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Årsmöte!
(Sid. 4-5)

Och en del annat
kommer du säkert att hitta
också ...

Kvinnor
kan!
Skepp O´Hoj ! (Sid. 3)

Foto
Bengt Hansson



Framtida plats
för en sommarträff?

Foto K-G Sabel

I sommar återsåg jag en natur
hamn som jag besökte för länge sedan
under en eskader. Det var Kolnäsvik
på Ornö. Det har efterfrågats förslag
på att byta plats för vår sommarträff
till något som låg söderut i Stockhol
ms skärgård. Det har varit tunt med
återkoppling när det gäller att hitta
nya platser. Lilla Kastet har många
fördelar för en träff.
Men för att hålla frågan öppen och
kanske få in fler förslag så tänkte jag
berätta lite om denna naturhamn. Den
är ganska stor och ligger väl skyddad
för alla vindar och besöks av många
segelbåtar som söker natthamn. Skick
ar en bild från mitt på dagen då de
flesta åkt vidare. Det finns möjligheter
nära inloppet grilla vid klipporna.
Den ligger bra till för många trevliga
utflyktsmål i södra skärgården. Ornö
är också en ö med lång historia som


Idö gästhamn, foto Lars Fredriksson

lämpar sig för promenader om man
vill sträcka på benen.
Det finns vissa saker som inte är
lika bra som i Lilla Kastet. Angöring
sker bara mot land och inte vid bryg
ga. Toaletten som Haninge kommun
sköter kunde vara bättre men ligger
bra till. Troligen är det en ganska lång
väg för många Viggar att ta sig hit.
Men det går bra att kombinera med
att utforska södra skärgården. Den
har många trevliga ställen att besöka
så den är värd ett längre besök kanske
tillsammans med någon annan Vigg.
Har inte tittat närmre på eventuell
bana för Viggen Cup, men det skulle
nog kunna gå att hitta en.
Har ni några andra alternativ
så framför dessa så att det kan un
derlätta planeringen för nästa års
verksamhet.
K-G Sabel

Hej Viggenseglare!
Säsongen lider mot sitt slut. Någon till
seglats kanske hinns med innan båtarna går till
vintervila.
Jag har nu varit ordförande i Viggenklubben
sedan 2013 och har nu bestämt mig för att ge plats
för en ny ordförande som förhoppningsvis kan
entusiasmera och ge er medlemmar mer värde av
Viggenklubben än idag. Jag kommer fortfarande
att vara medlem i klubben trots att jag nu inte
längre har en Viggen. Det kan man vara och det
är många som är det.
En orsak är att vi har så trevliga medlemmar
som jag och många andra tycker om att träffa och
ha kontakt med. Det kommer jag fortsätta med.
Det är besvärliga tider för föreningar idag.
Återväxten är dålig och medlemmarnas me
delålder blir allt högre.

Det är svårt att locka till sig yngre medlemmar.
Detta är något som i stort sett alla klubbar och hela
föreningslivet lider av. Viggenklubben stretar emot,
vi ger oss inte i första taget. Det finns mycket värde
i klubben. Drygt 40 års, ja snart 50 års, verksamhet
har resulterat i en stor erfarenhetsbank, många
tekniska tips, många roliga, lärorika och intressanta
artiklar. Många kontakter och vänskapsband har
knutits under årens lopp.
Jag hoppas innerligt att en ny ordförande
kan ge klubben ett uppsving i både aktiviteter och
medlemsantal.
Detta är mitt sista ”Från Bryggan” och jag tack
ar er alla för att jag fick äran att vara ordförande i
Viggenklubben och att jag fick förmånen att träffa
så många trevliga och kompetenta medlemmar.
Ha det!
Thomas Svärd i storviggen Milo

Hej alla kvinnor (män får läsa),
Det här är inte Alf som skriver utan Annika
och varför då – jo – Alf bad mig skriva något
direkt riktat till klubbens kvinnliga medlem
mar i min egenskap av kvinna och tidigare
ordförande i klubben.
Nu behöver alla oavsett kön fundera på
om det inte är dags att göra en insats för klub
ben genom att engagera sig i styrelsen och
vara med och utforma klubbens verksamhet

– anpassad till dagens behov. Vår fina lilla
båt har gått ifrån att vara en familjebåt som
man äger länge till en förstabåt som man har
under några få år för att sedan ta sig vidare i
båtkarriären.
Vår klubb verkar i en brytningstid och
för att ta klubben vidare – överleva – behövs
unga, gamla, kvinnor och män för att klara
av den resan.
Annika Forsberg, ordförande 2001-2005



Kallelse till årsmöte
Lördag 11 november 2017 kl 16:00
Plats: Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36, Stockholm
Förslag till dagordning
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av
två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet
Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar,
två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före
mötet, samt inkomna motioner.
Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet
väckta frågor till behandling
Fastställande av medlemsförmåner,
budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de
ha inkommit till styrelsen senast den 3 november


Programpunkter

för lördagen den 11 november
Årsmötet börjar kl 16.00

(Öppet möte så ingen anmälan behövs, se kallelse)

Utdelning av
Per Brohälls Hederspris
Lite lättare bubbel bjuds på efteråt
För de som så önskar går vi sedan ut och äter
middag tillsammans på egen bekostnad
Anmäl till K-G Sabel senast den 6 november
på telefon 073-627 24 01
eller e-post k-g.sabel@comhem.se
så att bord kan bokas på närliggande restaurant.

Vägbeskrivning

Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från
Skanstull så går det bra att ta buss 57 mot Sofia till hållplats Mjärdgränd.
Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36.
Det tar cirka 10-15 minuter. Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik
sedan in på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativt promenera
längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna förutom
alternativet kajvägen. Det brukar dock vara ont om lediga parkeringsplatser.

Karta finns på Hitta

Knappa bara in adressen Tullgårdsgatan 36 – så får du se den.
(Upphovsrättsreglerna medger tyvärr inte att vi visar den här)



(Har varit med förr men är lika aktuellt varje år)





Hamnar och önsketänkande

När vi läste ett bidrag i ett VB för
några år sedan om störande inslag
i hamnar kom vi osökt att minnas
ett par händelser under vår tid med
1277 Jänta.
Den första tilldrog sig inte i en
naturhamn utan i gästhamnen i
Öregrund dit vi tagit oss den långa
vägen, alltså sjövägen från Uppsala,
vilket tagit oss några dagar. Nu var
det dags att koppla av ett tag, förut
om att vi skulle reparera en pump
som havererat. Efter välförrättat
värv och en promenad på sta’n var
det dags att mysa i sittbrunnen och
njuta av eftermiddagssolen, men
riktigt så blev det inte.
Plötsligt brakade det loss, und
rande seglare i hela hamnen frågade
sig; vad är det som händer? Det
visade sig vara en av våra religiösa
sekter som avsåg att stå för under
hållningen och till den änden rig
gat upp en högtalaranläggning där
volymen var uppskruvad till en nivå
som skulle fått vilket hårdrocksband
som helst att låta avslaget.
Okvädinsord kunde anas i sitt
brunnarna medan oväsendet pågick
– kommer inte riktigt ihåg hur länge
– men rätt som det var blev det
tvärtyst och från åtminstone en båt
hördes ropet: Gud hör bön!
Vad som hände är höljt i dunkel,
kanske en kortslutning eller en yxa
i en kabel. Dolda krafter?
Men resten av den dagen var i
alla fall räddad . . .


Det andra tillfället var i den fina
lilla naturhamnen Alkobb precis
utanför Möja. Varmt och soligt, bara
ett par båtar förutom oss på plats.
Våra hamngrannars båtar var
av det slag som vår för tidigt bort
gångne kamrat Åke klassificerade
som ”grisbåtar” – sedan får ni räkna
ut resten.
Nåväl, i denna stillhet hörs plöt
sligt ett fruktansvärt högt motorljud
från en cirka halv meter lång radio
styrd båt som manövrerades från
däck på den största båten. Runt,
runt och idyllen är borta.
Läsa bok – omöjligt, prata med
varandra – omöjligt, dricka vin – ja
möjligen om man skulle satsa på att
bli full och somna.
Men man har inte för inte begå
vats med häxkrafter, plötsligt gick
modellbåten in i sitt eget svall, det
sa "slurp" och den havererade totalt.
Den lille gossen satt resten av kväl
len på däck och försökte förgäves få
liv i sin båt.
Vi andra återupptog vårt behag
liga och stillsamma sällskapsliv i
sittbrunnen. Till och med våra två
katter vågade efter ett tag komma
upp och inta sin spanarplats på
sprayhooden.
Dagen därefter stävade gossen
med familj bort – på flybridge låg
hans båt tyst och oanvändbar!
Alf & Annika,
då i 1277 Jänta

Glöm inte . . .
. . . att delta i
Viggenklubbens
fototävling
Första pris blir, förutom stor ära,
en tröja med ett tryck på av den vinnande
bilden. Reglerna är enkla! Skicka en bild
med tema båtliv till thomas.svard@telia.
com och ange namn och medlemsnummer
samt gärna en kortfattad beskrivning om
var bilden är tagen och vad den föreställer.
Styrelsen kommer att agera jury och
utser vinnarbilden till årsmötet.
Klubben förbehåller sig rätten att få
använda inskickade bidrag
i ViggenBladet och på vår hemsida.

. . . att tävla om

Priset, som är ständigt vandrande,
är avsett att främja familjesegling med
Viggen och tilldelas den Viggen som
seglats längst distans under året med
företrädesvis familjebesättning.
Uppgifter om skeppare, seglad
distans och besättning styrelsen
tillhanda senast 3 november.
Kanske kommer Pers målning att
hänga på din vägg under nästa år?

Om du vill medverka i ViggenBladet
(vilket många fler borde göra) ...
. . . så kan du skicka alla upptänk
liga former av material till redaktionen,
e-postadressen är vebe@comhem.se
Vill du hellre lägga något i ett kuvert och
stoppa i en låda på sta'n så finns post
adressen till redaktionen på sidan 14.
Material till VB kan vara hand-,
maskin- eller datorskrivet. Om du an
vänder dator, spara filen i format .rtf
eller .doc. Allt är lika välkommet. Om
du använder dator, skriv rakt av och gör
bara radbyte för nytt stycke och lägg inte
ner någon möda på anna formatering av
texten, som t ex spaltsättning, det sköter
layoutprogrammet om. Bifoga bilder sepa
rat, inte monterade i dokumentet.

Bilder i ViggenBladet behöver inte
alltid vara foton – teckningar är inte fy
skam det heller – så fatta pennan som
Måns Jacobsson gjorde när han med
familjen var på Mälarträff i Herrestaviken
1993 med Viggen 429 Evan.



Ibland går det inte som planerat och det är kanske lika bra . . .
Det blåser mycket i dag, även på in
nergården här hemma i Nacka. Regnet
öser ner. Jag njuter av en lång frukost
på balkongen och tänker på hur denna
dagen kunde ha varit. Enligt planen
skulle jag i detta nu ha seglat över
Bulleröfjärden. Där är det kuling med
15 sekundmeter vind, enligt både yr
och smhi. Vad jag är glad att slippa sitta
blöt och kall i sittbrunnen och hellre
torr och varm kunna minnas dom soliga
dagarna jag haft, denna första helgen
i september.
Efter att vi sagt god natt i lagom tid
fick jag ändå inte somna, trots att båten
låg väl förtöjd mellan två andra viggar i
Hemviken vid Boda och lördagsnatten
var lugn och stilla. Jag hade druckit
kaffe ganska sent, men det är inte hela
förklaringen. Jag låg i förpiken fylld av
överväldigande tacksamhet, gentemot
livet generellt och särskilt till Hasse,
som så generöst och vänligt bjudit in
Viggenklubbens medlemmar till höst

träff i sitt hem. En riktig trevlig träff,
med bubbel på verandan i solnedgån
gen, en minipianokonsert, roliga histo
rier, allsång och goda samtal.
Söndag morgon åt vi gemensam
frukost och därefter var det min plan att
segla till Bullerön. Redan strax utanför
fyren, var det mycket tuffare än vad jag
hade förutsett. I stället för att fortsätta
i riktning Kanholmsfjärden, vek jag av
och in Vindöström. Som namnet anty
der blåste det också här. Alltså inget
storsegel, inte ens revat. Bara försegel
borde duga. Jag hissade focken och kom
snabbt upp i fart. Då – utan förvarning
small det till, seglet blaffrade högt upp
i masten och båten tappade styrnin
gen. Det visade sig att ett schackel jag
i många år använt för fäste längst ner
på förseglet hade gått tvärt av. Jag fick
seglet bärgat in i båten och startade
järngenuan. Som tur var är motorn
pålitlig och jag tuffade förbi Stavsnäs
och ut på Nämndöfjärden.

Där ute blåste det ännu mer, med
höga vågor och vitt skum på topparna.
Båten rullade i sjön och jag fattade
beslutet att ytterskärgården fick bli
utan mitt besök den här gången. I höjd
med Sandskär vek jag än en gång av
från farleden och styrde in Örsundet.
Där inne var det lugnare vatten, lä för
vinden och fina vyer längsmed kanalen
förbi Ingarö kyrka. Kolströms kanal
kan rekommenderas för dom som har
vägarna förbi. På sina ställen kan endast
en båt passera i taget, rätt så trångt är
det, men charmigt. Under Ingaröbron
är det 11,5 meter fri höjd, mer än till
räckligt för Viggen.
Det blev ingen extra övernattning
i båten den här gången, utan jag var
hemma sent söndag kväll. Följaktligen
kan jag i dag lyssna på regnet som faller
mot plåttaket över min balkong och i
lugn och ro skriva detta referat från en
inte planerad motorbåtstur.
/Roy i 93 Loanja

NYA MEDLEMMAR
0

Johan Sjödelius
SÄVEDALEN

762
		

Andreas Stula
NÄSSJÖ

787
		

Erik Blomqvist
ESKILSTUNA

789
		

Ingemar Heinås
ÄLVSJÖ

993
		

Inge Skog
STORA SKEDVI

1060
		

Andreas Birath
SÄVEDALEN

1237
		

Göran Eriksson
VÄRMDÖ

1276
		

Johannes Hellgren
SLÖINGE

1359
		

Tobias Mattsson
BAGARMOSSEN

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

El
ombord

Kolströms kanal
Foto Roy Berntsen
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Ett sätt att lösa strömförsörjningen om
bord är att använda solceller. Jag har valt att
inte borra i båten utan har en solcellspanel
liggande på durken. Jag har provat vikbar
panel men tycker att en fast fungerar bättre
och är billigare. 25 w kostar runt 350:- och så
tillkommer regulator. När båten ligger i hem
mahamnen ligger panelen på durken och du
har fulladdat batteri när du kommer ut. Jag
stuvar undan det i någon av tofterna i sittbrun
nen. Om du behöver mer el under utflykten
är det bara att plocka fram panelen i någon
naturhamn. Enkelt och smidigt.
Robert Robertsson i Octava 1307

Hel Medlem
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SXK 24-TIMMARSSEGLING
I skrivandets stund ligger jag i
kojen på en Linjett och har precis av
slutat ett 4-timmars pass i sittbrun
nen under 24-timmars höstsegling
och jag vill verkligen slå ett slag för
dessa organiserade långdistansseg
lingarna.
Det är otroligt lärorikt för en
själv och för sin besättning att åka
ut nonstop i 12, 24, 48 eller 72 tim
mar. Nu är det inte höstseglingen jag
vill skriva och berätta om utan den
seglatsen jag gjorde i våras med min
Albin Viggen.
Vi bestämde oss redan förra året
att vi skulle prova på SXK s 24-tim
mars segling men tyckte att det var
lite för kort (ska det va så ska det
va) så vi anmälde oss till 48-tim
marsseglingen.
Under vårrustningen fick vi kom
plettera båten med bl.a. nödbloss,
lysraketer och ordentlig säkerhetsse
le inför den kommande seglatsen. Ca
en vecka innan avfärd planerade vi
vakt- och sovschema samt enkel och
smidig mat som fungerar bra under
gång. Kvällen innan avfärd åkte vi ut
till båten och inackorderade oss, vi
förberedde båten med säkerhetslina
och gick igenom väderprognosen för
att planera en rutt som skulle kunna
ta oss så många distans som möjligt
under 48 timmar men också så att vi
12

skulle befinna oss på ett tryggt ställe
under nätterna.
För den som inte vet så kan jag
förklara lite kort att dessa seglatser
går ut på att segla så många distans
som möjligt ut efter en distanstabell
med utmärkta rundningspunkter.
Det är alltså distansen i den tabellen
som räknas och inte den faktiska
distansen man har seglat, med andra
ord så lönar det sig inte att kryssa
utan det vill man helst undvika. I
distanstabellen finns även förutbe
stämda startpunkter och det gäller
att starta där vid en tidpunkt (i vårat
fall kl 12:30) och sedan vara tillbaka
till samma punkt exakt 48 timmar
senare. Alla punkter som rundas
loggas i en specifik loggbok eller
numera i en speciell app och skickas
därefter in för granskning.
Vi startade vid punkten Furu
sund och med en nordlig vind om
ca 10 m/s satte vi av söder ut längs
möjaleden, enligt prognosen skulle
vinden vrida sig nästan 180 grader
vilket den även gjorde. Efter att ha
passerat Kanholmsfjärden och loggat
punkten vid Stavsnäs hade vinden i
stort sett dött ut men efter någon
timmes guppande tog den fart igen
men den här gången från sydost och
betydligt mycket svagare.

Foto Niclas i 1050

Vi var fyra stycken på båten och
vaktschemat rullade på, de som
skulle segla under natten passade
på att vila medan båten styrdes
norr ut över Kanholmsfjärden igen
för att sedan gå in i farleden på
utsidan av Möja. Vi ville vara i den
fyrupplysta farleden när natten kom
och så blev det också. Det här var ju
i början på juni så även om solen
gick ner var det aldrig riktigt mörkt
men det känndes tryggt eftersom
ingen av oss seglat nattetid förut.
När solen började titta upp över
horisonten dag två var vi i höjd
med Kudoxa och hade tagit sikte på
Remmargrund för att segla vidare
mot Åland. På det sättet så skulle
vi vara på väg tillbaka över Ålands

hav kommande natt på tryggt av
stånd från alla grunden som finns i
skärgården. Tyvärr så blev det inte
så utan vinden avtog nästan helt
och vid fyren Flötjan (som är en av
rundningspunkterna) bestämde vi
oss för att vända mot Sverige igen.
Det tog nästan hela natten att ta sig
in igen och när solen åter gick upp
var vi inne vid havssvalget söder
om Arholma.
Sista dagen kom vinden åter och
vi gjorde fart igen. Vi kom i mål med
tio minuter tillgodo och den totala
distansen blev 116 NM.
Så när som på den ganska långa
stiltjen så var vi riktigt nöjda med
seglatsen och det kändes i efter
hand väldigt bra att ha fått känna
på riktig mörkernavigering och att
planera en seglats på det här viset.
Jag hoppas verkligen att fler vig
genseglare blir inspirerade till nästa
års segling då det är först och främst
väldigt roligt men också spännande
och lärorikt. Sen är det ju så att
man kan ju tävla inbördes mellan
olika båtar och eftersom vi hade
den minsta båten i årets seglats så
hade vi ju inte så mycket att sätta
emot de andra båtarna. Det vore
helt klart roligare att jämföra sig
med andra Viggenbåtar. Jag hoppas
vi ses där ute!
Hälsningar
Niclas, A-viggen Abbe
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Stockholm

Höstträffen 2017 i Bodaviken

VIGGENKLUBBEN 2017

Adress: c/o Thomas Svärd Össebyvägen 42, 184 33 Åkersberga

www.viggenklubben.com
Avgifter 2017: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
STYRELSE
Ordförande:
Thomas Svärd Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga
072-250 08 40
		
e-post thomas.svard@telia.com
Kassör
K-G Sabel Tullgårdsgatan
����������������������������������������������������������������������
36, 1 tr, 116 68 Stockholm
073-627 24 01�
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Vice ordförande:
Bosse Rydh Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Ledamot	�����������������������������������������������������������������������������
Roy Berntsen Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
070-618 88 31
		
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén Söravägen 183, 184 37 Åkersberga	�������������
073-444 26 82
		
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp

08-758 35 74

TEKNISK
KOMMITTÉ
Segel & Rigg,
Gunnar Bäck (sammankallande)
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		
Andreas Gustavsson
Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Felix Rehnman

VALBEREDNING

Hans Mathisson 073-600 37 48, Jonas Calén, Göran Dahlberg

Material till ViggenBladet sänds till
Alf Bengtsson på någon av adresserna nedan

Harald Akselsson

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se

018-59 06 98
08-590 802 98

WEBMASTER
Jonas Calén	��������������������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten��������������
08-646 04 04
e-post:jonas.calen@gmail.com
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Även årets höstträff skedde traditionsmäs
sigt hos Hasse i Bodaviken.
Höstträffen är en trevlig och social tillställ
ning där medlemmar i Viggenklubben träffas,
umgås och äter skaldjur samt lite senare på
kvällen också musicerar och sjunger. Som
vanligt fick vi höra många roliga berättelser
och historier om både land- och sjöliv.

Stort tack till Hasse som ställer upp med
både lokal och bryggplatser.
Bilderna:
I år blev vi tyvärr inte fler än sju del
tagare men vi hade det mycket trevligt.
Tre Viggar och en storvigg (Vega) vid bryg
gan i Boda.
Text & foto Thomas Svärd

0709-55 75 25
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72
0705-97 15 38
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e-postadress
I Viggenklubbens medlemsregister har
vi plats för medlemmarnas e-postadresser.
Kvaliteten och aktualiteten på de e-postadresser
som vi har på er medlemmar kan bli bättre.

Det är viktigt och blir allt viktigare för en
klubb och förening att kunna nå ut till sina med
lemmar allt snabbare. Vi uppmanar därför er
medlemmar att kontrollera och i de fall då e-post
adressen är felaktig att uppdatera er e-postadress
i Viggenklubbens medlemsregister.
Är din e-postadress fel? Skicka då den kor
rekta till vebe.comhem.se.
Thomas Svärd
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POSTTIDNING

B

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Trots det hektiska småbarnslivet så
lyckas vi få i båten i hyfsad tid.
Vädret denna sjösättning var verkligen
på vår sida. Strålande vårsol och varmt.
Sjösättningen gick bra och senare även
påmastningen. Premiärtur för Ilse 6
månader som får agera årets uppgrade
ring av "Lady Millan”
Bilder och text Thobias Lysell
"Fin morgon"
Foto Marcus Sundberg
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