Ordföranden har ordet
Hej!
För oss som gillar segling och att vara ute på sjön så har den här
sommaren för de flesta av oss varit härlig, eller hur?
Jag och min hustru Anneli seglade i Limfjorden för första gången. Vackert
väder, Dansk gemytlighet, sjöliknande vatten utan höga vågor, mysiga byar
med bra hamnar och fina ankarställen. Vi seglar gärna dit igen men en
regnig o blåsig sommar skulle vi nog välja ngt annat. Danmark är ju platt.
I föreningen så har vi börjat få bra fart på juniorsidan med en hel del på
seglarlägren, aktiva torsdagsseglingar samt många föräldrar och
ungdomsledare som hjälper till. Det känns bra för föreningens framtid.
Den stora händelsen och det som kräver störst engagemang av många
medlemmar är ju Pantaenius Bohusracet. I år satte vi deltagarrekord och
med hjälp av Pär Bäcks engagemang och entusiast tillsammans med övriga
som hjälpt till så anses Racet idag vara ett av Sveriges bästa. Nu tar Pär
time-out av privata skäl. Det innebär att vi jobbar med en ny organisation
med fler som tar över allt som Pär gjort i förberedelsearbete och den fina
kommunikationen med alla seglare. Tack Pär för en fantastisk insats under
många år!
Vi har också fräschat upp klubbhuset exteriört. Tack ni som gjorde det
jobbet!
Framöver så behöver vi fortsätta lägga mkt fokus på ungdomssidan för att
kunna förverkliga vår vision om att fylla vattnen utanför Uddevalla med
seglande farkoster av alla de slag. Samarbete med andra föreningar är
också viktigt för att vi ska kunna hjälpa varandra och utveckla seglingen.

Vi behöver också lägga mer tid och kraft på den sociala delen av seglingen
så att inte kappsegling blir för dominerande. På det sättet hoppas vi att
fler vill vara delaktiga och aktiva i vår förening.
Vill också passa på att ge styrelsen beröm och tack för de insatser som
görs.
Kassör: Hans Berg - ordning på ekonomin
Sekreterare: Ragnar Davidsson - bra protokoll och agendor för våra möten
samt en fin Dyvicka
Intendent: Lars Gunnar Hansson – Sköter fastighet, material och en aktiv
uthyrningsverksamhet.
Ungdomsansvarig: Andreas Karlsson – Utvecklar intresset och kunskapen
hos juniorer.
Kölbåtsansvarig: Andreas Samuelsson – sköter Kvällsseglingar och sociala
seglingar med bra kvalitet.
Jolleledare: Göran Johnsson – Håller intresset högt hos alla jolleseglare.

Hoppas vi ses på årsmötet i den 19 november i klubbhuset
Göran Bäckström

Torsdagsseglingar
På torsdagar träffas juniorerna för fortsatt seglingsträning. Varje träff
avslutas med fika som föräldrarna turas om att fixa.

Uddevallaregattan och final
i Liros SRS N
Text Tommy Andersson, Foto Marielle Lundvall

Viken Ägir i Uddevalla arrangerade den sista deltävlingen i Liros SRS
Nord. Seglingen genomfördes på vattnet utanför Uddevalla. Lördagen
bjöd på ett fint sensommarväder, med vindar på mellan 4-6m/s.
Många hade samlats
vid strandpromenaden,
för att följa
seglingarna på plats, i
det fina vädret. Den
första seglingen var en
distanssegling (ca 10
distansmeter) med
start vid klubbhuset.
Därefter gick
seglingen ut till Orust
med kryss tillbaks till
målet. I den ostliga
vinden blev det en
utmaning för seglarna,
med mycket vind och
ett flertal vindvridningar. Segrade
gjorde en X-37a och
som andra båt i mål
kom en First 36.7a.
Efter korrigerad tid,
slutade denna båt som
fyra i resultatlistan.

Den andra seglingen
var en kryssläns bana
inne på Byfjorden.
Efter ett
händelserikt race,
blev 36.7an med Lars
Nicklasson först i mål.
Tommy Björkqvist
med sin X-37a kom in
på en andra plats.

Liros Cup Nord
Med sin andra plats, säkrade First 36.7an totalsegern i Liros Cup Nord..
Resultat
1. X-37, Tommy Björkqvist
2. First 36.7, Lars Nicklasson
3. H-båt, Team Torge
Vinnarbåten

Seglarlägren 2013
Seglarlägren i år blev några härliga veckor. Med tre fullbokade läger och
massa seglingssugna barn kan det inte bli annat än bra!
Första veckan började lugnt med bara ett par sekundmeter, vilket
faktiskt var helt perfekt. Jag tror inte att någon hade tråkigt en enda
sekund och det blev en fantastisk start på sommarlägren för oss ledare.
Denna första vecka bjöd på mycket sol, bad, härlig segling och mycket
fjäsk. Man kan inte annat än älska det!

Andra veckan var betydligt mer krävande, men så rolig. Två ord som
sammanfattar eleverna denna vecka är mycket energi. Hela veckan gick i
ett högt tempo med fin segling, mycket tävlingar, lekar och kreativa
lösningar på nya utmaningar. Inte mycket mer vind denna vecka, men vad
gör det när man kan kapsejsa tvåkronor och fiska krabbor?
Tredje veckan
bjöd på mer segling än någonsin,
och vinden var allt
annat än svag.
Deltagarna denna
vecka var lite
äldre, och det var
aldrig någon fråga
om att det blåste
för mycket för att
sticka ut. Ingen
riktig sommarvärme, men fantastisk segling, och
eleverna fick
självklart bada i
alla fall. Ur seglings synpunkt var
detta nog den
bästa lägerveckan
på väldigt länge.
Lekar, tävlingar,
glass och fotboll
fick såklart också
plats i det fullspäckade schemat.
Om jag ska
sammanfatta alla lägerveckorna till ett enda ord blir det ett lätt val:
SUPERKUL!
Lisen Davidsson, juniorledare

SSVÄ-aren Mikael Vesala har skrivit denna fascinerande artikel om sitt
deltagande i Pantaenius Bohusracet 2013. Trots kämpande, eller kanske
pga., lyser texten om att han verkligen älskar segling – och inte minst sin
besättning!

PBR -13, En farhåga på skam....
Vilket race!
1:a pris för bästa mixedbesättning, 2:a i startgrupp 5, 11 totalt !
Har aldrig kört slut på mig själv så totalt som i årets Pantaenius
Bohusrace, men vilken enastående undanvindsrepa vi fick från
Hätteberget och norrut. Precis den typen av segling som jag älskar mest
och som ger så grymma adrenalinkickar. Man lever aldrig så fullt ut som
under dom ögonblicken......men 16 timmars kryss och 10 timmars krävande
undanvind utan någon rejäl möjlighet till vila tar ut sin rätt....

Men vi tar det från början.
Jag och Sussie hade bestämt oss för att köra Bohusracet ihop. Sussies
meritlista består i semestersegling som barn och utöver det egentligen
bara det hon seglat med mig det senaste två åren och lite till. Hon har
gått från nyfiket intresserad till duktig gast på mycket kort tid, och vi
har semesterseglat en hel del och kört genaker på shorthanded och vet
hur vi ska få det att funka. Men att köra Bohusracet är nåt annat. När vi
pratade inför racet så trodde hon själv att sömnbristen skulle bli det som
skulle få henne att kasta in handduken, och som hon sa, det kanske blir
första och sista Bohusracet för hennes del. Men hon har stor viljestyrka,
envishet och är orädd så det skulle nog gå vägen.
Själv har jag ju kört racet 5 gånger tidigare så jag vet ju ungefär vad jag
klarar. Jag hatar att bryta och att slå av på takten och inte köra fullt har
jag minst sagt svårt för. Lyssnade en del på andra par som seglat racet
ihop och förstått att de ibland hade fått prioritera trivsel före race till
viss del. Fick tom rådet att ta det försiktigt om jag ville vara rädd om
förhållandet... Skulle vi vara tillsammans efter racet?....

Gjorde en bra start och kom iväg hack i häl på Blur, och hängde med de
stora båtarna bra i gruppen, men Solo, Blur och Farr 30:orna i täten
hängde vi inte med på kryssen ner. När vi rundade Hätteberget var det
som en av de sista båtarna överhuvud taget, men det hade vi räknat med
som minsta båt i stargrupp 5. Nu låg vi på 84:e plats. Ca 50 minuter efter
Blur och de andra i startgruppen. (seglad tid).

Tjörnbron. Foto: Christer Sörvik
Satte stora vita genakern på 94m2 och gippade ut för att fånga strömmen
som alla andra. När vi plöjt genom fältet ut på vänsterkanten gippade vi
och märkte rätt snart att det vred och snart var det nätt och jämnt att vi
låg upp waypointen utanför Smögen, så det var bara att ligga kvar och ta
den höjd som gick.
Bakom oss tornade massiva svarta moln upp och snart började det regna,
och med regnet kom mer vind och snart loggade vi stadigt 15 knop. Vid
ett- tiden på natten smattrade regnet i huvet så att man knappt hörde vad
man tänkte, det var kolsvart och det enda man såg var vattnet som stod
som en fontän förbi det röd/gröna lanternljuset i fören. Nu loggade vi
ofta upp åt 17 knop med en topp på 17,7 och båten rusar furiskt från våg

till våg och jag är helt lyrisk över den här båtens egenskaper på
undanvinden. Men hur mycket skulle vinden egentligen skulle öka, mycket
mer är nog inte bra nu, men tänkte på prognosen som sade 7-9meter och
körde på, det blir nog inte mer.... Mina farhågor om att behöva slå av på
takten för Sussies skull visade sig vara helt ogrundade. Hon insåg allvaret
hon med, men var lika lyrisk och helt orädd. Hon försökte faktiskt sova en
stund kurandes på durken i sittbrunnen, men gav upp, det sköljde för
mycket vatten över henne.....
Efter en trekvart så avtar vind och regn och vi börjar se oss omkring, men
ser nästan inga båtar alls. Anar att vi helt enkelt seglat om större delen av
startgrupp 5 i regnet. Efter soteskären blir det alldeles för brant och vi
byter till gula A0 genakern och går med den ända in till sundet innan Valön.
Och nu börjar vi se båtar i lägre stargrupper. Tar samma väg som Blur och
många andra efter Valön.

Solen går upp över Fjällbacka
Kör stora vita genakern igen och nu gasar vi förbi många kända båtar.
Märker att det blir för brant för att gå innanför Svangen och lämnar
lämmeltåget och går ut på Kosterfjorden och byter till den lite mindre och
plana röda genakern.
Visst såg vi att vi gått om en jäkla massa båtar, men vi hade ingen aning om
hur vi låg till egentligen förrän vi kom in mot Furholmen i Strömstad. Blev
helt paff när vi såg Express40:n Solo komma runt hörnet, och sen Blur!!
Fan Sussie, Vi är bara 10minuter efter Blur, sa jag storögt, och för första
gången kände jag att vi var med i täten! .
Sanningen var att vi seglat in 40 minuter på seglad tid på Blur och Express
40:n under natten...
Men samtidigt vet jag hur det gått tidigare år och vågar inte riktigt
hoppas att vi ska fixa att hålla tempot på kryssen tillbaka, men det inger
ju hopp att se topp båtarna så nära framför när man rundar Trestenarna.
River genakern och hänger på i Blurs kölvatten upp längs kosterlandet för
att söka strömlä. Men sjön är stökigt och jag får ingen vidare fart på
kryssen. Fattar inte vad det är för fel , men sitter och nickar till flera

gånger så vi byter plats och plötsligt så går det bättre.... Nu sätts det lilla
egot på prov....
Sussie är alltså den som klarat sömnbristen bäst av oss två, och nu är det
hon som är den som står för peppet och håller driv i båten medans jag
knappt ids trimma om seglen. En bit ner i Kosterfjorden går jag ner och
sover en kvart, och det känns bättre, men så här i efterhand borde jag
sovit en timme istället, så hade jag tagit bättre beslut senare i racet.

En trött Micke…
Vid Ulsholms kumels kalv kommer Lena och Eivind ikapp med Farr 30:n.
Herrejisses är dom bakom??
Tyvärr snurrar vi till det i ett slag och tappar farten, håller på att glömma
väja för en styrbordsbåt, och vipps så gav vi bort 200m till Farr 30:n....
Utanför Fjällbacka ser jag hur många kända båtar slår ut och plötsligt har
följa-John slagit klorna i mig och jag överger min strategi utan större
fundering. Går sådär... går med ett par andra båtar in i bassängen mellan N
Dyngön och Slängerumpan medans vinden snabbt minskar och vi kommer
inte igenom pga strömmen utan blir tvungna att vända ner och gå ut öster
om N Dyngön. Ligger still i en kvart här..

Anders Bergmark i Hansson 31
Plötsligt är det N-ost vind! Snabbt upp med Gula genakern, Funkar i en
liten stund, men det motar och utanför Gluppö är det SV vind igen och det
blir en osnygg nedtagning.. Ser Anders Bergmark i Hanson 31:an komma
utifrån med spinnaker, men dom fick riva dom med såklart. Går sakta
förbi. Tar några båtar till på slutspurten in runt Smögen och egentligen är
det läge att sätta genakern, men här är egentligen enda gången vi har olika
åsikt om sätta eller inte och jag låter bli, det är ju bara några hundra
meter.

Korsar mållinjen och det känns väl som att man kunde förvänta sig en
placering runt 40 sådär och jag lägger inte så stor vikt vid vilken placering
vi fått. Det är väl en strategi jag lagt mig till med för att inte tappa sugen
de tidiga åren med Cheetah innan vi fick fart på kryssen.

Går upp och äter den himmelskt goda fisksoppan och tar ett par öl innan vi
stupar i säng, fortfarande ovetande om resultatet.....
Blir helt paff när vi blir framropade på prisutdelningen som bästa
mixed båt och för en 2:a plats i stargrupp 5! Överväldigad är ordet,
och mycket glada och nöjda ligger vi kvar i Smögen och njuter och
försöker förstå vad vi just presterat.
Och min farhåga kom som sagt på skam, Sussie, du är grym!
Mikael Vesala

Spökpokalen
Två av våra juniorer, Hanna Wallström och Simon Hansen, var med på
Spökpokalen i Lysekil. Spökpokalen är en tävling för optimistjollar. De kom
på 10 respektive 11 plats av 17 deltagare. Bra gjort!

Foto: Lisen Davidsson

RESULTAT POÄNGSEGLING 2013
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First 36.7
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Förutsättningar
Båtar som startar men bryter eller diskvalificeras erhåller 0 poäng. De
fem bästa resultaten vår och 4 bästa höst räknas. Vid lika poäng mellan
båtar, räknas de första som har placerat sig bäst i delsegling. Kan båtar
ändå inte skiljas räknas den första som har startat i flest seglingar
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Slutställning/sammanfattning
-Totalsegrare VÅRomgång i utklassningsstil. H-båten !
-Totalsegrare höstomgången i jämn fajt in i sista omgången, HP1030!
-Årets ungdomsbesättning 707 Med Jonathan Hertin o co! Härligt jobbat
gubbs!
-Totalsegrare Ellisson/Torge i H-båten. Storstilat!
-2a kom FARR30 med Olsson. Grattis till en stabil säsong!
-3a kom 6an
-Årets utveckling har Dominanten med Jesper/Ragnar stått för. Kul
Lite bilder från säsongen

”Folket bakom”
Ibland är det lätt att som seglare glömma de som står bakom
Se här hur tufft man kan ha det att arrangera en regatta.
Så alla ni som läser detta, visst vill ni vara med?

!
Säsongssummering på kölbåtssidan.
-Vi har haft 2 säsongsträffar varav en träff på UK-Syversen med
segeltrim mm som fokus.
-Vi har kört en segelträning med fokus på manövrar o fart med bra
regeldiskussion, samt mat på Lindesnäs för de som var sugna.
-Orust runt var ett litet nytag, Start vid Rödön och mål i Gullholmen,
Ganska stor startdifferens varvid ambition var hyfsad gemensam målgång.
Bord var reserverat på en krog och tillhörande träff var där. I år var
sanktioneringen borta varvid denna träning/tävling gjordes med lite mer
fokus på sociala delen. Ganska många båtar deltog, men givitvis vore det
kul om vi kunde bli 20 båtar nästa år! Hoppas på alla de som vill prova på
kappsegling kommer med nästa år oxå.

Kul att veta; Tjörn runt var det hela 13 besättningar som deltog från
klubben. Riktigt kul!
Känns som kölbåtskappseglingen är på framgång i regionen vilket är kul!

Kvarstår, när detta skrivs, Rödöpokalen på lördag. Tror vi blir ca 10 båtar
som avslutar säsongen med 2h kryss-länsbana och avslutande ärtsoppa
efteråt.

Men framförallt ett riktigt stort tack till mannen som gör att
kvällskappseglingarna är så trevliga o sociala.
Leif Bäck, tack för ännu ett år!
För min del ser jag att gärna att vi får till ett Klubbmästerskap i SRS till
nästa år!
Men jag tackar för mig och kommer inför nästa år satsa hårdare på golfen
igen samt mera kappsegling. Har varit intressanta år i föreningen med all
direktfeedback från seglare o deltagare. Hoppas många personer som har
synpunkter o ideer kliver fram och utvecklar seglingen vidare i SSVÄ.

MVH Andreas Samuelsson

Jolleaktiviteter 2013
Träningsseglingar
Detta jolleår startade med seglingar
med Laser under helgerna då isen
gått upp. Torrdräkterna kom väl till
pass och vid ett tillfälle fick vi även
passa oss från isflak som lossat från
stranden. Under denna vintersäsong
låg det 6 Laserjollar vid Rödöstugan
mer eller mindre redo att kunna
njuta av de seglingsmöjligheter som
då kan erbjudas.

Majbrasan
Som en god inledning på
sommar-seglingarna så
deltog jolleseglarna i
Majbrasan i Ljungskile med
både juniorer i 2-kronor
och en senior i Laser.
Seglingarna körs i 4 korta
race och hölls i ett fint
vårväder. För att
underlätta logistiken
seglades båtarna hem
sjövägen med god vind samt
en skön provning av en röd
spinnaker på en 2-krona
under läns på Byfjorden.
Bohus-Malmön Runt
Även i år så arrangerade Hovenäset denna annorlunda segling för
Laserseglare, med distansegling runt Bohus-Malmön med lunch-avbrott i dess
hamn. Det seglades dels i Laser-Masterklass och dels i standardklass. Även om
det i år saknades representation för Viken-Ägir, så fanns det deltagande i båda
klasserna från familjen Niklasson, kända från våra onsdagsseglingar.

Uddevallaregattan Jolle
Genom att Viken-Ägir i år
arrangerade Jolle-seglingar
samtidigt med kölbåtarna
under Uddevallaregattan
blev det 3 seglingar med med
kryss-länsbana i
Byfjorden för jollarna
samtidigt som kölbåtarna
körde 2 race varav ett var
Foto Marielle Lundvall
lite längre. De 2-kronor från
oss som deltog var Lisen
Davidsson och Jennifer
Lundvall samt Moa Davidsson
och Adam Knape. Och efter 2 vardera vinster så avgjordes regattan i densista
seglingen med vinst av Moa och Adam som därmed vann denna regatta.

SM i Feva i
Grebbestad
För första gången
på många år så
deltog juniorer från
Viken-Ägir i ett
svenskt mästerskap
som arrangerades
av Bohusländska
Jaktklubben i
Grebbestad.
Seglingarna hölls i
Tanumstrand med
sjösättning av jollarna i badviken och med 36 st anmälda båtbesättningar. Det
var fina arrangemang med 9 seglingar under 2 dagar ( 21-22 september).
Föräldrar och andra åskådare kunde sedan överblicka hela banan från bryggan.
Under lördagskvällen ordnades det en fin seglarbuffé för seglar och äldre
(totalt c:a 150 st). Mycket god stämning och en fin avslutning på en skön
seglardag. Det var stimulerande för våra juniorer att segla flera race med många
deltagare, vilket inte ju inte händer så ofta annars. Det var också imponerande

när ett gäng Fevor, med mestadels full koll, kommer planande med gennakrarna
uppe under en slör. Med tanke på den begränsade erfarenhet som våra juniorer
har av båttypen (seglingarna gjordes med lånade båtar), lyckades de över
förväntan genom att komma 27:a (Adam Knape och Love Stalfors) och 28:a
(Lisen Davidsson och Jennifer Lundvall). Bra jobbat!

Framtida planer
Seglingar med jollar kommer huvudsakligen att ske under helgerna under hösten
fram tills det att isen lägger sig och även efter den har gått upp med de egna
jollar som seglarna har. Självklart behövs endera våt- eller torrdräkt under
dessa seglingar. Det vanliga är Laser eller E-jolle och ibland kanske det kan
komma att finnas någon Laser att låna. Kontakta gärna undertecknad om intresse
finna att vara med på träningsseglingarna. Kolla också på hemsidan – där kan
vinteraktiviteter dyka upp!

Kontaktperson:
Namn

Telefon

Mail

Göran Johnsson

0701-711367

goran-johnsson@telia.com

Hyra klubbstugan?

Fest? Bröllop? Studenten? Klubbmöte? Studiegrupp mm?
Hyr vårt klubbhus, utsökt läge, havsutsikt, bekvämt!
Priser: Medlemmar 600kr, övriga 900kr.
Kontakta Lars-Gunnar Hansson 070-6477246 eller lge.hansson@gmail.com

Styrelsen har beslutat att medlemmar som har sin jolle vid klubbhuset ska förse
den med tydligt namn och telefonnummer. Dessutom ska dess ägare minst en
gång/år klippa föreningens gräsmatta.

5o5 - en pigg 60-å ring
5o5 konstruerades i början av 1950 – talet av John Westell. Sverige har
seglat hem ett flertal VM och EM titlar under åren. Därutöver har flera
kända seglare varit aktiva i 5o5 klassen då Stellan Westerdal, Magne
Olsson och Göran Pettersson har vunnit bl.a SM ett antal gånger.
Här i Sverige har vi nu ett 40 – tal båtar av totalt 9 500 över hela värden.
De dominerade nationerna är de senaste åren är, USA, Tyskland och
Danmark.

Viken / Ägir arrangerade årets KLM och det hade samlat 20 st. som gjorde
upp om titeln. I och med detta startfällt så har klassen SM värdighet nästa
år. I anslutning till arrangemanget firade man dessutom det Svenska
klassförbundets 50 – års jubileum på ärevördiga Gustavsberg.

Vädret på lördagen gav mycket övrigt att önska ,men en segling kunde dock
genomföras i den svaga vinden. På söndagen däremot var det en bra vind men
med vissa vindskiften, fyra delseglingar kunde då genomföras. Klassen har i
sina mästerskapstatuter att starten skall genomföras som ” grindstart ” och
detta startförfarande fungerar mycket väl.. På senaste VM:et var det 186
båtar på startlinjen.

Efter de 5 delseglingarna stod Ebbe Rosen o Olle Wenrup som segrare med
serien 1 + 1+ 1+ 1. Den sista seglingen hade då ingen betydelse för
totalsegrarna.
Kända seglare från vårt distrikt som placerade sig i topp är bl.a. Oskar
Angervall / Johan Barne och P A Hallberg / Frank Bach.
Den största fleeten i Sverige finns i Björlanda Kile med 14 båtar.
Klassförbundet har ”väckts till liv ” efter några år och klass
representanterna märker ett förnyat intresse för denna snabba jolle igen
och det ta visar årets mästerskap

Tommy Andersson

Kosterpokalen
SSVÄ arrangerade kosterpokalen i somras. Vackra klassiska träbåtar.
Deltagarna var fantastiskt nöjda med vårt arrangemang. De fina bilderna
nedan har Annelie Hansson tagit.

Rödöpokalen
Vinnarna

Foton Lisen Davidsson

Några av båtarna som var med i Rödöpokalen

Vindsurfing – En upplevelse för dig som
gillar vind, vatten o fart
”Bilder säger mer än tusen ord”
Vi är ett gäng i Uddevalla som är ute så fort det blåser tillräckligt.
Hör av dig till Göran Bäckström om du vill prova på eller ha tips.
Varför vindsurfa?
- Ganska lätt att lära sig (som att åka slalom)
- Fartfyllt och bra träning
- Enkelt att rigga o komma ut. Tar max 10 minuter
- Kostnad: 5-15000 kr för bra utrustning.
- För alla åldrar
- Både för motion och tävling

Redaktören har ordet
Vi behöver även material till nästa Dyvicka. Både bilder och text behövs.
Det kan vara från en tävlingsseglats som i detta nr, men likaväl från ett
vardagäventyr i vår vackra fjord!
För den som inte känner för att skriva med ord kan en fil med bilder
beskriva hur tex sommarens seglingar varit, en onsdagssegling, helgsegling
eller vad det kan vara.
Maila materialet till: ragnar.davidsson@ragnsells.se För att komma med i
nästa nr måste jag ha materialet hos mig senast sista februari.
Ragnar Davidsson

Årsmötet hålls tisdagen 19/11-13 KL:18.00 i
klubbstugan. Då kommer även Kurt och Marie Larsson att
berätta om sin seglats till bl.a. Åland och Finland.

Välkomna

