mat därefter med bla. färdigvispad grädde till jordgubbarna och mycket annat godis.Vi beslöt att gå för motor inomskärs
till Söderarm.
När vi passerade Söderarm hade vinden skrotat och blåst upp till kuling. Vi tog ett rev i
storen och seglade glatt vidare. Tysken började bli nervös, framför allt över den något
bristfälliga navigeringen men vi lugnade honom och sa att där ligger Finland, där Estland

och längst bort Ryssland, någonstans hamnar
vi alltid. Käcka pojkar. Dessutom talade vi om
att Peter kunde räknas till landets främsta
havskappseglare.Tysken lät sig icke lugnas
utan åt frenetiskt ur en medhavd godispåse
och började gråta. Han ville hem till Bodensjön, där gick det minsann inte sådana här
vågor. Vi talade om för honom att där blåser
det överhuvudtaget inte. Hade han glömt
det. Till saken hör att vi bara hade ett översikts kort och kompass, resten av navutrustning var av Peter utlånat. Vinden ökade med
rasande fart, vi beslöt att ta ned storen, vårt
första misstag, och bara segla på focken.
Vi tänkte inte på att båten hade svepta spridare och inga backstag. Masten pumpade
kraftigt i de våldsamma motsjöarna.
Mitt ute någonstans söder om Kökar hördes
ett våldsamt brak, hela masten gick över
bord, knäckt i jämnhöjd med undervanten.
Den hängde och släpade på läsidan och måste bärgas. Inte det lättaste i den sjön. Inne i
båten såg det ut som Jerusalems förstöring,
huvudskottet hade skjuvats av (förskjutit
sig), därav mastbrottet, den medhavda maten, lyxartiklarna flöt över allt, ett ankare
hade gått rakt igenom en medhavd extra
dieselduk och det var halt som att någon såpat båten inuti.I tumultet under däck var det
omöjligt att inte spy, vi var tvungna att krypa
in och öppna en lucka för att bärga focken.
Nåväl, vi lyckades bärga masthelvetet någon
bultsax fanns inte att kapa riggen med, och
surra den utmed båtsidan.
Tysken var nu helt i upplösningstillstånd, helt
förståeligt.
Vi fick igång motorn, tog ut en ungefärlig
kurs mot Svenska högarna.Det var omöjligt
att tanka diesel i den starka vinden men jag
kom på att man kunde använda en jackärm

som tratt. Något att tänka på. Jackan fick sedan kastas. Med upplysningen att vi nu vände
åter mot Sverige lugnade sig Tysken. Vi satte
honom till rors med uppgift att meddela oss
så snart han fick syn på något som liknade
en kyrka på avstånd, fyren på Högarna, så
skulle vi väckas. Peter, Pelle och jag kröp alla
ihop på en koj för att hålla värmen. Vi var
ganska så utmattade. Huruvida vi sov eller
inte kan jag inte avgöra, i vart fall vaknade
jag av att båten uppförde sig konstigt och så
såg jag hur en ofantlig ljusgrön våg tornade
upp sig akterut.jag slängde mig på ruffluckan
och fick igen den samtidigt som vågen bröt
över båten.Upp i brunnen, där satt Verner
med frusen blick och stirrade rakt fram. Fram
var land, han fattade inte hur farlig Svenska
kusten kan vara med alla grund. Vi ven just
förbi de grundflak som ligger några distans
utanför Svenska högarna. Snabbt lägga om

kursen och tillbaka på kontrakurs. Nu visste
vi var vi var
och kunde sätta kurs mot Sandhamn. Dröm
om lycka när vi i diset dagen därpå blev varse Grönskärsfyr. När vi hade förtöjt båten och
kommit upp till mitt hus sa min dåvarande
fru. Kommer ni redan? Ni skulle ju till Finland.
I lä av vinden hade hon inte märkt stormen.
Dagen efter tog vi Finlandsbåt till Helsingfors.
Havet var kav lugnt. Vi frågade hur mycket
det blåst dagen innan, 27-28 sekundmeter
blev svaret, Finnlandsbåten hade fått bucklor
av sjöarna. Hur gick det då på seglingarna.
Det tar vi i nästa nummer av Bullen, den skall
ju fyllas.

Claes

Efterlysning: en kommunikationsbegåvad GYS-strateg
				

eller med andra ord en ”kommunikationsminister”

I rådande men även i strålande tider behöver
GYS kommunicera med omvärlden på ett koordinerat och juste sätt.
Aktuellt är främst vad som skall stå på Hemsidan, Båtmässan, info angående GYS-Regattor
samt kontakt med andra båtklubbar och -sällskap. Det handlar om att ta fram text, affischer
och bilder samt att hitta smarta kommunikationskanaler för exvis inbjudan till klubbens regattor.
Att vi i GYS-har många kommunikationsbegåvade
medlemmar är allmänt känt. Därför hoppas styrelsen nu att just du vill ta den här rollen!
Hör av dig till sekretariatet så får du veta mera!
Tel mobil 070-658 7773 eller Sekreterare1@gys.
se

Repetition av GYSmässiga ordningsfrågor ombord inför stundande 60 års Jubileum

SKEPPAREN ÅLIGGER
att underrätta ombordvarande gäster om för bordgången gällande regler samt vid behov hålla båtförhör om
JÄRNresp.MALT & ÄTTIKSBALKARNAS
innebörd.
att vid inledandet av måltid ta upp en
"gullviva". (se sidan I 2)
Anm. Den, som tror att detta åliggande enbart dikteras av otålig "instant iron" -filosofi i kombination av
traditionspennalism, har inte insett
Gullvivans ambivalens. Gullvivan är
GAFF YACHT SOCIETY's främsta auditiva navigationsreferens.

JÄRN-BALKEN
stadgar följande:
JÄRN må endast tagas i samband med
sång.
( Avsteg från denna regel må endast göras
om synnerlig brådska föreligger - eller då
JÄRNET vattenskadats genom utspädning).
Som JÄRN räknas alla sprithaltiga drycker,
som ej faller under MALT-och ÄTTIKSBALKEN.

JÄRN tillgripes i följande ordning:
Pro 1:mo JÄRN, som medförts ombord
av oansvarig ungdom. Som sådan räknas
ombordvarande icke gysmedlem.
Pro 2:nd Gys-medlems JÄRN
Hur mången desorienterad Gysare har Pro 3:tio NÖD-JÄRN. Som sådant räknas
inte - vägledd av Gullvivans omisskänli- dryck, som eljest faller under MALT-och
ga tonkaraktär - återfunnit sin kurs och ÄITIKSBALKEN, i dagligt tal benämnt öl
genom mörker och dimma kunnat segla och vin.
rakt in i gemenskapen.
Pro 4:to GÖM JÄRN. Sådant JÄRN må
Optiska signaler kan vara hägringar,
endast tillgripas sedan allt annat JÄRN är
men aldrig en Gullviva. Att ofta uppslut. Upphittaren av GÖM-JÄRN är skyldig
repa Gullvivan är att visa hänsyn och
att för den övriga besättningen beskriva
omtanke.
fyndplatsen, för den händelse JÄRNET
Visa hänsyn även på dagen!
skulle vara av kategori, som beskrives Pro
Stärk Ditt självförtroende!
2:ndo.
Umgås med likasinnade!

MALT & ÄTTIKSBALKEN
Hit höra drycker, som äro jästa, men
ännu icke hunnit brännas,
såsom öl, vin och mäsk.
Dessa äro och skall betraktas som halvfabrikat.
De skola och i enlighet därmed hanteras.

sedlar offrats, kunna dumpas - dock
först efter befraktningsförfrågan hos annan GYS-yacht eller utbud av varan till
densamma.
Dumpningsplats markeras med GYS-vimpelförsedd boj eller fender.

§ 1 Skott avsett för JÄRN må icke stuvas
med drycker, som faller under denna balk
med mindre än att JÄRN saknas eller icke
fyller hela utrymmet.

§ 5 Vid inmundigande av under denna
balk fallande drycker må icke "vivor" och
andra järnvisor förekomma med mindre
än att nämnda drycker tjänstgöra som
NÖD-JÄRN. (jämf. JÄRN-BALKENs Pro 3:tio)

§ 2 Ceremoni, såsom hälsning med flagga, vid ombordtagande av drycker under
denna balk är icke att betrakta som Gys
mässigt beteende.

§ 6 Tjänstgör dryck under denna balk
som NÖD-JÄRN och besättningsman råkar välta annans J ÄRN över bord, må
saken beivras.

§ 3 Om besättningsman råkar stöta annans flaska fallande under MALT & ÄTTIKSBALKEN över bord. Sjunke ogill.

§ 7 Vid inmundigande av dryck under
denna balk må höviskt uppträdande icke
påfordras med mindre än att den jäst i
Bourgogne eller Moseldalen.

§ 4 Om, sedan alla tillgängliga utrymmen redan ianspråktagits för stuvning
av JÄRN, drycker hänförbara till MALT &
ÄTTIKSBALKEN i sin egenskap av skrymmande gods hindrar navigationen eller
genom sin tyngd innebär ett hot mot
fartygets sjövärdighet, må dessa, sedan
konserver och personliga överskottsper-

E-post: sekreterare 1@gys.se
Hemsida: www.gys.se
Postgiro 118005-8
Organisationsnr: 802016-4805

Boktips
Beställ boken direkt av författaren ISBN 91631-7962-8
Pris: 200: inkl. moms frakt tillkommer
Owe Nodmar Juvansmåla 370 34 Holmsjö
tel. 0455 - 91043 e-post: juvan@algonet.
se
www.juvansmala.com

Efter många års arbete utkommer nu Hans Normans efterlängtade
Sjöfärder i österled – en resa i historien. Precis i tid innan båtsäsongen startar på allvar. Du hittar den i bokhandeln sista veckan i april.
Cirkapris 400 kronor. Mer information finns i bifogad pdf.
Ni kan beställa den direkt från vår webshop för 370 kronor inklusive
frakt.
Vi lämnar gärna offert om ni önskar fler exemplar.

Conny Larsson
Balkong Förlag
Besök: Eastmansvägen 9
conny@balkongforlag.se
www.balkongforlag.se

mbn 0704 91 59 69

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 året
2021.

Recept på god båtmat

Sparris med lax och parmesan
Riktig vårmat med balsamicomarinerad
sparris, lax och den goda parmesanosten.
Du behöver
ca 28 späda gröna sparrisar
salt
svartpeppar, nymalen
Marinad:
0,5 dl balsamvinäger
1,5 dl riktigt god olivolja
salt
svartpeppar, nymalen
Till servering och garnering:
100 g parmesanost
8 skiva färskrökt lax
1 förp pinjenötter
balsamicosirap

Gör så här
Ansa sparrisen och koka den i 2 minuter i buljong eller lättsaltat vatten.
Vispa ihop ingredienserna till marinaden och smaka av.
Lägg ner den varma sparrisen i marinaden och vänd runt.
Rosta pinjenötterna i en torr inte alltför het panna.
Arrangera sparris och laxskivor på ett stort eller tio små fat.
Hyvla över parmesan, strö på pinjenötterna, salta och peppra.
Ringla till sist över lite balsamicosirap och servera med ett gott bröd.

Nice to know!

Ny tjänst erbjuder hjälp att segla hem båten
Take me home heter en ny smart tjänst som
lanseras på webben. Det är en enkel idé, som
ändå kan få stort genomslag. Den vänder sig till
privatpersoner.
Tjänsten vänder sig till både motor- och
segelbåtsägare. När man har seglat eller
kört till en hamn lite längre bort kan man
via Take me home få hjälp med att transportera hem båten. Tjänsten kan hjälpa
båtägare att nyttja sin båt lite bättre och
samtidigt göra att båtägare får ut mer den
begränsade semestertiden.
Info: https://takemehome.se/

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

GYS insignier

Prislista

Artikel					

Pris

”Vinden är fri” av Bengt Jörnstedt
150 kr
GYS slips					
500 kr
GYS näsduk					
250 kr
GYS Manschettknappar			
200 kr
GYS pin					
150 kr
GYS dekal					
25 kr
GYS standert				
500 kr
GYS keps					
175 kr
SWISH 070 897 75 35
Kontakta Anders så fixar han leverans inom Stockholm

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!

Vårt Kalendarium för 2020
Midsommar Midsommarafton fredagen 19 Juni 2020 firas traditionsenligt hos Sven
och Inger på Brunnsviken varv på Ornö. Värdparet hälsar GYS medlemmar varmt
Välkomna
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 satt till 14 november 2020. På Klubbarnas Klubb å Kungliga Djurgården.

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.

