
 

 

Månadsbrev nr 5, 2022  

 

Sommaren närmar sig sitt slut, semestrarna är för de flesta avslutade och man har åter börjat 

att arbeta. Men fortfarande har vi chans till fina kvällar och helger i höst när mörkret lägger 

sig och man åter igen tänder ljus för att få en mysig kväll i sittbrunnen. 

Tyvärr blev ju vår planerade eskadersegling i maj inställd pga dåligt väder men skam den 

som ger sig  vi tar nya krafttag och gör ett nytt försök i början av september, se kommande 

aktiviteter nedan. 

Känner du dig manad efter en skön sommar att börja med föreningsliv kontakta då Mats, 

vår ordförande via mail ordforande@jrsk.org  eller mobil 0703-281900. Din insats kan göra 

skillnad. 

En sommar har passerat utan några restriktioner, det finns säkert mycket som ni vill dela med 

er av era seglingserfarenheter hemma och utomlands. Att åter träffa människor till havs, att 

äntligen få lov att kasta loss efter år med pandemi.  

Ideér till artiklar: 

• Hur går tankarna när man måste passera områden som Gibraltar, norra Spanien och Biscaya 
för att inte stöta på späckhuggare. 

• Genom Europa med segelbåt med rekordlågt vattenstånd. 
• Hur drabbas svenska båtar i England och Skottland när det gäller Brexit. 

Men som vanligt tar vi emot allt som ni vill dela med er. 

Skicka in era berättelser till redaktionen, varvet@jrsk.org så fort som möjligt, till nästa 

nummer deadline 15/9. 

Vi tar tacksamt emot alla bidrag! 
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Kommande aktiviteter hösten 2022 

2-4 September, Eskadersegling Light till Läsö 

Nu gör vi ett nytt försök med en eskader till Läsö och hoppas på bättre tur med vädret! 

Var och en går själv direkt till Läsö Österby hamn utan förträff, vi ligger i den lilla 

fiskehamnen. 

På fredagskvällen blir det gemensam grillafton med samling kl 19.00.  

Var och en tar med sig egen mat och dryck.  

Lördag kväll blir det också grillafton.  

Söndagen ägnas åt hemsegling i egen takt. 

För vår planering är vi tacksamma för om du meddelar ert deltagande! 

Obs! Anmälan till klubbmästeriet (klubbmastare@jrsk.org) senast tisdagen den 30 augusti. 

Har du frågor kontakta Claes-Olof Kall (0765-800845) eller Laila Kall (0720-040179) 

 

7 september, Klubbafton, Föredrag av Heléne och Bosse Niklasson 

The Great loop - En resa med S/Y Seaquest längs USA:s ostkust, via kanaler till Stora sjöarna 

och söderut på Mississipi och Mexikanska Gulfen. 

Plats: Oscars lunchrestaurang, Redegatan 9, Västra Frölunda 

( Djur ej tillåtet i lokalen) 

Tid : 18.00 - 21.00 

 

15 eller 16 Oktober Prylbytardag, mer info kommer senare. 

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 

 

Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet 
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