Kvartengänget tog färjan till Eckerö!

Årets höst/jularrangemang för 6-timmarsintresserade var en utflykt till
Åland med Eckerölinjen. Det som lockade speciellt denna gång var
förutom kamratsamvaro också säsongens viltbord.
Tore Ericsson hade som vanligt förberett allt in i minsta detalj:
bussrea t o r, båtresa och maten var fixat på förhand, det var bara att
kliva på bussen på Björkgatan och låta sig transporteras.
På båten hade ett konferensrum reserverats för oss för resan till
Åland.
Bo Johansson hade tagit med sig klarinett och förstärkare och
underhöll med eget spel till förinspelat kompband. Han berättade
också om sin musikerkarriär som startade som regementsmusiker
som 15 åring, med eget dansband och jazz och kyrkomusik på äldre
dar. Mycket trevligt!
Vi hann även med ett besök på bryggan där vi blev undervisade om
navigationsutrustningen. Den var mycket viktig en sådan höstdag, vi
såg bogvisiret men sedan var det grått framåt! Tur att de har radar!!
Efter bryggvisiten berättade Kjell Lindberg om en tvåveckors
sommarsegling till Svalbard med en 65-fots Farr-ritad VOR-båt.
Berättelsen kompletterades med massor av fina bilder från segligen
från Göteborg, längs norska Sör- och Vestlandet, Lofoten och norra
ishavet innan de nådde färdmålet, Longyearbyen på Svalbard.
Bilderna och det trevliga mellansnacket lockar till långresa!
Viltbordet på återresan var läckert med älg- rådjur och vildsvinsrätter,
sallader, sill och andra fiskrätter. Och inte att förglömma olika ostar,
kakor, glass och frukt. Öl och vin fick vi köpa till.
Innan vi kom fram till Grisslehamn igen passade vi på att besöka
taxfreebutiken som hade lite av varje av skönhetsprodukter, öl, vinoch sprit och allehanda godis till reducerade priser, dyrt blev det
ändå.
17 Kryssarklubbare hade en mycket trevlig söndagseftermiddag och
kväll och tackar Tore och Astrid Mäkitalo för denna gången.
/ Tollef Stub för 6-timmarskommittén. Där ingår även Tore, Bo och
Kjell.

Bosse underhöll med fina låtar.

Kjelle visade fina bilder från seglingen till Svalbard.

