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Tack och hej! Maria Nordin, Sofia Broomé och Gunilla Hedman
avtackades på årsmötet efter utmärkta insatser för klubben!

I detta nummer:
* Ny blåslagen ordförande tar över
* Sekreteraren avslöjar
* På snö och på hal is
* Och så Hamnhörnan, förstås!



Som ny ordförande är det med stor

ödmjukhet inför uppgiften jag sätter mig för

att skriva detta. Har jag insupit tillräckligt

mycket Gäddisanda för att förstå vad och

hur saker och ting måste göras? Visserligen

verkar det mesta gå som på räls just nu tack

vara att alla anstränger sig och gör det som

behövs. Men är det något som saknas?

Ibland blir jag nästan fartblind av alla rötter

som ska upp och färg som ska målas på men

det kanske skulle finnas en minsta kvot

mellan hur många timmar jag sitter på

gäddhänget och hur mycket färg jag får måla

på min båt.

En annan sak som slog mig nu när jag blivit

ordförande är när man får hissa

eskaderflaggan? Ärligt talat vet jag inte om

jag någonsin har lagt märke till att den varit

hissad. Eskadern är ju inte bara den till

Trosa utan hela klubbens eskader av båtar.

Räcker det att det bara finns en gäddisbåt i

närheten för att jag ska kunna hissa den och

måste de då segla dit jag seglar? Kan man

hissa den under Bo Fyr och måste alla andra

då segla bakom mig? Så många intressanta

frågor att ta tag i.

Som väl är, är man ju bara den som för ordet

och det finns många som har kloka ord att

säga så det ska nog ordna sig.

Jacob H.

Nye eskaderchefen
tar ordet...

Jacob, inte lika hård som han såg ut
efter Gäddisregattan 2013.

Foto: Ulrika By

Fullständigt namn: Carl Jacob Hagberg

Ålder: 44

Bor: Bromma

Gör: Fiskeriforskare och marinbiolog, seglar, flyger segelflygplan,

Gäddvikare sedan: 2005 (tror jag)

Bästa seglingsminnet: Det var en speciell kväll i Skärgården…men också en natt med

späckhuggare utanför Sydnorge.

Värsta seglingsminnet: På Sotefjorden i 3m brytande sjö med Tersen

Om jag fick bestämma så skulle...: det finnas en gräns för hur mycket svall och buller båtar

får producera i skärgården



På den tiden när tiden var ung på 70-talet,

började karriären till sjöss i en optimist. Min

var i trä och mycket långsammare än

kompisen Anders som hade en i plast.

Kanske berodde det på honom vid rodret.

Vi gillade hård vind och åkte fram och

tillbaka mellan kobbarna i Norra Bohuslän.

Med åren blev det segling i större jollar,

Långedragsjulle, som när tillfälle gavs byttes

mot Express eller någon annan modell som

någon bussig förälder tillät oss använda.

Turerna gick antingen in i Norge eller

söderut genom västerhavets glitter. Ibland

tryckte vi in stäven i Smögens hamn mellan

de stora båtarna, för att känna av dåtidens

jetsetpuls. Men för det mesta sparade vi

hamnavgiften till glass och la till i någon

klippskreva i kosterarkipelagen eller något

annat ställe som lockade. Nog för att tiden

gör att backspegeln blir skimrande i rosa,

men redan då insåg jag att de flesta

höjdpunkter i livet är sjönära. Så jag lär nog

bli vid rodret ett tag till.

Idag har vi bytt ut kobbarna mot bojar och

flaggor, burit iland allt löst, utom en och

annan pilsner. Vi gillar när IF-båtarna ligger

kloss även ute på fjärden. När skottet går, då

är det bara en sak i fokus. Även om det kan

vara en anspänning att kappsegla är det en

av de bästa sätten att koppla av som jag vet.

Du släpper omvärlden för en stund,

... och nye
sekreteraren tar vid

telefonen är avstängd, informationsmyllret

byts mot handgrepp och taktik.

Vi i IF-gänget är väldigt glada för det

mottagande vi fått i sällskapet. Jag inser att

hej och du andan ger mervärden och är värd

att värna om. Nu går vi mot ny säsong, isen

är redan borta i stora delar av skärgården.

Prövade flytkraften i min kajak i helgen och i

vanlig ordning hade vårfloden från Åkers

Kanal gjort halva Trälhavet brunt. Måtte det

bara blåsa lite mer när seglen ska hissas.

Lasse G
Viola 3063
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En sällsynt mild vinter har varit väldigt snäll

mot täckställningarna och snöröjningen har

varit sparsam till obefintlig. Enda haken är

egentligen att vi inte hade någon is för att

kunna göra de planerade pålningarna för

utbyggnad av bryggan vid klubbhuset.

Återigen en vinter utan allmänt arbete.

Beklagar. Vi har desto mer framför oss.

Lördagen den 12 april är det sista dag för

besiktning av bojutrustning. Uppsök

hamnfogde, vice hamnfogde eller slipförman

för detta. Är det någon som är osäker på

lämplig kättinglängd vid sin bryggplats så

går det bra att kontakta Bosse eller mig.

Söndagen den 13 april, med början klockan

9, är det bojiläggning. I år borde det

rimligtvis inte vara problem med isen men

man vet aldrig…

Lördagen den 26 april, med början klockan

10, är det sjösättning. Då skall det vara

rengjort under yachterna. För den som

undrar varför vi väntar till klockan 10 innan

vi startar så beror det på att vi försöker

avsluta sjösättningen i lagom anslutning till

sjösättningsmiddagen (egen mat och dryck).

Den 28 april till den 4 maj är det tillåtet att

elda, enligt Nacka kommun. Vi försöker att

få detta att sammanfalla med en

hamnvaktvecka. Då skall allt tillåtet skräp

eldas upp.

Den 5 och 9 maj, med början klockan 18, är

det städkvällar som avlutas med sillsexa. Här

är det en hel del att göra och vi kommer

troligtvis inte bli klara med allt. Förutom en

massa småjobb på klubbhuset skall detta

målas invändigt och fönsterkarmar skall

skrapas och målas. Den fasta bryggan vid

klubbhuset skall byggas ut. Förhoppningsvis

så har vi hunnit skaffa nya utemöbler till

klubbhusets terrass. Det vi inte blir klara

med under städkvällarna kommer att

slutföras vid allmänt arbete under maj

månad efter särskild kallelse. Det blir tyvärr

ganska kort varsel – troligen 14 dagar enligt

stadgarna.

Hamnhörnan



Slutligen en lite skvätt miljö. Under våren

kommer Jacob Hagberg och Henry

Holmstrand att göra en förteckning över

yachternas bottenfärger, detta som underlag

för vilka yachter som skall högtryckstvättas

vid upptagningen i höst. I slutet av januari

fick SSG och de andra båtklubbarna i Nacka

kommun ett föreläggande om miljöåtgärder.

Föreläggandet handlade om biocid-

(gift)färger, kemikalieförteckning samt slip-

och skraprester. I februari lämnade vi en

redovisning som visade att SSG har

genomfört samtliga åtgärder i enlighet med

av Nacka kommun givna förelägganden.

Kort därefter fick vi en mycket vänlig

Gäddisseniorer!
Läge igen. Dags för lunch med tillbehör på SSG:s berömda veranda i hamnen.

bekräftelse att SSG har uppfyllt alla de

punkter som Nacka kommun arbetar för.

Det här känns bra. Det är dock sist och

slutligen den enskilde medlemmens ansvar

att följa sällskapets miljöpolicy som är

resultatet av kommunens krav.

Lasse S.

Onsdag 21:a maj klockan 13:00

Boka bord före fredagen den 17:e maj hos:
Gun N, 070-44 19 194, eller Johnne S, 08-720
4003

SSG-charmörer och charmöser välkomna!

PS Ingen åldersgräns...



Adress- och telefonlista till styrelsen
Jacob Hagberg, ordförande

070 – 731 74 06

ordforanden@gaddviken.se

Bosse Willén, vice ordförande

070-40 20 519

v.ordforanden@gaddviken.se

Lars Wallman, kassör

08 – 99 89 21, 070 – 484 00 80

kassoren@gaddviken.se

Lars Gradén, sekreterare

076-778 9624

sekreteraren@gaddviken.se

Lars Salomonsson, hamnfogde

070 – 886 56 02

hamnfogden@gaddviken.se

Jan Jäberg, kappseglingsledare

08 – 50 22 84 58, 070 – 23 55 643

kappsegling@gaddviken.se

Henrik Edberg, klubbmästare

073-623 7916

klubbmastaren@gaddviken.se

Pia Barkstedt, suppleant

072-250 5657

suppleant@gaddviken.se

Katarina Svensson, juniorsektionen

070-873 77 32

juniorverksamheten@gaddviken.se

Lena Karlsson, Holmfogde

070-588 02 78

holmfogden@gaddviken.se

Ulrika By, redaktör Gäddviket

070-627 8283

gaddviket@gaddviken.se

Telefon till klubbhuset: 08 - 644 01 38

Postadress: Box 151 89, 104 65 Stockholm

Mailadress: e-post@gaddviken.se

Postgiro: 5 25 40-2

Hemsida: www.gaddviken.se



Kallelse till Medlemsmöte i Segelsällskapet Gäddviken
torsdag den

1 0:e april kl 1 9:00 i Klubbhuset

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga

utlysning
3. Val av mötesordförande och

sekreterare
4. Val av två justeringsmän att jämte

ordföranden justera protokollet och
att räkna avgivna röster

5. Fastställande av dagordning
6. Bordlagda frågor från årsmötet

(Ingen fråga bordlades).
7. Medlemsärenden

a. Medlemmar in
b. Medlemmar ut
c. Båtar in
d. Båtar ut

8. Motioner
a. Omröstning av motion enligt
bilaga 1 till kallelsen

9. Kassarapport
10. Hamnen
11. Kappsegling
12. Ungdomsverksamheten
13. Klubbholmen
14. Klubbmästeriet
15. Rapporter och skrivelser
16. Övriga frågor
17. Avslutning

Bilaga 1 - Förslag till stadgeändringar

§ 8. Allmänna regler för möten.
Mom.3. Kallelse till möte skall
tillsammans med föredragningslista

sändas med post eller e-post till
medlemmarna senast 10 dagar före
mötet. Det åligger varje medlem att
informera kassören om sin e-post-adress
eller att sådan saknas varvid
papperskopia skickas.

§ 13. Övriga funktionärer och deras åligganden
Mom.10. Gäddvikets redaktör ansvarar
för att klubbtidningen Gäddviket
sammanställs, trycks och distribueras till
medlemmarna.

Mom.11. Hemsidans redaktör ansvarar
för att föreningens hemsida hålls
uppdaterad och följer en god nätetikett.

Mom.12. Sällskapets vaktchef åligger att
i samråd med Finnboda BK och
Svindersviks BK planera SSGs vakt-
perioder, upprätta ett underlag där
medlemmarna kan anmäla sig till
vaktnätter fram till ett datum som
bestäms av vaktchefen samt tilldela
vaktnätter till de medlemmar som inte
själva anmält sig före detta datum.

Nuvarande Mom.10 blir Mom.13.

Nuvarande Mom.11 blir Mom.14.



På kryss i snö!

Tio gäddvikare slog till direkt när Frappe annonserade i Gäddviket om en skidresa. Det blev

inte alperna i år – men väl några härliga dagar och kvällar i Vemdalen. Massor med snö och

massor med gäddisumgänge när det är som allra, allra bäst.

Start i asfaltsjungeln... ... och ankomst till de nobla fjällen.



Vi som kastade oss utför branterna var:

Tomas Frappe Fredin – reseledare tillika initiativtagare Kalle Karlsson

Lena Karlsson Tor Hedlund

Yvonne o    Nils Fergell

Pia o Christian Barkstedt

Stina Åström  Gun Nilsson

En yster skock på väg ut i snön... ... och upp till toppstugan.

Med fina minnen att se tillbaka på,
anträddes vägen hem.



Gäddis
gratulerar!

Ny börjar vi på ny kula och sänder ett stort grattis till

våra jubilarer som passar på innan sommaren 2014:

Oskar Tegström 10 år 4:e juni

Pia Barkstedt 55 år 20:e maj

Anneli Fürst 60 år 10:e maj

Sten-Gunnar Furtenbach 80 år 27:e april

Grattis till er alla !

Och gissa vad: Vi grattar naturligtvis alla er andra som

jubilerar också men som slugt har undkommit

uppmärksamhet. Fyll gärna på med födelsedagar genom

kontakt med sekreteraren, se adressen på ”styrelsesidan”.

Vad är en föreningsrevisor? En som kollar

verifikat så att bokföringen stämmer? Njaäe,

vanligen har en sådan föreningsrevisor

varken kompetens eller behörighet enligt

lagen. Jag ska självklart titta på bokföringen

så det ser bra ut, men huvuduppgiften som

jag ser det är att känna av alla delar av

föreningens verksamheter och att vara

mottagare av synpunkter på förändringar för

att föreningen ska bli allt trevligare och

effektivare. Jag ber därför styrelsen att

skicka mig inbjudan som åhörare till sina

styrelsemöten och du vanlige medlem skicka

gärna dina tankar till mig så jag vet vad du

tycker att jag ska tänka och titta på.

Panta rei ,grekiska =allt flyter

Mikael Sandberg, nyvald föreningsrevisor i

SSG.

Hälsning från vår
nye revisor



Gäddistjejer
på hal is

Gäddvikens tjejer – ständigt på jakt efter nya

äventyr – hamnade i Danderyds ishall på

curlingkurs. Herre dj-r så svårt - men ack så

kul, och innan kursen var slut var vi mogna

för en vänskapsmatch. Sen blev det fest i

loungen.

I höst är det dags för ny tjejträff – se annons i nästa Gäddvik.

Matchen – ja den vann lag 1: All Stars, Git

Kristoffersson, och Gun Nilsson

I lag 2 spelade: Fler All Stars, Lena Karlsson,

och Yvonne Fergell

Deltagare: Lena Jäberg, Britta Lindberg, Margareta Hedsved, Git Kristoffersson, Lena

Karlsson, Pia Barkstedt, Yvonne Fergell, Gun Nilsson

/ för Gäddis tjejverksamhet: Yvonne o Gun



För en tid sedan fick vi en propå om att försöka sammanställa olika evenemang, regattor och

träffar där Gäddvikare kan tänkas vara med. Detta för att öka gemenskapen och få ut lite fler

medlemmar på olika evenemang. Vi har nu gjort ett första försök och det är nu upp till er att

komplettera listan till nästa nummer av Gäddviket. Skriv ett par rader till

gaddviket@gaddviken.se om ”ditt” evenemang.

Redaktionens Sommartips

Maj

10 Lidingö Runt (http://lidingorunt.se) - Hinner båtarna bli klara?

24-25 Peter Norlin Memorial Classic och Veteranbåtsmötet i Wasahamnen

(http://www.stockholmssegelsallskap.se); Ornö Runt för IF-båtarna (ornorunt.se)

Krockar dessvärre med Öppnahelgen på Lilla Skratten

29- Kristi Himmelfärdshelgen. Gullviverallyt och Skärgårdskryssareskadern krockar

dessvärre med:

31 Boo Fyr – Lilla Skratten (Se separat inbjudan på www.gaddviken.se)

Juni

14-15 Vikingaregattan (http://www.vss.nu)

20-22 Midsommar på Skratten! Några Gäddvikare firar ett alternativ på Ornö varv med

GYS, SYS och SSKF)

Juli

3-5 SM för Mälarbåtar på Rasta (http://www.stockholmssegelsallskap.se)

14-18 Gäddiseskadern (mot Trosa i evighet)

Augusti

6-9 Sandhamnsregattan med Skärgårdskryssarepokalen (www.ksss.se)

16-17 Gäddisregattan på Lilla Skratten

30 Internationellt Öppet KM för bl.a. IF-båt i Uppsala (www.uss.se)

September

6 Skärgårdskryssarens Dag (www.sskf.se)

6-7 Segelbåtens Dag (www.gys.se)

13-14 Höstrasta (http://www.stockholmssegelsallskap.se)

20-21 Vikingarnas Inbjudningssegling (www.vss.nu)

27 Årets upplaga av Paketseglingen!

Andra länktips för info: www.mbat.nu & http://oif.ifboat.org/ & www.sk22.se & www.sk30.nu



Efterlysning: Funktionärer till

gäddisregattan

Det är ju några månader kvar till Gäddisregattan 16-17 augusti, men det
gäller att vi är ute i tid för planering och så ni kan boka in denna stora
händelse. Detta är därför ett upprop till alla gäddvikare som kan tänka
sig ställa upp som funktionärer på regattan.

Vi träffas i klubbhuset, gamla som nya funktionärer:

Onsdagen den 14 maj 19.00

Där bjuder vi på fika och går igenom upplägget inför årets regatta.
Kom och ställ upp för klubben, det finns uppgifter till alla. Välkomna.

Regattakommittén



H j ä r t l i g t
Vä l komm en

Snart är det dags att öppna Lilla
Skratten för säsongen!

Välkomna till Lilla Skratten på vår– och grillfest, vi bjuder på
hamburgare med tillbehör den 24-25 maj, samtidigt som vi
iordningställer ön inför sommaren.

Det som behöver göras är exempelvis:
* Borttagning av fönsterluckor
* Städning av klubbhuset, paviljongen och toaletterna,

getingarna i husväggen hoppas vi att ha fått bort innan dess
* Fönsterputsning och framtagning av utemöbler
* Iläggning av bojar
* Fortsatt bygge av nya förrådet i anslutning till klubbhuset
Ju fler vi är desto lättare och trevligare blir det :-)

Förutom hamburgarna på lördag kväll bjuder vi på lunch
lördag och söndag, typ soppa och smörgås.

För att kunna beräkna hur mycket mat vi ska köpa behöver vi
fåenanmälansenastden18majtillLenasmail:

taketkarlsson@hotmail.com



INJUDAN TILL SEGLARLÄGER 2014

Segelsällskapet Gäddviken inbjuder till SEGLARLÄGER på L:a Skratten,

Måndag 30 juni till Lördag 5 juli

för dig som är född mellan 1998 – 2005 och kan simma minst 200 meter.

Vi seglar Optimistjolle, Trissjolle och 2,4 mR (mini 12). Vi sover i militärtält och äter

hemlagat. Frukost, lunch och middag serveras i klubbhuset. Vi får även bada bastu, ha

teamövningslekar och mycket annat skoj. Alla dagar avslutas runt lägerelden.

Målet är att lära sig segla, få klubbkänsla och uppleva skärgårdsliv.

På lördagen avslutas lägret med kappsegling Skratten runt, diplom- & märkesutdelning

och familjeträff då anhöriga är välkomna ut för vara med på avslutningen.

Lägeravgiften är 3,000:- och barnen är försäkrade genom SSG under lägret.

Anmälan sker på blankett som finns på vår hemsida www.gaddviken.se

Skicka till; annakatarinasvensson@gmail.com eller

SSG

c/o Katarina Svensson

Rankhusvägen 4

196 31 Kungsängen

SENAST 30 april, (begränsat antal deltagare). Vi kontaktar alla som inte fått plats på

lägret senast den 10 maj, och du som kommer med på lägret får ett bekräftelsebrev och

utrustningslista per post.

På hemsidan kan du också läsa vår Läroplan för juniorverksamheten och där finns även

medlemsansökan för dig som ska gå på lägret men ej är medlem.

Har du frågor om lägret är du välkommen att kontakta;

Katarina Svensson 070-873 77 32.



Året 2013 på
klubbholmen Lilla
Skratten

Vi öppnade holmen den 25- 26 maj - 14

personer, bra väder och vi fick mycket gjort

under en trevlig samvaro. Den välbekanta

pulsen av årliga evenemang slog vidare: den

1:a maj gick Boo-fyr av stapeln och

midsommar firades som vanligt med lekar o

skoj den 22-23 juni. GYS fick som vanligt

"låna" holmen för sin årliga kräftskiva som

även gäddismedlemmar deltog i. Den 17-18

augusti kördes regattan och den 21-22

september fixade ca 10 personer ön klar för

vintern och avslutade säsongen med

grillning tillsammans. Avdventsfikat den 30

november var som vanligt mysigt, med 12

personer som åkte med taxibåten från

Vaxholm.

Under året som gått har en hel del uträttats i

form av underhåll. Före öppningshelgen

transporterades en brygga lastad med virke

till utbyggnaden av klubbhuset och förråd ut

till skratten av Lars Nordlund, Stene Bruno,

Tor Hedvall och Tonie Herteby. Ove Ehn

assisterade också med sin båt. Mycket slit

blev det.

Två markiser inköptes påpassligt via blocket

av Björn Andersson och Brittmarie Sagnil.

Den ena sattes upp under Boo-fyr helgen

och den andra kom upp lite senare under

sommaren. Paviljongen målades invändigt av

två proffsmålare, Gun o Stina. De gjorde ett

kalassnyggt jobb. Jollebryggan lades på plats

vid jolleängen och bryggan med

släpvagnskopplingen lades ut och

kopplingarna togs hem av Stene för

svetsning. Bra jobbat. Under seglarlägret

kontrollerades bojarna och säkrades av

dykare, även bryggförtöjningarna

kontrollerades. Lars Nordlund målade

väggen med gäddismärket. Det blev så

snyggt. Lars Gradén paddlade ut till skratten,

efter stängningshelgen, med en motorsåg

och fixade en hel del bastuved. Tack Lasse!!!

Ö-rådet har under året bestått av:

Lena Karlsson, holmfogde

Brittmarie Sagnil, Margareta Hedsved, Tor

Hedvall, Lars Nordlund, Stene Bruno, Björn

Andersson

Ett Stort tack till alla som varit med och

fixat på vår kalasmysiga ö!

Lena K.

RÄTTELSE: Stänga-helgen blir den 20-

21 september (och inte 21-22 som

annonserats i Gäddiskalendern)



För många
Gäddviket?

Det nummer av Gäddviket som du just nu

håller i handen, bäste läsare, har i likhet med

föregående nummer distribuerats till så gott

som varje medlem i Segelsällskapet

Gäddviken. Detta till skillnad mot tidigare

då tidningen portionerades ut i en minimal

dos om ett exemplar per familj.

Förändringen gjordes pga. att styrelsen tagit

emot signaler om att det finns medlemmar

som känner sig en smula bortglömda

eftersom de inte själva får klubbtidningen,

inbjudan till olika evenemang etc. Knappt

hade den ovan beskrivna förändringen trätt i

kraft förrän det höjdes röster med motsatt

budskap: vi behöver inte fler Gäddvik;

använd pengarna till något annat istället!!

För att tillgodose alla medlemmars behov av

Gäddviket-dosering och inte spendera

klubbens pengar på oönskade utskick, ber

styrelsen därför läsarna om följande:

- Du som tycker att ett eller två extra

exemplar av tidningen är motiverat behöver

inte göra någonting. Gäddviket kommer

fortsättningsvis att skickas i ett exemplar per

familjemedlem.

- Du som bara ser extra exemplar av

Gäddviket som en lämplig braständare

ombedes meddela detta till kassören som

för in uppgiften i medlemsregistret.

Tidningen kommer därefter bara levereras i

ett exemplar oavsett antal medlemmar i

familjen.

Oavsett vilket alternativ du väljer går det

självfallet att i efterhand ändra tillbaka.

Mailadress till kassören: kassoren

gaddviken.se

Styrelsen



Johnnes loggbok

Lördag e.m. ”på den gamla goda tiden”.

Semester. Sol o fint. Fyra veckor. Livet ler.

”Peola” väntar fint på svaj i sommarviken.

Vänder upp jollen där den ligger uppochner

i grässlänten. Mamma, pappa, två smågastar.

Pappa var igår på systembolaget och köpte

upp sig på två rödvinare och en hela

”Koskenkorva” (blev inte mer på den

tiden…). Vi stuvade jollen från bryggan,

tjejerna på aktertoften, den ivrige sonen på

bryggan lastar kassarna. Den sista från

systemet. En svallvåg, dottern piper till, det

stänker in lite. Systemkassen slår mot

förtoften. Klirr! Börjar droppa… (gissa tre

gånger vilken pava som pajat…).

Katastrofen var ett faktum, eller… Systemet

stängt över helgen, nytt uttag ur den knappa

familjekassan. Vad göra? Kapten får en

snilleblixt: ”Plastjollen är ren och för fan helt

tät!”. Beordrar snabb urlastning, öskar,

svamp, hink fram. Blir en något grumlig

soppa i hinken. Filter? Tyvärr körde vi då

med kokkaffe, alltså inga Melittafilter

ombord. Gasbinda o tratt dög att rensa

spriten från lite barr, tång, några tvestjärtar

och ett gäng myror. Vätskan föreföll ganska

ren. Svettiga, lyckligt triumferande hällde vi

upp spriten i en tompava. Men det blev lite

mer än den ursprungliga 75-an! …och

smakade påtagligt plast?!

Semestern blev mycket lyckad. Västervik tur

och retur. Träffade ovanligt många SSG-are

och seglarvänner. Vid den sedvanliga bjud-

drinken ombord på ”Peola” var det konstigt

nog ingen som ville ha påfyllning av vår

”polyesterkorva”, trots att vi försökte spetsa

med allt möjligt och omöjligt.

”85-an” räckte sommaren ut, men på

sedvanliga gubb-höstseglingen gick den

givetvis åt. Direkt…

Johnne S.

"Polyesterkorva"



"Polyesterkorva" i styrénbersån...

Och här tackar jag för mig efter ett par år som redaktör. Det har varit ett sant nöje. Lycka till nu,

Ulrika och Tor!

Henry H.



AVS: Segel Sällskapet Gäddviken, Box 1 51 89, 1 04 65 Stockholm

Föreningsbrev B




