
 

 
Månadsbrev nr 6, 2022  

 

I skrivande stund så håller Varvet på att färdigställas som kommer i mitten av oktober, men glöm inte 
att vi behöver nya artiklar till nästa nummer som kommer i december.  

 När vi alla är ute och seglar så brukar vi också vara ute och vandra korta och långa leder, har ni några 
tips på fina vandringsleder som ni kan dela med er och som andra kan sätta upp på sin bucket-lista 
eller något annat som ligger dig varmt om hjärtat, vi tar tacksamt emot alla era artiklar. 

Välkomna in med era tips på varvet@jrsk.org 

 
Avseglargrupper 

Flera avseglargrupper har startats inom JRSK de senaste åren. De vänder sig till alla som ska 
ge sig iväg på lång- eller längesegling de kommande åren. Grupperna har varit populära och 
snabbt blivit fulltecknade. Avseglargrupperna är ingen kurs, utan vi skaffar information 
tillsammans som vi delar mellan oss och diskuterar. Ämnesområdena kan vara t.ex. 
långfärdsutrustning, mat, ekonomi, reservdelar, el, sjukvård, försäkringar, båtdokument, 
stormtaktik m.m. Tanken är att träffas hemma hos varandra en gång i månaden där vi 
presenterar och diskuterar några ämnen.  

Vi startar nya grupper i oktober. Anmäl genom att skicka ett mail till avseglare@jrsk.org 

Johan och Birgitta Prison 
samordnare  

Kommande aktiviteter hösten 2022 

5 Oktober, Klubbkväll, ”Om att bygga sin båt själv” 
Föredrag av Kent och Ann-Kristin Cederholm 

 Under 20 år har de målmedvetet och energiskt byggt sig en egen båt S/Y Paciencia. 
En 26 tons segelbåt (Bruce Roberts) byggd i stål med en längd på 14,9m och 
en bredd på 4,2m. 

 Plats: Oscars lunchrestaurang, Redegatan 9, Västra Frölunda                               

Tid : 18.00 - 21.00 

(Djur ej tillåtet i lokalen) 
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Prylbytardagen, INSTÄLLD, kommer till våren. 

Glöm inte att på varje klubbkväll också är en loppmarknad, dvs mindre grejer. 
Större grejer går ju bra att fota och ta med eller varför int använda vår hemsida under pryltorget. 

Kontakta webbredaktören så fixar han in en annons, mail till webbredaktoren@jrsk.org 

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 

  

Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet 
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