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Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 16-19 maj
*Vårutykt till Kärlekens trädgård - 22 maj
24-timmarssegling - vecka 22-23
Visbysegling - 30 maj - 2 juni
Nationaldagsrande på St Ålö - 6 juni
Pingstrande på St Ålö - 8 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 15 juni
På gång i Västervik - från vecka 28
Midsommarrande i Stugvik - 21 juni
Kräftfest i Stugvik - 10 augusti
24-timmarssegling - vecka 34-35
*QO-helg i Stockholm/Malmakvarn - 31 augusti - 1 september
*Det övre Industrilandskapet - 4 september
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*QvinnaOmbord-aktivitet
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Redo för sommarens båtfärder

När ni läser detta hoppas jag att majoriteten av er har klarat av
sjösättningen och nu befinner ute på sjön eller ligger väl förtöjda i
någon hamn, oberoende om det är naturhamn eller annan hamn.
Själv sjösatte vi i mitten på april, vilket är någon vecka senare än
normalt, men kändes skönt med det bakslag vi fick i vädret andra
veckan i april, efter ett helt fantastiskt vårväder i slutet av mars
och början av april. Ligger nu på plats i Arkösund och planerar för
de första seglingarna och sedan för den planerade längre seglingen
som är tänkt att ta sin början i juni och juli, med målet Medelhavet
via Europas kanaler.
Som ni ser på annan plats i detta medlemsblad är det många aktiviteter planerade. Vi ser gärna många fler på alla våra aktiviteter, en
aktivitet som jag vill slå ett extra slag är öppningen av Stugvik
för säsongen, där jag vill se en stor uppslutning, så att vi alla
hjälps åt att göra vår uthamn ännu bättre och redo för sommaren.
Fler deltagare på varje aktivitet sporrar oss att till nya, låt oss
gemensamt komma in i en positiv spiral där vi med fler aktiva
deltagare får fler nya aktiviteter. Är det något du saknar, hör av dig
till någon i styrelsen så skall vi undersöka vad vi kan göra och det
gäller även om du vill arrangera något under kretsens paraply, såväl
på land som ute i skärgården.
Vi behöver även bli fler medlemmar i kretsen, då fler medlemmar
ger större möjlighet till nya typer av arrangemang och en starkare
bas att stå på. Då detta blad går till alla som är medlemmar i SXK
oberoende om man är medlem i kretsen eller inte, hoppas jag att
ni som inte är kretsmedlemmar kommer att bli det. Vi kommer
aldrig att nå Västkustkretsens storlek, men med i min uppfattning
vår mycket vackrare skärgård borde vi kunna vara många fler än
idag.
Bengt
e-post:bengt.assarsson@home.se

Tankar kring årets Rådslag och Framtidsgruppen

Nya medlemmar

Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:
Fam
Aldén/Edgren
Patrik Almqvist
Fam
Andersson
Fam
Andersson
Fam
Avalvi/Vesterberg
Jonas Bergström
Jack
Delin
Per
Eriksen
Fam
Forsberg/Cronström
Jan
Frykman
MichaelaGrandell
Jonas Henriksson
Gunnar Holmberg/Lakemond
Fam
Johansson
Fam
Jönsson
Robert Kinnander
Fam
Kultanen
Fam
Lindell
Erik
Ljungberg
Conny Ljungberg
Fam
Löwenadler Hoffsten
Fam
Löyttyniemi
Fam
Palmqvist
Fam
Petersson
Fam
Pettersson
Fam
Runborn
Fam
Tellgren
Niklas Wahlman
Fam
Weeraratne
ChristianWendt
Fam
Ääri

SALTSJÖ-BOO
STOCKHOLM
SÖDERKÖPING
NORRKOPING
FIGEHOLM
SUNDBYBERG
SALTSJÖ-BOO
STOCKHOLM
SPÅNGA
V FRÖLUNDA
PICKALA
RIMBO
LINKÖPING
LINKÖPING
VADSTENA
SKÄNNINGE
RAVIJOKI
BESTORP
NORRKÖPING
KOLMÅRDEN
MYGGENÄS
PIRKKALA
SKÄRBLACKA
LINKÖPING
VENA
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
TAVASTEHUS
DALARÖ
PIIKKIÖ

Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn
dig varmt välkommen ändå.

Under några soliga dagar i mitten av mars möttes vi i SXK’s
rådslag med deltagare från hela vårt avlånga land. På rådslaget var
vi tre deltagare från S:t Anna som representerade vår del av de 14
kretsar som sammanträffade med SXK’ s styrelse.
Det märkets när man talade med deltagarna att vi bor i ett avlångt
land, då några är nästan klara för sjösättning och andra skulle få
vänta ett tag till innan det var isfritt igen i klubbviken.
Fokus på detta rådslag var framtidsfrågor. Man kan konstatera att
medlemsutvecklingen är på en stabil nivå. Det är samma utveckling
för S:t Anna som för hela Kryssarklubben, med bibehållet medlemsantal - vilket i grunden är glädjande. Det är många föreningar
som har sviktande antal medlemmar. På rådslaget tror man att
lokala aktiviteter, tidningen På Kryss och våra fina bojar är viktiga
komponenter för att behålla och utveckla antalet medlemmar.

Sjösättning nära förestående - vackra trasmattor som
Kryssarklubben har haft en grupp som har försökt sig på den
skydd mot sjösättningsvagnens omilda omfamning
vanskliga uppgiften att bedöma hur båtlivet kan se ut om 11 år,
dvs 2030. På rådslaget lade man fram denna rapport för diskussion,
innan rapporten ska tas upp i styrelsen för behandling. Vi ska också
inom S:t Annakretsen diskutera innehållet i rapporten för att sedan
ge riksstyrelsen våra synpunkter.
Mathias Krell
e-post: amkrell@gmail.com

Qvinna Ombord 2019

Qvinna Ombord hälsar alla tjejer välkomna till våra aktiviteter. Verksamheten vänder sig till dig som gillar båtliv och att
vistas på sjön. Du är lika välkommen, oavsett om du tar dig
över vattnet via motorbåt eller segelbåt.
Våra aktiviteter:
22 maj
Vårens sista ”landaktivitet” blir en utflykt till ”Kärlekens
trädgård” i Gryt (inte Stegeborg). Gå gärna in på nätet
och läs om detta utflyktsmål. Vi i kommittén fixar lite mat
och dryck och tar med oss till alla. Samåkning från Coops/
Blomsterlandets parkering på Risängen kl 16:30.
Kostnad: ”Inträde” 50 kr, + självkostnad för förtäring. Kontanter! Anmälan senast den 15 maj till Yvonne.
Sommar
De som fortfarande är seglande eller motorbåtsfarande
önskar vi en riktigt härlig sommar. Känner ni för att ordna
någon form av gemensam QO-aktivitet välkomnar vi initiativet. T.ex. tjejsegling. Vi förmedlar gärna alla förslag.
31 aug - 1 september
I slutet på augusti anordnas det en QO-helg i Stockholm/
Malmakvarn. Har du lust att åka dit och träffa QO-tjejer
från andra kretsar, utbyta idéer och spåna om framtiden, så
anmäl dig till någon i vår QO-kommitté, så förmedlar vi din
anmälan.

Qvinna Ombord’s logga vidareutvecklad som bakverk

Vi saknar medlemmar från t.ex. Linköping, Söderköping, Motala,
Finspång, Valdemarsvik m.fl. orter. Men det gäller ju hela kretsen.
Avståndet kan ju vara en bidragande orsak, men om det finns
4 september
intresse för QO-aktiviteter lokalt, så hör gärna av dig, så kanske vi
Höstens första QO-träff blir en populär repris från förra
kan hjälpas åt att ordna något.
hösten: En guidad stadsvandring med Elsi Sundström som
kunnig och erfaren guide. Denna gång tar hon oss med kun- Qvinna Ombordkommittén:
skap och humor till ”Det övre Industrilandskapet” i Norrkö- Gudrun Dagberg 070 369 80 48
ping. För dom som vill, avslutas kvällen med något ätbart
gudrun.dagberg@telia.com
eller en öl på något lämpligt beläget etablissemang. Samling Yvonne Karlsson 070 266 74 25
på Skvallertorget kl. 16.00. Kostnad: 40 kr/pers.
yvonne20.karlsson@telia.com
Anmälan till Yvonne senast den 28 augusti.
Monica Nilsson 070 831 84 13
linjett33@hotmail.com
Agneta Wester 073 316 01 80
claes.wester@husbocken.se

Aktiviteter

Ni är alla välkomna att delta i våra aktiviteter och kom
ihåg att ta kontakt med Bosse Kaliff 070-910 91 47, mail:
bosse.kaliff@gmail.com när det gäller aktiviteter i Norrköping.
För Västervik så vänder du dig till Tony Wärdig på tfn
073-923 09 49 mail: tony.wardig@gmail.com
Utbildnings- och aktivitetskommittén önskar alla en riktigt
bra seglingssommar. Vi har inte några aktiviteter under sommaren och hösten och vinterns program är ännu inte fastställt.
Det kommer att finnas i kommande medlemsblad och på
hemsidan och Facebook.
Vad det gäller navigationskurser och andra sjölivskurser så
rekommenderar vi medborgarskolan som har ett stort utbud
av sådana kurser och där vi som medlemmar i SXK har 10%
rabatt.
Aktivitet och utbildnings kommittén
Bosse Kaliff
bosse.kaliff@gmail.com eller tel. 070-910 91 47.

Sammanfattning av SXK:s och
SBU:s kopparsymposium

SXK och Svenska Båtunionen SBU hade gemensamt samlat ett
antal personer från myndigheter och andra intresseorganisationer.
Syftet var att med hjälp av externa forskare göra en genomlysning
av koppar.
Symposiet handlade om förekomsten och användningen av
koppar i samhälle och miljö och de risker som är förknippade
därmed. Grunden till forskarnas presentationer var genomförda
mätningar och aktuell vetenskap från publicerade artiklar och rapporter. Fokus var huvudsakligen kopparföreningar men även zink
togs upp i viss mån, eftersom koppar och zink ofta förekommer
tillsammans med t.ex. antifoulingfärg.
Samtliga föreläsare på symposiet var överens om att båtbottenfärgernas utsläpp i miljön är det absolut minsta problemet. Samhället
i övrig släpper ut betydligt mycket mer koppar än vad fritidsbåtarna gör.

BB

FÖRENINGS
Förenings
Brev BREV

Sommarprogrammet

Nationaldagen den 6 juni
Om man har vägarna förbi St Ålö denna dag så passa på att vara
med när vi hissar flaggan i topp!
En del av oss är kanske även lediga och är kvar till . .
8 juni - Pingst i Stugvik på Stora Ålö
Bjuder vi in till gemensam fest med Grill och tipspromenad
på St Ålö.
Man tar själv med sig det man vill Grilla & dricka.
21juni - Midsommarfirande på St Ålö
Vi träffas för att tillsammans fira midsommar i Stugvik på Stora
Ålö. Det blir midsommarstång, dans och lekar. Tids- och aktivitetsschema kommer att finnas på Ålö dagen innan. Traditionellt
brukar det se ut på följande sätt:
11:00 - på förmiddagen samlas vi för att plocka blommor och
blad till midsommarstången.
14:00 - klär vi midsommarstången och lövar dansbanan.
15:00 - reser vi midsommarstången, dansar och leker in sommaren tillsammans med alla barn!
19:00 - bänkar vi oss runt långborden med medhavd mat och
dryck för en trivsam kväll tillsammans!
10 augusti - Kräftskiva och Jollesegling
Vi samlas kl 18: 30 vid våra långbord i Stugvik på St Ålö.
För att tillsammans avnjuta våra medhavda kräftor och tillbehör.
Vill man ha en liten aktivitet så finns det tipspromenad att plocka
fram.

Ur höstens program
Lördagen den 19 oktober har vi vår Årsfest i Norrköpings Segelklubbs lokaler i Lindö för alla Kryssar klubbare.
Det kommer att bli en tre-rätters middag med gott tillbehör.
Vi ska nu alla ha en trevlig kväll tillsammans med dans och
musik.
Vi kommer att ha en Sopplunch under hösten.
Sedan kommer vi även att bjuda in till Räkafton.
Mer info kommer i nästa utskick.
Alla kryssar klubbare är hjärtligt välkomna på alla aktiviteter!
Klubbmästeriet
Jennie Svoren
070-966 58 29 jennie.svoren@icloud.com

SVERIGE
SVERIGE

PORTO BETALT
PORTO BETALT

24-Timmars

Välkommen till 2019 års 24-timmars _/) _/)
Våra seglingsperioder är:
- 28 maj - 2 juni
- 4 - 9 juni
- 20 - 25 augusti
- 27 augusti - 1 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21
12-TIMMARS mot St Ålö 15 juni
Start klockan 06.00 vid valfri startplats för 24-timmars och
målgång vid Ljusklabb, punkt 404
Efter seglingen samlas vi i Stugviken för en trivsam kväll tillsammans
STARTPLATSER
- Punkt 441 Lönö
- Punkt 416 Arkö
- Punkt 420 Lilla Pukö
- Punkt 419 Fyrudden
- Punkt 385 Idö
- Punkt 396 Linjen prickarna vid Flåtarna (Loftahammar)
ANMÄLAN
Anmälan skall senast 5 dagar före planerad start, vara skickad
på e-post till: kjell.ortugsgatan116@gmail.com Efteranmälan
kan accepteras.
Tävlingshandlingar finns på http://24-timmars.nu/ samt
http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
Kjell Johansson, 070-819 12 05
kjell.ortugsgatan116@gmail.com

Sommaren är på väg . .

….och här kommer en chans att köpa alla dom prylar du inte
köpte på båtmässan (lite beroende på vad du inte köpte förståss).
Vårt lokala sortiment omfattar erforderliga flaggor, märken dekaler m.m. samt en del tröjor t.ex. och du ska inte dra dig för
att maila Bengt Dagberg -bengt.dagberg@telia.com eller, om du
finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig - tony.wardig@gmail.com.
I Linköping går du bara in på Marinaman och köper det du
behöver.
På SXK:s hemsida finns numera en ”Butik” där det kompletta
sortimentet finns utlagt. Där köper man lämpligen de lokalt mera
svåradministrerade prylarna såsom kläder, böcker och annat.
Bengt Dagberg

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i september.

Aktiviteter i Västervik

Åter igen blev det en grön jul och likaledes grönt nyår. Snöskyffeln blev inte heller utsliten i år. I skrivandets stund
har väderlekstjänsten utlovat att värmen är i antågande inför
kommande påskhelg till alla båtägares förtjusning eftersom
sjösättningen står för dörren. Nu får vi hoppas att det inte blir
något backslag som i fjol då alla våra knoppar på magnolian
frös och föll av. Man skall ju inte klaga på värmen, men själv
hoppas jag att vi får en behagligare sommartemperatur kommande sommar. Under januari och april har tiden utnyttjats
för lärorika och intressanta klubbaftnar samt navigationskurser i samarbete med våra segelsällskap WSSW, WSS, GSS
och Westerviks motorbåtsällskapet WMS samt Medborgarskolan i Västervik.

en marin festdag i hampans och trätjärans tecken. Här visas allmogebåtar och motorer i hamnen samt auktionmed antikt och kuriosa
är stående inslag denna trevliga dag. Se vidare www.rago.nu

På Kulbacken ett stenkast från gästhamnen ligger Västerviks
Museum och Naturrum som är väl värda ett besök. Där
visas 1500-talets marina historia i bild och film samt bärgade
vrakdelar från flera krigsskepp som förlist vid sjöslag utanför
Öland bl. a. fartyget Mars Makalös dåtidens största örlogsfartyg.
För ytterligare information se www.vasterviksmuseum.se eller
www.vastervik.com
Där finns även Café & Restaurang som ligger alldeles intill museet,
där kan Du avnjuta en god kopp kaffe med hembakat eller lunch
i en härlig kulturhistorik miljö till behagligt pris. Öppet alla dagar
11:00-17:00 samt veckorna 28-31 är det kvällsöppet torsdag till
lördag 11.00-20:00.
Vad händer i Västervik med omnejd i sommar. Här nedan
Tävlingsseglingar samt information om våra seglarskolor för barn/
följer sedvanligt några axplock.
Även i år får Västervik färjeförbindelse med Visby på Gotland ungdom/vuxna samt havskappseglarskola i Västervik
i likhet med förra sommaren. Det är Destination Gotland med ”Onsdagscupen” genomförs 15/5, 29/5, 12/6, 14/8, 21/8 och 28/8.
Seglingarna är förlagda till Skeppsbrofjärden och Lusärnafjärden.
en av färjorna från Oskarshamn som driver trafiken och till
vår stora glädje kommer turlistan även att medge tur & retur- ”Wiking Race” genomförs 7-8 juni.
”Lilla Wikingrace” genomförs 8/6
resa på en och samma dag. Sommarens turlista finner du på
SM /X-pokalen A 22 24-25/7
www.destinationgotland.se
Visbyseglingen 9-11/8
Gästhamnen har byggts ut ytterligare i anslutning till Slotts- Division 1 (preliminärt) 24-25/8
holmens Marina. Såväl Västerviks gästhamn som Westerviks WM/ KM 7/7
”Byxelkroken”,
segelsällskap Wikingarna (WSSW) på Notholmen alldeles
som är en av de större kappseglingarna på ostkusten, genomförs
intill finns suganläggning för toatanktömning. Livsmedels14-15 september med start och mål på Lusärnafjärden.
kedjan Hemköp på Storgatan är välsorterad och öppen alla
dagar 08:00 - 22:00. I samma byggnad finns fortfarande sys- För närmare information se www.wikingarna.com alternativt
tembolag och apotek allt inom gångavstånd från gästhamnen. www.wss.nu
Västervik Resort - Lysingsbadet är ett riktigt häftigt upplevelsebad med medelhavskänsla där både stora och små blötdjur WSSW och WSS fortsätter sin Seglarskola för barn/ungdom
mellan 7 -15 år. Skolan som är certifierad av Svenska Seglarförkan bada, leka, simma, basta, få behandling och relaxa. Där
finns fräscha restauranger Tapas & Cava och Toppolino m.fl. bundet är förlagd till WSSW klubbholme Notholmen med resurser
Lysingsbadet har även en mindre gästhamn. Men för den som att ta emot upp till 50 deltagare. Seglarskolan genomför sin verkvill ligga förtöjd centralt inne i stan finns bussförbindelse till samhet på WSSW klubbholme Notholmen och WSS klubbholme
Skansholmen. För vidare information se, www.seglarskolan.nu .
Lysingsbadet.
8 juni för fjärde året i rad äger Västervik OUTDOOR festival Seglarskola för vuxna bedrivs från slutet av mars. Tisdagar och
torsdagar för nybörjare och onsdagar för fortsättare.
rum på fiskaretorget där bl.a. flera tävlingar arrangeras.
10 juli äger traditionsenligt det folkliga ”Kanalsimmet” rum. Havskappseglingsskola genomförs torsdagar och vissa onsdagar.
Ett delmål för Havskappseglingsguppen i år är ett deltagande i ÅF
Tävlingen genomförs i Gränsö kanal där det inte bara gäller
Gotland Runt med en båt och besättning, se vidare info på WSSW
att simma fort utan även bästa utklädnad ofta huvudburen
prisbelönas. Tävlingen startar klockan 12:00 och pågår c:a 2 hemsida www.wikingarna.com
timmar framåt. Under den tiden är kanalen avlyst för båttrafik.
Övrigt
11 - 13 juli fylls vår slottsruin Stegeholm för 54:e gången
av berömda trubadurer för tre dagars ”Visfestival”. En tradi- Som adjungerad till kretsens styrelse med uppgift att vara SXK
S:t Annakrets förlängda arm i Västervik står jag med glädje till
tion sedan 1966 som verkligen har satt Västervik på kartan.
ert förfogande med hjälp om behov finns. Jag har även ett lager
Visfestivalen är norra Europas äldsta festival.
av SXK- och S:t Anna-flaggor samt SXK-dekaler att klistra på
13 juli Skärgårdens dag äger rum på Händelöp mellan
båten till försäljning. Jag nås på tfn 073-923 09 49 eller SMS10:00-15:00. Händelöp är ett genuint fiskeläge strax söder
meddelande alternativt via e-post tony.wardig@gmail.com
om Västervik med egen gästhamn. En stor begivenhet med
försäljning av bland annat utsökt goda stekta strömmingsburgare och egenhändigt tillverkat hantverk som lockar tusentals Lev och Segla Väl!
Tony Wärdig
besökare årligen.
17 juli genomförs ”Hasselörodden”. I tidsenlig klädsel och i
originalrenoverade ekor ror man traditionsenligt från Hasselö
till Västervik. Ett arrangemang som samlar stor publik och
inbjudande feststämning i Fiskarehamnen i centrala Västervik
med gångavstånd från gästhamnen.
20 juli för 14.e året i rad arrangeras den välbesökta ”Rågödagen”. Mellan 10:00-16:00 Ön Rågös position är N 57° 51,8´
och E 16° 43,5´ och där finns en gästhamn. Du får uppleva

Hamn & Farled

I miljövänliga Stugvik laddar solpaneler hamnens batterier

Stugvik 2019

Hej nu är båtsäsongen igång och jag hoppas ni är klara med
vårrustningen så vi kan ses i Stugvik den 16 - 19 maj då vi ska
starta upp vår fina uthamn för detta året.
Vi vill ju naturligtvis som tidigare år erbjuda en
attraktiv rekreationsplats för kretsens medlemmar och andra
som besöker vår uthamn.
Arbetet kommer ske under hela vecka 20. Vi hoppas på att
så många som möjligt vill komma till helgen och hjälpa till
och även få lite trevligt umgänge. Jag och några till kommer
att finnas på plats i Stugvik från den 11 - 19 maj då vi även
planerar att besikta bojar denna veckan!
Vi ska olja den inre bryggan i år, så ni som kommer ska lägga
er vid den yttre bryggan. Vi ska även gjuta om infästningarna
till den inre bryggan om vattenståndet är tillräckligt lågt. Vi ska
även se till att optimisterna är i bra skick och bottenmåla och
sjösätta Askeladden.
Som vanligt samlas vi vid borden efter dagens arbete för trevliga gemensamma måltider, med egen mat och dryck. Anmäl
gärna i förväg till Micke Garstad, om du vill delta.
Vi ses i Stugvik vecka 20.
PS: Optimistjollarna har denna säsongen fått nya segel.
Vi kommer även att prova att byta ut några av bojarna vid
bryggan mot pålbojar under säsongen, så vi slipper problemen
med att båtar fastnar i bojlinorna med roder och kölar.
Hamnvärdar
Hamnvärdssysslan är som tidigare år lika trevlig för den som
sätter av någon eller några dagar som uppskattad av våra båtgäster. Är du intresserad av att vara hamnvärd ser vi gärna att
du ger förslag på dagar/vecka som passar.
Sysslan som hamnvärd ser ut som vanligt:
- Se till att det är rent och snyggt på området i vår uthamn
- Anvisa plats för våra gäster, hjälpa dom att lägga till vid
bryggorna i Stugvik och sälja klubbens flaggor, märken mm.
- Tömma fyren på pengar
- I dagboken notera antal båtar vid bryggor och bojar

Vi inom hamn & farled jobbar detta året med att underhålla
dom bojar och sjösäkerhetsanordningar (SSA) som vi redan har i
våran krets. Vi har även under vintern undersökt möjligheten att
köpa en bojflotte, tillsammans med andra kretsar utmed Ostkusten och i Mälaren, som går att transportera efter en personbil.
Då med tanke på att kunna hantera bojstenarna till våra blå bojar
och alla akterbojar i Stugvik. Vi har fått positivt besked från
SXK’s riksstyrelse att införskaffa den och vi jobbar i skrivande
stund på ett kontrakt med en leverantör - så troligtvis kan vi få
den levererad under hösten.
Ni som ligger vid dom nya pålbojarna i sommar får gärna lämna
synpunkter till mig om vad ni tycker är bra och dåligt.
För er som vill slippa all trafik på Sjö-4:an mellan Arkösund
och Missjö så rekommenderar vi att ni provar Kronleden eller
Skutleden!
H&F Kommittén
Mikael Garstad
Micke.garstad@icloud.com
073-398 74 01

Eskader

Kristi Himmelfärdseskadern till Visby
Det är alltid vädret som bestämmer - men om detta är tjänligt
arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi Himmelsfärdseskadern till Visby. I år inleds helgen först den 30 maj, så
detta gör det naturligtvis möjligt för många av våra medlemmar
att vara med. Vi tar som vanligt definitivt beslut om översegling
när vi har en lämplig väderprognos.
Seglingen sker med start på torsdagsmorgonen den 30 maj från
respektive hemmahamn eller från Fyrudden för er som vill segla
gemensamt hela vägen. Hemsegling från Visby startar på söndagsmorgonen den 2 juni. Programmet i land i Visby anpassas
efter deltagarantalet.
Ni som är intresserade av eskadersegling till ett Visby i försommarskrud, med gott om plats i hamnen, anmäler er till Stefan
Nyström på telefon 070-454 74 04 eller per mail: stefan.nystrom
@nattdjuret.se
Bengt Dagberg

Är du intresserad av att vara en av kretsens hamnvärdar
under kommande sommar, så anmäl dig till Micke.
Hamn & Farled S:t Annakretsen
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Vid Visby hamninlopp möts man av den nya kryssningskajen

