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Det kom ett brev…
N-5410 Sagvåg 24jan. 2006.
Vindö Yacht Club,
Agneta Eriksson,
Kungsladugårdsgatan 105 B,
414 76 Göteborg. Sverige.
Jeg vil fortelle om det å vere det siste årets mest uheldige Vindö eier.
Jeg er den stolte eier av en Vindö 50 1977 mod. Den har fortsatt original mast, teakdekk og
inredn., men motoren er en 47 HK 1998 mod. Yanmar. Vi har seilt denne båten i 4 sesonger.
Blandt anna til Lofoten, Danmark og Sverige.
Ferien 2005 gikk til Nordvestlandet, Aalesund-Ona-Molde o.s.v. Det hele startet med lekkasje i smöroljekjöler, denne lekkasjen ökte på uke for uke og på slutten av ferien kunne vi kun
bruke motoren inn og ut av havnene. Vel heimkommet var det rett på verksted. En uke senere
glad og fornöyd men 10.000,- kroner fatigere. På en dagstur lösnet flensen i akterkant av gearet. Nytt verkstedopphald. Det var da eg oppdaget at en motorlabbe var knekt rett av. Denne
var det 6 ukers leveringstid på, så eg ga verkstedet
om å sveise den gamle. Det holder fortsatt, men nå
går eg bare med 2500 omdr. Med marshfart ca 6,3
knop.
Senere på hösten i en sterk austavind kuling, kommer det vatn i avgassröret til Vallasen (den var
ganske ny). Vallasvarmaren demonteres og taes i
land. Ifört fult MZ-utstyr inkl. hjelm dett eg i sjöen
og varmaren til bunns på 9 meter. Redningsstigen er
like ved så eg kommer meg opp på land på ca 1
min. Dette var en söndag, men likevel får eg en froskemann til å hente opp Vallasen. Den taes heim i
badekaret og törkes så omhyggelig. Neste dag er eg
ombord for å teste varmaren, men den kortsluttar
strömfosyningen, så det hele kobles ifra. Sammen
med min samboer bestemmer vi oss der og da at
aldri skal strömslukende Vallas ombor igjen.
Jeg demonterer alle slanger og det som hörer til
samt el. displayet. Og så bestiller eg en liten Reflex
her m. det gamle storseilet
Danskebysse med kokeplate og avtagbar skorsten. Vinterseilas i heimefarvann,
+ hardvaersfokka
(Forts. på sidan 2)
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Ordföranden har ordet
Nu är det snart vår igen och vi ser fram mot
en ny segelsäsong med våra Vindöbåtar.
Vårt årsmöte hade vi på båtmässan i Göteborg. Vi var 20 personer som deltog i årsmötet. Till fikat efter mötet berättade Rune
Olsson och Gösta Karlsson lite om
Vindövarvets historia. Vi avtackade också
vår sekreterare Agneta Eriksson som var
den som var med och bildade Vindö Yacht
Club. Agneta var den som var den drivande
kraften i föreningen. Hoppas att vi andra
kan ta efter och fortsätta i den andan. Agneta blev också hedersmedlem i vår förening.

Vår tidning Vindögat har för närvarande
bara en redaktör Per Barthelson, hoppas det
är någon annan bland våra medlemmar som
vill hjälpa till med tidningen. Vår hemsida
är också klar nu. Maila in tips eller förbättringar ni har på gång. Själv har det inte blivit mycket ändringar på min egen båt i vinter.

Med Vindöhälsning
Bengt-Arne

(Forts. från sida 1)

Etter 2 uker er den nye varmaren montert og prövet. Det er November, det er kaldt og eg er
på veg heim etter en dagstur. Autopiloten har virket i mange år, men da eg går ned for å ta på
mer klede så smeller det. Rett i grunnfjellet treffer kjölen med 6 knop og en båt på 7 tonn. En
liten lekkasje oppstår mellom inv. ballast og skroget. Noe stammer fra en tidligere skade som
nå ble avdekket. Min neste friuke settes båten på land og med varme på kjölen for å törke,
för den kan repareres og sjösettes. I desember får eg kjöpt ett gammelt vindror som jeg monterer för sjösetting.
Söndag 22 jan. 2006, det
blåser sydlig kuling, jeg
tar båten ut for å seile og
pröve vindroret. Med 3
rev i storseilet og stormfokk seiler den perfekt.
Da eg tar ner seila inne i
havnen etter endt tur velter svart röyk opp fra
motorrommet. Jeg stopper motoren triv en 6 kgs
pulverapp som er plassert i en cocpittluke akter. Må holde pusten og
går ned, drar ut splinten
åpner lokket til motorrommet der det er full
fyr i startemotoren. Med
Sommer på sörlandet
höy puls trykker eg ned
handtaket så pulveret spruter rundt i hele båten. Med den andre hånden holder eg oppe motorkasselokket. Får slukket brannen, må ut for å trekke pusten. Triver WHF-en men må först
ankre for det blåser også her inne på havna. Jeg har ett baug og ett hekk-anker. Velger baugankeret först det er ett 17 kgs CQR med kjetting og tau.
(Forts. på sidan 7)
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PROTOKOLL
Fört vid årsmöte i Vindö Yacht Club den 10 februari 2007 på Svenska Mässan i Göteborg
Närvarande: Tjugo medlemmar enligt röstlängd.

1.

Sammanträdet öppnades av ordföranden Bengt-Arne Svanhill.

2.

Bengt-Arne Svanhill och Agneta Eriksson valdes till ordförande respektive
sekreterare för mötet.

3.

Dagordningen godkändes.

4.

Björn Forsman och Carita Persson valdes att justera dagens protokoll.

5.

Röstlängd upprättades enligt bilaga.

6.

Mötet hade utlysts i separat kallelse i januari och befanns därmed vara behörigt utlyst.

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2006 upplästes.

8.

Revisionsberättelsen upplästes.

9.

Balans- och resultaträkning upplästes och fastställdes.

10.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen.

11.

Eftersom föreningen har en god ekonomi och denna tycks bestå, beslutade
mötet att hålla årsavgiften oförändrad till 100 kr.

12.

Ordinarie ledamoten i styrelsen Agneta Eriksson och suppleanten Ingmar
Edström hade avsagt sig omval och ersattes av Carita Persson respektive
Håkan Persson. Övriga ordinarie ledamöter omvaldes – Bengt-Arne Svanhill, Håkan Schölin, Lars Rengsjö och Ragnar Strömberg. Likaledes omvaldes suppleanterna Per Barthelson och Björn Forsman.

13.

I valnämnden omvaldes Bengt Larsson och nyvaldes Gunnar Nilsson.

14.

Ulf Holm omvaldes som revisor. Revisorssuppleanten Viveca Andersson
hade avsagt sig omval och ersattes av Agneta Eriksson.

15.

Mötet diskuterade olika förslag till medlemsaktiviteter: Besök hos Lidköpings Båtsnickeri och Kinnevikens Segelmakeri; Träbåtsfestivalen 21-22
juli i Skärhamn; Taubefestivalen på Flatön, Allmogebåtens dag på Bassholmen: förslag på hamnar för juniträff, etc.Förslag att inbjuda den danska
Vindöklubben till vårträff exempelvis på Läsö.
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Per Barthelson är nu ensam redaktör för Vindögat och vädjade om bidrag
till vårnumret.
16.

Agneta Eriksson avtackades för sina elva år i styrelsen och utsågs till hedersmedlem. Tidigare hedersmedlemmar är Rune Olsson och Gösta Karlsson.

17.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Agneta Eriksson

Justeras

Björn Forsman

Carita Persson
Agneta avtackas för sina 11 år i styrelsen, hon var också en av
de som var med och bildade VYC. Tack Agneta!

Rune Olsson och Gösta Karlsson berättade om
varvets historia.
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VINDÖ YACHT CLUB
BUDGET 2007
_________________________________________________________________

Behållning från 2006

40 363:25

Vindögat + Matrikel

6 000 :-

Medlemsavgifter 2007

15 000 :-

Medlemsartiklar

2 000 : 4 000 : -

Medlemsartiklar

4 500 : -

Porto

Annonser

2 000 : -

Plusgiro avgifter
Möteskostnader
Reseersättning

Summa

61 863 :25

400 : 2 500: 500: -

Kontorsmaterial

4 000: -

Hemsidan

5 000 :-

Diverse utgifter

2 000 :-

Summa

26 400: -

Behållning

35 463 : 25
= 61 863 : 25

Håkan Schölin / kassör
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FÖRSTA ÅRET MED CARMEN, EN VINDÖ 40
Efter en tidig sjösättning, så snart isen släppt greppet om Askimsviken i slutet av mars,
så återstod en hel del arbeten innan det kunde bli tal om att premiärsegla med nya båten.
Bland annat så lutade masten föröver när riggen kom på plats, vilket fick lösas med en extra
toggel längst ned på förstaget. Därefter står masten åtminstone nästan rakt upp. Det fanns
även en del kvar av arbetet med det nya kylskåpet och spisen, men i slutet av april var det
äntligen dags. Det hade varit varmt och fint väder i flera dagar, när vi hade bestämt dag slog
vädret om, men ska man segla så ska man. Anna, Håkan och Fredrik slöt upp vid kajen, på
med varma kläder och sedan loss. Anna och Håkan hade, som seden bjuder vid premiärer,
ordnat med Champagne och jordgubbar, vilka avnjöts på väg ur hamnen. Upp med det nya
storseglet vilket fungerade perfekt, sedan ut med rullen. Det blev bara en kort seglats så vi
såg att allt fungerade som det skulle, några krysslag ut ur Askimsfjorden sedan lade vi till
vid Klockskär där middagen lagades, en härlig fläskfilé och potatisgratäng. Efter en kopp
kaffe så var det dags att ta sig hem. Det hade börjat regna så det fick bli motorgång.

Champagne och jordgubbar på premiärturen

Nästan varje helg seglade vi och lärde känna Carmen bättre och bättre. Hon uppfyllde alla
våra förväntningar. Visst uppstår några små problem som till exempel att toan började läcka
i pumpen. Då den var båtens original var det svårt att få nya delar så det fick bli en ny. I slutet av juli var det dags för semester. Vi hade bestämt att gå Dalslands kanal tillsammans med
Anna och Håkan, vilket ni kan läsa mer om på annat ställe i detta nummer av Vindögat. Det
enda problemet med båten uppstod på väg hem. Vi låg och väntade vid järnvägsbron (som
var trasig) i Trollhättan och vi hade stängt av motorn. När vi startade igen så tjöt summern
och oljelampan lyste. Som tur var kunde Håkan ta oss på släp förbi bron. Efter att noga undersökt oljenivån och så vidare, visade det sig att det räckte med att lätta ett varv på oljefiltret så det kom in lite luft och sedan starta igen så fanns oljetrycket där. Jag har sedan hört om
fler som har haft samma problem med Volvo Penta MD11C.
(Forts. på sidan 7)
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(Forts. från sidan 6, Första året med Carmen)

Om det är någon som känner igen problemet eller vet vad det kan bero på så hör gärna av er.
Även under sensommaren seglade vi nästan varje helg, men tyvärr tog sommaren slut, och
det blev dags för upptagning och planering för vinterns arbeten. Vi har bestämt oss för att
byta ut all teak då den är ganska hårt sliten och det står en del vatten under den. Vi behöver
också skrapa bort lacken på all utvändig mahogny och betsa och lacka, så det blir nog inga
problem med vad vi ska göra på fritiden i vår.
Hälsningar Lars och Cathrine

Carmen i första naturhamnen
(Forts. från sidan 2, Det kom ett brev...)

Det andre går på el. ankervinsh og har 50 m kjetting plus tau. Så får eg på arbeidskanal via
Rogland radio, ringt en kamerat som greier å organisere hjelp til å bli tauet til kai. Redningssköyta lå i Haugesund, 24 n.mil unna klar til å hjelpe men eg fikk stoppet den etter den
var begynt å gå. Den går med ca 24 knop, så hjelpen hade kommet fram på vel en time.
Dette er mitt 6 uhell på under ett år. Mere en eg har hatt på de 38 seilsesongene, ofte hele
året jeg har seilt. Jeg håper nå min kvote er oppfylt. Det vigtigste eg har laert av dette er å
ikke bruke pulver, men andre slokkemidler. Og så er det vigtig å kunne nå slokkemiddelet f.
eks. fra cocpitt. WHFen er og vigtig å kunne nå fra cocpitt. Den har eg i taket over kartbord
på bb. side.
Jeg har meldt meg inn i Vindö Yacht Club.
Vennlig hilsen Nils Johan Aksdal

VINDÖ-YACHT-CLUB;s egna hemsida
hittar Du på www.vyc.se
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Semester på Dalslands kanal sommaren
2006 med 30:an Cissi och 40:an Carmen.
Vi (Håkan, Anna, Lars och Cathrine) sammanstrålade på fredag kväll vid bockkranen i Göteborgs hamn. Tidigt nästa morgon började färden uppför Göta älv. Vi stannade till i Trollhättan för vi ville gärna se på fallen. Det var ju fallens dag den helgen. Det var tjusigt att se
vattenmassorna i strålkastarljus sent på kvällen.
Nästa dag gick vi bara till Vänersborg. Där bunkrade vi upp det vi hade glömt hemma. Morgonen efter gick vi mot Köpmannebro. Vi fick en fin sträckbog med fin vind hela vägen. Där
började äventyret med
slussarna. Slussvakterna var väldigt trevliga
och informerade om
hur man lättast slussar.
De talade även om
hamnar och övriga sevärdheter mm. Om
man tar sig tid (vilket
vi rekommenderar)
har slussvakterna
mycket att berätta.
Många av dom har
jobbat vid kanalbolaget i många år.
Dalslands kanal är
egentligen ett sjösystem med långa, djupa
Slussning vid Håverud
sjöar som är sammanbundna med korta kanaler. Vi slussade 32 slussar med en höjdskillnad på ca 100 meter. Man åker inte bara i Dalsland utan även i Värmland och Norge. Man kommer faktiskt så högt upp i landet så man är i
höjd med Karlstad och Moss i Norge. Det enda som hindrar ens framfart är en del kraftledningar som är för låga för att man ska våga chansa och en del fasta broar. Men de är väl utmärkta på sjökortet.
Det finns fina gästhamnar i varje samhälle, men vi föredrar naturhamnar. Vad man än föredrar finns det GOTT OM PLATS. Kanotisterna som det finns ett flertal av, får inte campa
var som helst utan måste slå läger på angivna och iordninggjorda platser. Man slås av kontrasten mellan Bohuslän och Dalsland. I Dalsland är det alldeles tyst och få båtar. Man behöver inte använda fendrarna i naturhamnarna, knappt i gästhamnarna heller. De få båtar man
träffade pratade man gärna med. Då fick man tips på fina naturhamnar mm. Vattnet är väldigt rent. På en del platser tas dricksvattnet direkt ur sjön. Efter vecka 26 skall det enligt
uppgift inte finnas några myggor. Och det stämde. Vi såg inte en enda.
Vid Laxsjön ligger Baldersnäs herrgård. Där kan man ta fina promenader i parken och äta
en god middag på herrgården. Ett annat ställe där man äter gott är Dalslands värdshus vid
sjön Ånimmen. Men där bör man beställa bord innan. De har en egen brygga man får lägga
till vid. Restaurangen ligger högt med en fin utsikt över både sjön och trollskogen. Filmen
Ronja rövardotter spelades in på andra sidan sjön.
(Forts. på sidan 10)
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Tillbakablick på året som gick:

OSTKUSTTRÄFFARNA 2006

Lingonskär 10-11 juni
När vi hissade segel på lördagsmorgonen var det vackert som i en ” Sverige är fantastiskt” reklam. En lagom lätt bris, strålande sol och t-shirtvarmt. Det blev en härlig kaffesegling till Lingonskär. (Ni som läst” Pip-Larssons seglar”, vet vad kaffesegling innebär. Ni
som inte läst boken har något att se fram emot.)
Fast det var något som inte stämde. Den strålande skärgården var folktom. Varför var folk
inte ute en sådan här fantastisk dag? Vi fick ägna en hel del tankemöda åt att lösa gåtan. Rätt
svar på gåtan: Fotbolls-VM! Det var vad som fick folk att slopa en kanonhelg i skärgården.
Naturligtvis gällde det inte alla och vi blev ett glatt Vindögäng som fick en fantastisk helg i
solen.
Det visade sig att det bland besättningarna fanns tre mycket aktiva, skönsjungande körsångare. Vi med mer alldagliga stämband försågs med sånghäften så vi kunde hjälpa till så gott vi
kunde med refrängerna. Vilken stämning det blir med sångens hjälp! Medan diverse läckerheter lagades till på grillklippan spreds skönsång över vikens vatten. Höjdpunkten kom när
”Stimulantias” skeppare ståendes på klippan sjöng solo i ”Herrarna i hagen”. Då blev det applåder från de andra icke-Vindöbåtarna som låg i
viken. Det var en kväll när de fick både en klunga
vackra båtar att titta på och skönsång att lyssna
på.
När vi hunnit se solen gå ner och njöt av kaffe
och avec, dök den sista Vindön upp. ”Amanda”
hade trots brist på vind och en synnerligen krånglande motor tagit sig ut till oss. Skam den som
ger sig. För vem vill missa en Vindö-träff?
Söndagen var lika strålande och alla kunde vända hemåt nöjda med helgen och som vanligt tänkte jag att Vindöägare måste vara ovanligt trevliga
Eftermiddagsfika med Vindö originalporslin.
människor. Man har alltid kul när man träffas.

Västerholmen 2-3 september
Jag lyssnade på sjörapporten på fredagen. Lördagen lät ju bra, men söndagen var katastrof.
SW upp till kulingstyrka och IHÅLLANDE REGN. Jag gillar inte när de säger ihållande.
Man hör att man inte kommer undan och att det kommer att hålla på i evighet. Hur skulle det
bli med Vindö-träffen? Vi får väl ligga ensamma i viken då och lyssna på regnet.
Lördagen blir toppen. Medvind, sol och septembervarmt. Vi lägger oss vid en trygg klippa
som ger fint skydd mot den elaka vinden som SMHI fortfarande framhärdar i att den är på
väg. Det är svårt att tro när vi sitter och tar en eftermiddagsfika tillsammans med andra sommarklädda Vindövänner. Även drinken före maten avnjuts i solen. Kvällen tillbringar vi med
grillning på klipporna och vi får se solen gå ner över Gällnö och det spegelblanka vattnet. Vi
får även besök av tillsyningsmannen, som på sin kontrollrunda har sett våra marschaller lysa.
Han ville kolla att vi inte eldade på berget. Det är bra att det finns tillsyningsmän som håller
reda på vad som händer i skärgården. Så småningom lyckas vi knyckla in alla i ”Merikes”
salong för kaffe.
Tidigt på söndagsmorgonen vaknar jag av……det ihållande regnet!
(Forts. på nästa sida.)
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(Forts. från sidan 9, ostkustträffarna 2006)

Det smattrar som besatt och genom takluckan kan jag se att trädtopparna på ön svajar ordentligt.
Vi vinkar av varandra i fullt sjöställ och förundras över hur vackert det var dagen innan och hur
otroligt blött och grått det blivit. Trots regnet blir
det en rolig segling hem. Det går undan i den friska vinden och vi flyger fram. Det bästa är att det
ihållande regnet tar slut redan vid ettsnåret. Solen
kommer fram och det blir varmt och skönt (resten
av september). Vi är glada att det var Vindö-träff
så att vi kom ut trots de dystra söndagsutsikterna.
Det blev ju så mycket bättre än man kunnat tro
och trevligt sällskap fick vi ju också!
Vackra Vindöbåtar vid Lingonskärsviken

(Forts. från sidan 7, Semester på Dalslands kanal...)

I Högsbyn vid sjön Råvarp finns ett område med många hällristningar. Och även där finns
en brygga man kan ligga vid.
Om man tar Snäcke kanal till sjöarna Ånimmen och Ärr kommer man till Fröskog. Där
finns en fantastiskt fin spånklädd träkyrka från 1200-talet.
Vi seglade i samtliga sjöar när vinden ökade till mer än en krusning under det mäktiga högtrycket vi hade
med 27 graders värme. Sjöarna har
väldigt få grund.
Man kan lyfta båten i Nössemark
och Ed till Halden respektive Grebbestad. Vi valde dock att åka tur och
retur.
Vi pratade med en annan båtägare i
Lennartsfors som hade semestrat i
systemet i 17 år och fortfarande inte
hunnit se allt. När vi lämnade Dalslands kanal och kom ut på Vänern
igen mötte vi vågor för första gången
Kanalen mellan sjöarna Ärr och Ånimmen.
på tre veckor.

Vad döljer sig i en gammal ratt-piedestal?
Vårrrustningen 05 blev lite annorlunda än den brukar såsom nyblivna småbarnsföräldrar.
Istället för de långa snacke-pauserna så blev det en ganska sen start och snabba turer in under
presenningen för lackarbete och slipning.
När de andra båtarna höll på med sina sista lager bottenfärg och kranbilarna susade omkring
i gångarna framåt mitten av maj kände jag att rattstyrningen gick lite trögt och började söka
efter roten till det onda. Först trodde jag att roderaxellagret blivit för hårt fastskruvat och felsökte lite där, men så småningom insåg jag att styrvajrarna rostat fast i höljena.
(Forts. på nästa sida.)
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(Forts. från sidan 10, Vad döljer sig i ...)

Det blev ett fasligt skruvande och en sen kväll efter en större rattpiedestallobotomi på vår
gamla vindö så låg hela piedestalen med ratt, gas-, växel-,styrvajrar och elkablar utspritt i garaget hemma medan vårsolen sken och fåglarna kvittrade.
-Vad är det för åbäke som ligger i garaget? undrade min fru lite oroligt, - Eh, det är lugnt,
sa jag, trots att jag insåg att den begränsade tid jag hade kanske inte skulle räcka för att skruva ihop allt innan sommaren var över.
Här kommer därför en kort instruktion till dem som undrar vad som döljer sig i en gammal
rattpiedestal och handfasta tips:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 1och 2: Som oftast när man börjar renovera något så blir det oftast lite oväntade utsvävningar och eftersom jag nu hade piedestalen nedmonterad så passade jag på att bättra på
teaklagret genom att jag av en slump hade 3mm teakfanér liggande i garaget och med en
överhandsfräs fräste jag bort 3 mm från de rundade hörnlisternas fals. Att montera ihop det
hela görs med träskruv och limmad träplugg.
Bild 3: Innanmätet i piedestalen (en rattstyrning från Wargia). De två vajrarna som går till
roderkvadranten sitter fast med talurit pressning i kedjan och när vajrarna väl är bytta
(inklusive skyddshylsorna) så kan man be närmaste skeppshandel sätta dit nya pressningar.
Wargia Engineering (ab.wargia@telia.com 0521-131 00) i Vänersborg kan klippa till både
vajrar och höljen till att passa din båt.
När du monterar tillbaks alltihopa så var noga med att få rattutslag och roder att röra sig på
rätt håll. Det är lätt att bli vilsen när man ligger uppochner vid roderkvadranten och vajrarna
går i bågar och i kors och jag har hört åtminstone en kollega i samma hamn som inte upptäckte felet förrän efter sjösättning då han skulle ta sig till hemmabryggan.
Av Torbjörn Grahm
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Aktiviteter 2007:
Ostkustträffar 2007
Äntligen börjar sommaren närma sig. Det då vi får lön för mödan av allt lackande, putsande
och fejande. När vi stått där och frusit med lackburken i hand har väl vi alla drömt om nästa
Vindö-träff. Precis som förra sommaren kommer vi att träffas ett par helger i sommar för att
umgås, och beundra egna och andras Vindö-båtar. Vi samlas under lördagen, grillar på klippan, och har trevligt. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp.
Försommar-träff:
Datum: 9/6-10/6
Plats: Skomakarviken, Lådnafladen
Position: 59 25’,0 N 18 43’,9 O
Höst-träff:
Datum: 8-9/9
Plats: Hjälmö-Västerholme strax norr om Gällnö, i Gällnöfladen
Position: 59 24’,2 N 18 39’,8 O
Ni som är intresserade av dessa träffar men inte erhållit mail därom kan skicka er mailadress
till ansvarig för medlemsregistret, Per Barthelson perbarthelson@hotmail.com så ser vi till
att ni i framtiden även får sådan information via mail.
Undrar du över något är du hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss.
Vi ses i sommar,
Anders & Ulf
Anders Björck
S/Y Merike
Tel: 08- 35 55 63
Mobil: 070 –321 77 08
Mail: anders@tillhavs.com

Ulf Mejhert
S/Y Amanda
Tel: 08-760 10 60
Mobil: 070-68 44 911
Mail: ulf.mejhert@comhem.se

Sydvästkustträffar 2007
Söndagen den 29 April tänkte vi om intresse finns ordna en lokalträff för Vindöbåtsägare
nere i södra Sverige. Vi träffas på restaurang Kajutan i Limhamns småbåtshamn i södra
Malmö för en fika och gemensam peppning inför sjösättningar.
Eventuellt kan vi även under säsongen ordna eskadersegling till Västa Hamnen, Malmö och
Rungsted på danska sidan beroende på intresse och vind.
Hör av er till torbjorn.grahm@glocalnet.net Torbjörn Grahm 070-5502152

Västkustträffar 2007
Hyppeln den 2 juni, båtträff i Göteborgs norra skärgård.
Hönö den 25 augusti, kräftskiva
Bengt-Arne Svanhill 031-295878
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Vindö Yacht Club
Vindö Yacht Club är en intresseförening för
Vindöbåtarna. I föreningen ska medlemmarna kunna utbyta tips och erfarenheter
och få veta mer om båtarnas konstruktion
och historia.
Medlemsansökan med uppgift om namn,
adress, telefonnummer, eventuell mailadress, båtens namn, båttyp, byggår och
segelnummer skickas till;
Per Barthelson,
Rosenbadsgatan 5, 652 26 Karlstad.
Telefon: 0703-32 84 37
E-post: perbarthelson@hotmail.com
Blankett för medlemsansökan på sidan 15.

Medlemsavgiften är 100:-, för år 2007.
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras utkomma två gånger om året. Vissa nummer
av VINDÖGAT publiceras även på klubbens hemsida.
Vindö Yacht Clubs hemsida finner Du på
www.vyc.se. Hemsidan underlättar snabb
och enkel kontakt mellan Vindö-ägarna. Epostruta för köp och sälj m.m.
Ansvarig för uppdatering och administration av hemsidan är:
Christer Edström
Mailadress; postmaster@vyc.se

Redaktionen för nummer 14 av VINDÖGAT
Redaktör för nummer 14 av VINDÖGAT;
Annonser, tryck, distribution, medlemsregister
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30, S-1416
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon: 0703-32 84 37.
E-post: perbarthelson@hotmail.com
Eftertryck, ur VINDÖGAT, medgives förutsatt att källan anges.

Tidigare och kommande utgåvor av VINDÖGAT
Nr 1. December 1998. (finns på hemsidan)
Nr 2. Juni 1999.
Nr 3. Januari 2000.
Nr 4. Maj 2000.
Nr 5. Mars 2001.
Nr 6. November 2001. (finns på hemsidan)
Nr 7. April 2002. (finns på hemsidan)
Nr 8. November 2002. (finns på hemsidan).
Nr 9. Maj 2004.
Nr 10. Oktober 2004.
Nr 11. Maj 2005.
Nr 12. Oktober 2005.
Nr 13. Oktober 2006.

Nästa nummer av VINDÖGAT
planeras utkomma hösten 2007.
Manus skall vara redaktionen tillhanda senast den 15 september 2007, men kontakta
gärna redaktören i förväg.
Tidigare nummer av VINDÖGAT, äldre än
två år, kommer att läggas ut på hemsidan;
www.vyc.se. Fyra nummer finns att läsa för
närvarande, ytterligare fyra nummer är på
väg in.
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MEDLEMSARTIKLAR VINDÖ YACHT CLUB
Nedanstående medlemsartiklar finns till försäljning inom VYC, Vindö Yacht Club.
Kontakta: Lars Rengsjö, 031-795 55 81,
Mailadress; lars@maingateab.se
Färgbilder på artiklarna finner Du på hemsidan; www.vyc.se

Slips
Original
från 70 talet
med Vindö
logo.
Pris 50 kr.

Självhäftande Vindödekal
8 cm
Pris 20 kr/paret
Föreningsvimpel
Av god kvalité
Pris 150 kr
Vindö tygmärke
Svart/Guld.
Pris 30 kr.

Vindö Keps
Svart/Guld.
Pris 125 kr.

Tröja
Svart kortärmad med nya märket i guldfärg.
Pris 225 kr
Vindönål (till höger)
Nål att sätta på kavajslaget eller blusen.
Pris 25 kr
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Medlemsansökan till VINDÖ YACHT CLUB
VYC har bildats som en intresseförening med Vindöbåtarna i centrum. I föreningen skall medlemmarna kunna utbyta tips och erfarenheter, samt få möjlighet att veta mer om Vindöbåtarnas konstruktion och historia. Vårt medlemsblad ”Vindögat” kommer ut två gånger om året.
Medlemsavgiften är 100 kr för 2007 och betalas till postgirokonto 1844535-3.
Medlemsansökan skickas till Per Barthelson, som sköter medlemsregistret.
Vi har diverse prylar till försäljning – tröjor, keps, slips, vimpel, dekaler.
Om ni har idéer eller önskemål om föreningens verksamhet eller skulle vilja
vara med och arbeta aktivt, så hör gärna av er till styrelsen!
Ordförande
Bengt-Arne Svanhill
Tulpangatan 10
426 68 Västra Frölunda
Telefon 031-29 58 78

Sekreterare
Carita Persson
Lönnrunan 55
423 46 Torslanda
Telefon 031-56 13 87

Kassör
Håkan Schölin
Innegårdsvägen 66
423 51 Torslanda
Telefon 031-56 15 66

Medlemsansvarig
Per Barthelson
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon 0703-32 84 37

Ja, jag vill gärna bli medlem i Vindö Yacht Club
Namn ....................................................................................................................
Adress .………………………………………………………………………….
e-postadress ……………………………………………………………………
Telefon ……………………………………….Båttyp ………...……………….
Båtens namn ………………………………....Byggår…………...…………….
Hemmahamn………………………………….Segelnummer………………….

VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö

VINDÖGAT. Nummer 14. Maj 2007. Sida 16

Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer
Ordförande
Bengt-Arne Svanhill
S/Y Loisan, Vindö 32
BA-S@minpost.nu
Tulpangatan 10
426 68 Västra Frölunda
Telefon 031-29 58 78. Mob 0703-68 94 54

Styrelsesuppleant, medlemsmatrikel
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30
perbarthelson@hotmail.com
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon: 0703-32 84 37.

Sekreterare
Carita Persson
S/Y Maié, Vindö 45
cperss15@volvocars.com
Lönnrunan 55
423 46 Torslanda
Telefon 031-56 13 87. Mob 031-747 22 23

Revisor
Ulf Holm
S/Y Cavatina, Vindö 30
ulf.holm@bredband.net
Upplandsgatan 46
113 28 Stockholm
Telefon 08-32 72 92. Mob. 0702-671003

Kassör
Håkan Schölin
S/Y Cissi, Vindö 30
hakan.scholin@rixtele.com
Innegårdsvägen 66
423 51 Torslanda
Telefon 031-56 15 66. Mob. 0731-41 98 62

Revisorssuppleant
Agneta Eriksson
S/Y Knubbis, Monark 585
agneta.eriksson@personalspecialisten.se
Kungsladugårdsgatan 105B
414 75 Göteborg
Telefon 031-24 89 68. Mob. 0705-24 89 68

Styrelseledamot
Ragnar Strömberg
S/Y Sjölivet, Vindö 40
ragnarstromberg@tiscali.se
Backekärrsgatan 32
421 59 Västra Frölunda
Telefon 031-47 34 74. Mob. 070-387 34 74

Valnämnd
Bengt Larson
S/Y Love-Two, Vindö 40
Mailadress saknas
Sylta
731 98 Köping
Telefon 0221-19454. Mob. 070-252 85 97

Styrelseledamot. Försäljning av medlemsartiklar
Lars Rengsjö
S/Y Carmen, Vindö 40
lars@maingateab.se
Härlandavägen 11
416 72 Göteborg
Telefon 031-795 55 81. Mob. 0708-19 85 87

Gunnar Nilsson
S/Y Madeira, Vindö 50
gunnar_nilsson@telia.com
Östergårdsgatan 7
442 52 Ytterby
Telefon: 0303-920 56

Styrelsesuppleant
Björn Forsman
S/Y Baba Yaga, Vindö 32
forsman.bjorn@telia.com
Haga Nygata 22
413 01 Göteborg
Telefon 031-13 67 08. Mob. 070-323 87 28.
Styrelsesuppleant
Håkan Persson
S/Y Maié, Vindö 45
Lönnrunan 55
423 46 Torslanda
Telefon 031-56 13 87.

Redaktör, VINDÖGAT
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30
perbarthelson@hotmail.com
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon 0703-32 84 37.

MAILADRESSER
Du, som använder e-mail. Glöm inte att
komplettera VYC-registret med rätt
e-mailadress.
Det underlättar styrelsens
kontakt med oss
medlemmar.
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