
 

 

Månadsbrev nr 2, 2021 

Rapport från årsmötet 

Snabbt och effektivt är det med ett digitalt årsmöte efter 35 minuter så var nästan alla platser 

tillsatta, två platser är vakanta, 

en i klubbmästeriet 2 år och och en i valberedningen 1 år som styrelsen fick i uppdrag att 

tillsätta. 

Ingen social samvaro, ingen gomiddag och en massa tjöt men det är det som präglar vår tid 

just nu. 

29 unika anslutningar deltog på årsmötet antingen via telefon eller digitalt.  

Kommande aktiviteter 2021 

Mars Varvet kommer ut 

24 Mars Digital klubbträff, Lisa och Sven-Gösta Rundqvist 

S/Y Randivåg från Malaysia till Medelhavet - en segling bland Pandemi och Pirater 

Digital inbjudan kommer senare. 

Så fort Pandemin tillåter så återupptar vi våra fysiska träffar första onsdagen i varje månad 

tom maj. 

Aktiviter på gång för onsdagsträffar är bl a: 

7  April Klubbkväll, Föredrag om Svenska Sjöräddnings sällskapets verksamhet 

21 April Tjejsektionen,  

Om vädret tillåter så finns möjligheten att ha träffen i Slottsskogen.  

Annars hålls träffarna på stamstället John Scotts bar på Linnégatan med början kl 1730. 

5  Maj Klubbkväll, ”Jorden Runt med S/Y Comedie” 

En tradition inom JRSK är eskaderseglingen varje år till Laesö (Österby/Vesterby) över Kristi 

Himmelsfärdshelgen.  

Vi vill i dagsläget inte helt utesluta att en eskader kan genomföras detta år.  

Vid dåligt väder/restriktioner i Danmark blir det Göteborgs skärgård/Bohuslän 

Juni, Varvet kommer ut , deadline 10 maj  

29 Sept Tjejträff 

Oktober Varvet kommer ut , deadline 10 september 

17 Nov Tjejträff 



December, Varvet kommer ut, deadline 10 november 

Sedan länge har vi ett planerat större event med Gurra Krantz en av Sveriges mest 

meriterande seglare med 

bl a America’s Cup och Volvo Ocean Race bakom sig.  

Gurra är vidtalad och så fort Pandemin tillåter så kommer vi att boka in Gurra troligtvis till 

början av hösten. 

 

Nya artiklar efterfrågas: 

Om åska, åskoväder och hur man får en åsksäkrare båt 

Många av oss tycker inte det är speciellt trevligt med åska och speciellt inte om man sitter i 

en båt ute på havet. 

Teorierna är många hur man skall skydda sig och båten.  

Nu har du möjlighet att berätta för oss i föreningen hur du har förberett dig, båten och vad du 

upplevt. 

Skicka gärna in din berättelse med foton till varvet@jrsk.org  

Vintersegling  

Har ni haft möjligheten att vintersegla denna vintern eller tidigare så är vi mycket 

intresserade att få ta del 

av era upplevelser och hur det är att segla i minusgrader.  

 

Påminnelse: 

Uppdatering  av våra båtars position 

Båtar på havet är en mycket besökt och omtyckt sida på hemsidan. Tyvärr så har vi fått flera 

reaktioner på att 

många båtar har fel positionsangivelse. Vi ber dig att kolla att din båt ligger rätt, annars ber vi 

dig att göra rättelse. 

 

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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