
 

 

Månadsbrev nr 5, 2021 

Vilken vår, senaste nyhetsbrevet skrev jag om vilket väder vi haft i positiv mening men nu 
vet jag inte, har inte varit med om så kall och regnig vår sedan 1991 då mitt första barn 
föddes  den 20 april. 

Många av oss har i alla fall fått sin första vaccinationsspruta mot Covid-19 och det är ju i alla 
fall bra. 

Vår senaste digitala klubbmöte ”Funderingar kring segling i coronatider” som Johan Prison 
ansvarade för, var det 24 inloggningar. 
Vi som deltog fick bra information om kraven runt in- och utresa när det gäller Covid-19 i 
olika länder uti världen. 
Informationen kom från 6 besättningsbåtar samt noonsite.com 
Johans bildspel finns på vår hemsida under aktuellt för er som inte hade möjlighet att deltaga. 

Tack för de artiklar som kom in angående åska och åskoväder, är det ytterligare någon som 
varit med om något så får ni gärna 
fortfarande skicka in en artikel till nästa nummer till hösten. 

 

 

 

Kommande aktiviteter 2021 

Juni, Varvet kommer ut , deadline 10 maj 

4-5 September, Eskadersegling till Läsö, 
Alternativt någonstans längs kusten, mer information kommer senare   

Oktober Varvet kommer ut , deadline 10 september 

December Varvet kommer ut ,deadline 10 november 

 

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 

 

 

http://noonsite.com/


 

 

Nya artiklar efterfrågas: 

Gummibåt och Livflotte 
Vi skulle jätte gärna 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.  

Avseglare 2020 
Redaktionen är nyfikna om det kom iväg några andra avseglare 2020 förutom Ydalir. 
En reseberättelse från Ydalir kommer i nästa nummer av Varvet. 
Vi har dålig kunskap om avseglande båtar 2020 och behöver er hjälp för att uppdatera 
föreningen och våra medlemmar. 
Kom du iväg? Skriv och berätta om resan och var ni befinner er 
idag, till 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 

 

Det här är det sista månadsbrevet inför sommaren, kommer åter i 
månadsskiftet augusti/september. 

Ha nu en riktig skön och avkopplande seglats var du nu befinner dig i världen. 

Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet 
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