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Här är vårt nya medlemsblad, som beräknas komma regel bundet fram-över.
Hoppas Du kommer att få glädje av
det . Den kan bli ännu bättre, om Du
syn pun
och
kommer
bid rag..... !

kter

Uppläggning av bladet ger utrymme
för mbddelanden f rån styrelse och
kommitt€er, insändare, kåserier samt
nonser.

HJÄLP oss att tillsammans skapa ett
givande medlemsblad.

Redaktionen
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Sommaren 1991 närmar sig med stora
steg och de flesta av oss har nu siösatt.
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Hui vädret blir under den kommande
säsongen har vi små möjligheter att påverka, enda möjligheten är väl att se till
så vi befinner oss där solen lyser och
vindarna är lagom starka.
Den kurs i segling som Öef har på pro-

grammet bör väl ge bättre möjligheter
ått även klara sämre väder och starkare
vindar.
Stugan på Radön är under totalrenovering och är ett fint bevis på hu1 vi genom
arb-etsplikten kan klara underhåll av det
mesta av klubbens egendom i egen regi.
Även i hamnen pågår olika projekt och
flera är på gång.
Det är min förhoppning att ni alla hittar
något projekt eller arbete som ni tycker
paisar. Om ni förutom de arbetsuppgifter som de olika kommitt6erna annonserar på anslagstavlan har egna id6er,
så hör gärna av er, det uppskattas. Att
arbeta tillsammans gör att vi får tillfälle
att lära känna varandra.
Klubben ordnar sedan många år tillbaka
seglarläger på Radön. I år har vi planerat
att'köia" veckan innan skolan börjar
(v. 33). Vi behöver ledare, både vuxna
och ungdomar. Här har ni en jättefin
och
möilighet att fullgöra arbetsplikten
'ytterligare
desiu-tom till oc6 med få
ersättn in g .

lnsändare
rbete n
Annonser: Säljes-Köpes
Seg e ljo I lea

.4

Det vore roligt om även de medlemmar
som inte brukar delta ivåra sammankomster möter upp till de olika aktiviteterna och främst tänker jag nu på vår
trevliga midsommarfest och kräftskivan
i augusti, som båda går av stapeln på
Radön.

Sven Hjelm

Bertil Lind

Avslutningsvis önskar jag alla en riktigt
skön och fin sommar under segel eller
motor.
lngvar Bingman
Ordförande
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Från Seglarkommittöen

22iunt

Segling Radön Runt

1991

Från Klubbmästaren
Nya och gamla medlemmar hälsas
VÄLKOMNA till vårt tradionella
MIDSOMMARFIRANDE

- 2 varv

för de som orkar efter
rnidsommarfirandet.

på..

RADON

17 augusti
KLUBBMÄSTERSKAP!

RadönRunt-2varv
i

sarnband med kräftskivan.

21 september
RADON OPEN

-

" I NBJ U DNI NGS-KAPPSEG LI NG

"

där stans övriga båtklubbar inbjuds
att delta.
Seglas i de f lesta fall 2 varv runt
Radön, beroende på vindriktning.
Alla seglingar, utom den 21 september,
startas med strömstart - alltså inqen
gemensam start utan FORSTA Ua1 i VtÄL
VINNER.
Dessutom kan man alltid välja orn man
villsegla med eller utan spinnaker.

Till alla sorn haft oturen att inte kunnat
vara med tidigare vill vi säga följande:
Ta gärna med lite blommor, eftersom
blomutbudet inte är så stort på Radön.
Vi hjälps sedan åt att klä och resa midsotn;tndrctången före lekar och fönäring
av medhavd kaffekorg. Därefter följer
letning av godis för barn och letning av
flaskor för vuxna.
På kvällen samlas vi till gemensarn fest
runt dansbanan med olika aktiviteter.
Tider m m meddelas nere i hamnen och
på Radön.
GLÖM INTE heller

vår kräftskiva som
äger rum den 17 augusti, efter den
" prestigefu la. och samtid igt lättsamma
I
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Slutligen meddelas att vi gärna tar emot
saker som kan användas som vinster i
våra lotterier. Genom Ert generösa bidrag kan vi hålla kostnaderna nere, bl a
vid finansiering av musikanläggning
o dyl.
TREVLIG SOMMAR

rnÅeR:

önskar

Är någon beredd att ställa upp som
funktionär vid bl a vår "öppna"
kappsegling den 2119? - Ta då kontakt

Sven Hjelm, Larc och Louise Westman

med någon i seglingskornmitt6en.

Från Hamnkommittöen

Du ska hjälpa till med tidtagning och
protokoll och liknande. Klubben kan
hjälpa till med lämplig utbildning.

Vi påminner om återstående arbeten vid
hamnen, som ska utföras efter
semesterperioden:

UPPLYSNING

- OBS!

Lars Jernå i seglarkommitt6en har annat

telefonnummer än vad som angivits i
medlemsbladet...
0755/99717
det är

1.

Ny beklädnad på konsollerna i mastskjulet, förslagsvis en trälist med
fasad kant som kontaktlimmas fast.

2.

Målning av oljeboden.

3.

Röjning av sly på gröna kullen.
Röjning av gräs och sly längs stranden
ska göras före båtupptagningarna.

Målnin! av "itrand hotell".
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Rapport angående
klubbhus i hamnen

Rapport angående
klubbstugan på Radön

Som säkert de flesta hört talas orn håller
vi på att projektera ett klubbhus i

Det mesta av det tunga arbetet är nu
klart. Det återstår doik en del innan allt
är helt färdigt. Vi ska dessutom bygga
ytterligare en mulltoa.

harnnen. Vi har hittills begärt att få
överta ett antal baracker lrån Scania,
som vi räknar med att bygga om i
"sjöbodsstil". Nästa steg äi att få
igenom ett bygg nadslov.

Vi återkommer med mera information

senare'

Ta kontakt med någon i Radökommitt6en och hjälp till några timmar,
när ni är på Radön.
C/aes

Hans Bergsmedh

Klubbhuskommittöen.

Ängefjord

Radökommittöen

lnsändare:
Några reflektioner om vår ungdomsverksamhet
Ungdomskommitt6en uträttar ett för klubben mycket viktigt arbete. Dels säkras
återväxten genom att intresset för båtliv vidareutvecklas hos många framtida
båtägare, dels får vi genom vår ungdomsverksamhet en hel del ekonomiskt stöd - men

framförallt ger vi det uppväxande släktet många trevliga och fostrande upplevelser.

Jag har själv vid olika tillfällen engagerat mig vid kvällseglingarna i hamnen och
seglarskolan på Radön och har sett vilket omfattande engagemang som behövs.

i

Lars Klas6n som leder ungdomskommitt€en uträttar tillsammans med sina medarbetare ett mycket fint arbete. De är dock inte fler än att de nätt och jämt klarar av att
leda själva seg I i ngarna.

Underhåll av vårt båtmaterial är kraftigt eftersatt. Trots flera annonseringar efter
hjälp, så har alltför få anrnält sig att hjäipa till. NU Än dCET KRITISKT. Om vi skulle
tvingas lägga ner denna verksarnhet, blir konsekvenserna mycket negativa för
klubben.
Jag uppmanar därför att prioritera denna verksamhet mycket högt. ställ upp och
kontakta snarast:
Lars Klas6n -te|.0755/84676 eller
Åke Karlsson -tel .07551185 64
Om några medlemmar ställer upp, blir vi snart klara och
kan ordna seglarskolan i sommar.

Obs! På nästa sida finns en lista på vilka arbeten som måste göras.
Hälsningar
Sven Hjelm
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Flipper nr 1 (f.d. Erik Bingmans):
"Vårrusta ".
Skrovlucka fram ska köpas.
Hämta rigg och segel från Erik sarnt inventera
Eventuellt förstärka rorkulten.
Eventuel lt byta självl änsar.
(Eventuel lt köpa hängsele).

- Rigga.

Flipper nr 2 (den vi haft tidigare):
Tillverka roder och centerbord (på gång).
Köpa och montera två självlänsar (helst rostfria).
"Vårrusta " (Eventuellt köpa hängsele).
Skrovlucka fram köpas.
Riggen måste rustas upp (diverse beslag, block etc, justeringar...).
Storseglet ska repareras. Checka lattor och liknande.

Terhi 1 (den som är hel och sjösatt):
Storskotanordning måste rustas upp (block, skot m m).
Fockskot måste fixas.
Hängpinnehållare måste köpas och monteras.

Terhi 2 (aen som är trasig i skrovet):
Laga botten.
Vårrusta (inkl bottenmåla med transp.färg, typ vattenlinjefärg).
Mastfoten måste lagas (såga bort gammal bult oh montera ny).
Storskotanordning rustas upp (block, skot m m).
Fockskot fixas.
Hängpinnehållare köpas och monteras.

Triss nr 1 (den med centerbordskrångel):
Centerbords-lås-sprint måste fixas och monteras (troligen inte lätt).
Eftersom jollen funkar ändå behöver detta inte prioriteras, men
det måste göras någon gång!
Centerbordsupphalning: block skruvas fast under toft.
Storskot och fockskot måste fixas.

Triss nr

2:

Storskot och fockskot måste fixas.
t""'l

Säljes:
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Båtklubbens traktor
"Volvo BM"
Kontakta lvor,
JÄTTE-FENDER

..'

1Q0:

Köpes:
OPTIMISTJOLLE
ti I I U ngdomskorn m itt6en

Tel:

84676

121 62

84576

MAST
Tel:

till OK-jolle
149 10

