
  

Svenska Kryssarklubben     Sid: 1(1) 
Vänerkretsen       
     Datum: 2023-01-03/Maria Haggärde 

     Titel: QO-program vår/sommar 2023 

SXK=Svenska Kryssarklubben, KSS= Karlstad Segelsällskap, KKF= Karlstads Kappseglingsförening 

 

Qvinna Ombord 
 

Program våren-sommaren 2023 
  

Dags att starta upp årets säsong med Qvinna Ombord. Inbjudna är kvinnor inom SXK, KSS, 

Parasegling, Sjöscouter, KKF, KBK och ni andra som är intresserade av båtliv tillsammans 

med andra kvinnor. 

 

Onsdag 8 feb 18.30  
Välkommen på vinprovning med härliga franska förtecken. Linda Ohlson Smith, 

ordförande i Munskänkarna Karlstad, tar oss på en smakresa med fördjupning i 

druvtypiska viner från klassiska områden — från Loire till Bourgogne, Alsace och  

Rhônedalen. Först bubblar det i glaset, sedan provar vi två helt olika vita, följt av tre röda. 

De sex vinerna provas var för sig, därefter även ihop med lättare mat (paj o.dyl.) Missa 

inte denna “lill-lördag”.  

Under kvällen kommer vi tillsammans planera sommarens båtfärder med bl a Tant Trygg.   

Kostnad: 275 kr 

Anmälan senast: 27 januari 

 

Torsdag 30 mars 18.45  

Träna med kastlina, knopar, förtöjning, mm 

Teori och praktik inför årets båtsäsong samt planering av årets vårrustning av Tant Trygg. 

Kostnad: 60 kr inkl smörgåsfika 

     

Torsdag 12, 19, 26 april 18.00 Vårrustning av Tant Trygg  

Början av maj    Sjösättning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid. 

Början av maj   Mastning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid.   

 

Plats: KSS Klubbhus Kanikenäset, Karlstad för samtliga aktiviteter. 

 

Segling med bl a Tant Trygg sommaren 2023 
I första hand på torsdagar ca kl 18.00, andra dagar/tider är möjliga. (Gäller om vi har tillgång till instruk-

tör). Tant Trygg ska utnyttjas så många sommardagar och kvällar som möjligt, eller varför inte en helg. 

Gör ett inlägg i Facebook-gruppen vid intresse om segling. 
 

Obligatorisk anmälan senast 2 dagar innan aktivitet om inget annat gäller. Se ovan! 
 

För information och anmälan  

Maria Haggärde 073-931 01 92  maria.haggarde@icloud.com eller via Facebookgrupp 

www.facebook.com  SXK Qvinna Ombord Karlstad   www.sxk.se och www.kdss.se 
 

Välkomna! Qvinna Ombord-kommittén SXK Vänerkretsen 
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