
 

 

Månadsbrev nr 6, 2021 

 

Vilken sommar vi har haft och än är den inte slut. Föreningen har under sommaren 

även publicerat vår nya hemsida, alla har kanske inte varit inne och tittat 

på den ännu men som vanligt finns det ännu mera smått och gott att ta till sig. 

Nedan kommer några ord från vår webbredaktör Bosse Niklasson. 

 

Hemsidan JRSK 

Vi har sen i höstas arbetat med att ta fram en ny hemsida som nu är publicerad. 

 

Under perioden från start till idag har vi konverterat och lagt in material och 

bilder men allt är inte klart så bli inte förvånade om något fattas eller är fel. 

Vi tar tacksamt emot synpunkter på sånt ni hittar som är fel, kan förbättras eller fattas. 

Nytt på sidan är bl.a. ”Tips och råd” med en struktur som vi hoppas blir mer 

överskådlig och givetvis vill vi ha in fler från våra medlemmar! 

 

Vår stolthet ”Varvet” har fått en mer framträdande roll och en tidningsbläddrare  för ett 

trevligare intryck. 

”Pryltorget” har gjort comeback, en sida som lämpar sig bättre på webben än i tidningen. 

Vi har också försökt få sidan mer attraktiv för icke medlemmar och pushar dem till att 

bli medlemmar. 

 

VIKTIGT !!! 

I samband med förändringen av vår hemsida så har vissa länkar blivit ändrade, 

ni som har en direktlänk till ”Båtar på Havet” behöver uppdatera den. 

 

Den gamla länken var för typ Moon, Sea Wind: 

http://www.jrsk.org/jrsk/pages/map.php?id=45 

http://www.jrsk.org/jrsk/pages/map.php?id=180 

  

Den nya är för typ Moon, Sea Wind är: 

https://jrsk.org/batkarta/?id=45 

https://jrsk.org/batkarta/?id=180 

 

Så använd den nya ovan och lägg dit ert medlemsnummer istället så skall det funka igen! 

  

 

Kommande aktiviteter 2021 

 

Oktober,   Varvet kommer ut , deadline 10 september 

 

December,  Varvet kommer ut ,deadline 10 november 

 

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 

http://www.jrsk.org/jrsk/pages/map.php?id=45
http://www.jrsk.org/jrsk/pages/map.php?id=180
https://jrsk.org/batkarta/?id=45
https://jrsk.org/batkarta/?id=180


 

Artiklar efterfrågas: 

 

Gummibåt och Livflotte 

Vi skulle jättegärna vilja ha mer artiklar om gummibåtar och livflottar.  Några bra tips hur ni 

lagar gummibåten när den börja pysa luft och hur länge kan man laga och laga en gummibåt 

och hur förebygger du stöld av gummibåten. 

Skriv och berätta till, varvet@jrsk.org, deadline den 10 september. 

 

Reseberättelser från alla jorden hörn 

Redaktionen behöver några reseberättelser till kommande nummer av Varvet. 

Har seglarlivet återgått till det vanliga eller är det fortfarande en skugga av  Corona som 

existerar. 

Hur har det varit att segla under sommaren har hemma i skärgården, i Danmark och 

Tyskland eller långt bort i fjärran. 

Skriv till oss,  varvet@jrsk.org, deadline den 10 september. 

 

 

Förnyelsearbete 

Har du som medlem förslag till klubbkvällar eller idéer till förändringsarbete i föreningen och 

vill påverka så maila till vår ordförande på mail ordforande@jrsk.org 

 

 

Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet 
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