
 

 
Månadsbrev nr 7, 2022  

  

Efter 2 månader i Kroatien är jag åter hemma igen, alltid lika skönt att komma hem efter bott 
i båten. 
I år var det ovanligt dåligt väder i Kroatien i september. Vi hade ca. 3 veckor med regn, 
hagel, åska och alldeles för hård vind men sedan kom det fina höstvädret eller rättare sagt 
sommaren kom tillbaka.  

Efter 3,5 år i vatten skulle båten upp på land och göras fin i 5 dagar för att sedan åka tillbaka i 
vattnet. Båten hade klarat sig fint kanske tack vare att vi har Coppercoat. Mest beväxning var 
runt bogpropeller, inte konstigt att den gick trögt. Förra året hade vi en dykare som tittade 
under båten och åtgärdade det som behövdes. 
Vi fick bra arbetsdagar med fint väder och runt 22 grader, även om det är jobbigt att göra hela 
vår(höst)rustningen på 5 dagar så hade vi i alla fall vädret på vår sida. 

 Nu håller vi i redaktionen för Varvet på att planera decembernumret så passa på att skicka in 
era bidrag deadline den 10/11. 

Vi har tidigare pratat om vandringsleder i samband med segling, på vår ö, Ugljan i Kroatien 
utanför Zadar har vi en bergstopp med en gammal fästning Sveti Mihovil som är mycket 
välbesökt av båtmänniskor och andra turister, fantastisk utsikt! 
 
Ni har säkert själva vandrat till något ställe som ni vill berätta om och visa era fina bilder, 
passa på! 
Det behöver inte vara bara berättelser om vandring utan någon upplevelse i samband med er 
båtresa. Tex. hur ni motionerar ombord.   

Välkomna in med era erfarenheter med text och bilder på varvet@jrsk.org 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:varvet@jrsk.org


PAN  PAN PAN 

Ordförande har ordet, ” Detta är ett allvarligt budskap” 

Inför årsmötet blir den 25 februari 
 
För att klubben skall leva vidare behöver vi nya funktionärer med energi och nya idéer. 
Flera av våra funktionärer har varit med i många år, de gör och har gjort ett fantastiskt jobb 
men vill nu bli avlösta och vill att nya krafter tar vid. 

Vi behöver en kassör, 2 styrelseledamöter, 2 medarbetare till Varvet, 2 klubbmästare, 2 
sammankallande till tjejsektionen. 

Hör av dig till mig så berättar jag om vad det innebär att vara funktionär. 

 

Hälsningar 

Mats Wångdahl, Ordforande@jrsk.org , tel 0703 281900 

  

Kommande aktiviteter hösten 2022 

2 November, Klubbkväll, ”Mingelträff” 

Lär känna andra medlemmar! Lyssna till andras erfarenheter och dela med dig av dina 
erfarenheter! 
Har du någon frågeställning så tveka inte att få den belyst! 

Plats: Oscars lunchrestaurang, Redegatan 9, Västra Frölunda                                 
( Djur ej tillåtet i lokalen)   
Ingen anmälan behövs 
Tid : 18.00 - 21.00 

  

7 December, Klubbkväll, Julfest  

25 Februari 2023, Årsmöte JRSK 

  

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 
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