
 

 

Månadsbrev nr 9, 2021  

Är det inte underbart att livet nästan är som vanligt, eskadern till Läsö blev av där 16 båtar 
samlades under 
trevlig samvaro och klubbkvällarna är tillbaka. Glöm inte att besöka våra aktiviteter under 
hösten.  

 

Kommande aktiviteter under hösten 2021 

November, Varvet kommer ut 

3 November, Föredrag med Gurra Krantz 
En av Sveriges mest meriterade kappseglare jorden runt med erfarenhet bl a från Americas 
Cup och Volvo Ocean Race. 
Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda 
Kl.18.30 
Anmälan görs senast 1/10 genom biljettköp á 125 kr. 
Swisha till Pia Fredriksson, v. ordförare, på nr 0708 641924 och maila adress till dit vi 
skickar biljetten/biljetterna 

17 November, Tjejträff After Work 
Nu är det dags för oss tjejer i JRSK för en andra höstträff! 
För kvällen har vi två teman; Leva ombord inför kommande långsegling samt segling i 
Medelhavet under pågående pandemi. 
Vi umgås som vanligt under enkla former och var och en betalar själv.  
Ingen anmälan krävs, det är bara att komma och slå dig ned och njuta av trevligt sällskap. 
Tid: Onsdagen den 17 november kl 17.30 
Plats: John Scott på Linnégatan 38, Göteborg 

December, Varvet kommer ut, deadline 10 november 

1 December, Klubbkväll, Föredrag av Emma Ringqvist 
Berättar om sina äventyr från nord- och syd Atlanten och ensamseglarens villkor  
Plats: Oscars lunchrestaurang, Redegatan 9, Västra Frölund 

 

Artiklar efterfrågas: 

Vi behöver fortfarande några artiklar till nästa nummer av Varvet med deadline den 
10/11. 



Till nästa nummer av Varvet söker vi era berättelser om överfarter. Hur känns det att kasta 
loss. Vad händer på de stora haven. 
Vad behöver man tänka på inför en överfart. Hur sysselsätter ni er. Hur delar ni på vakterna. 
Spännande historier om just er överfart. Lyckan med att komma fram efter några veckor till 
sjöss. Ja vad som helst med just er vinkling på just ämnet segling över längre 
sträckor och öppet hav. 

Andra ideer till artiklar kan vara: 

• Djur som man inte vill ha ombord t.ex råttor , kackerlackor m.m. 
• Gibraltar och späckhuggarna, är det någon som varit i närheten. 
• Renoveringsbehov när man är ute och långseglar, vad har ni råkat ut för och hur fixar man 

problemet. 
• Eller skriv om vad som helst  

 Skicka era historier till varvet@jrsk.org senast den 10 november 

 

Julmingel 
JRSK har fått en inbjudan från Viking Yachting till deras julmingel.  
Onsdagen den 24/11 mellan kl 18.00-20.00 
Adress: Klangfärsgatan 8  
Som medlem i JRSK så får du 15% rabatt. 

  

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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