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Ordföranden har ordet
Vilken sommar!
Jag hoppas att ni har haft tillfälle att utnyttja
denna enastående vackra sommar som nästan krävt att vi seglat våra vackra båtar för
att ytterligare försköna den.
Men det är inte alltid bra med mycket sol på
våra båtar. Förpiksluckan och luckgaraget
har torkat isär på min båt. Det blir väl att
fräsa upp ett spår och lägga i en sticka men
jag hade föredragit att kunna ta isär luckan
och limma ihop den; något som jag inte klarar själv. Och trots att tiden finns så vet jag
ingen som kan hjälpa mig. Ett typiskt exempel på vad som ger oss Vindöägare lite bekymmer. Det blir då en uppgift för oss försöka stötta båtbyggare och förmedla tjänster
så att båtunderhållet förenklas.
Ni som har tips i såna här frågor får inte försumma att meddela oss i styrelsen eller att
lägga in det på hemsidan.
En glädjande nyhet är att vi funnit en finländare som kan vara ansvarig för verksamheten i Finland/Åland. Troligen kan vi ha en
seglingsträff på Åland med våra finska vänner nästa sommar. Rekommenderas!
Kanske kan vi också hitta någon som är villig att vara norgeansvarig. Tillsammans med
våra danska klubbkamrater skulle vi då
täcka hela Norden vilket skulle kunna vara
ett delmål för oss. Intresset är ju likartat.

Av Ulf Mejhert, S/Y Amanda

Vi behöver en ny östkustansvarig efter Anders, tillika valnämndens ordförande. Det är
inte så betungande och jag ber därför dig
som kan tänka dig att delta i 6 st mycket
trevliga möten per år att anmäla dig till oss.
Mötena hålls i Stockholm. Om du inte vill
han någon speciell plats i organisationen
men ändå kan tänka dig att arbeta lite med
Vindöklubben så kan du väl också höra av
dig. Särskilt den som kan teknik och kan
tänka dig att arbeta med hemsidan är välkommen och du kan då bo varsomhelst i
landet. Kanske är ni en liten grupp?
Sen vill jag slå ett slag för besöket på Vindömarin i november. Vi planerar att ha en
liten uppföljning efter mötet på något närliggande pensionat eller vandrarhem. Ett
trevligare sätt att få svar på sina frågor finns
inte. Gå gärna in på hemsidan och markera
ditt intresse nu så underlättar du planeringen. Eller så kan du skicka ett mail.
Den långa torrsäsongen står framför oss och
det brukar medföra att några väl valda små
projekt ska genomföras. Lycka till med detta!
Ulf M

Medlemsavgifter 2010.
Det finns flera medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften,
150:-, för 2010 ännu och vi påminner om betalning till vårt plusgirokonto 184 45 35 –3.
Vi vill också passa på att påminna om att medlemsavgiften fr.o.m 2011 är höjd till 200 kronor, för att kunna finansiera en kalender 2012, enligt beslut på senaste årsmötet.

Adressändring.

Vi ber alla som vet med sig ha bytt adress, telefonnummer och e-mail att uppdatera oss. Enklast gör man detta genom att på vår hemsida anmäla sig som ny
medlem i rutan ”meddelande” och skriva att det är en uppdatering och inget
nytt medlemskap.
VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö
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EN RESA PÅ DALSLANDS KANAL
Efter några veckors värmerekord kom det äntligen lite mänskligare temperaturer, dvs en normal svensk sommar innehållande regnskurar, stark vind och en och annan solglimt, som
gjort för en segelsemester alltså. Vi hade bestämt oss för att tillbringa semestern i Dalslands
Kanal och nu var det dags att ge sig av. Efter diverse förseningar var Vänern korsad och tid
för första slussen upp och äventyret var på gång. Slussningen i Köpmannebro genomfördes i
hällregn, ett väder som visade sig ofta den seglande tiden. Det är dock inget hinder för en tur
i Dalslands Kanal. Det finns mycket att se och man behöver gott om tid.

På väg uppför i tredje slussen i Håverud

Akvedukten i Håverud

Vi gick 23 slussar uppför innan vi vände. Den sista var från Gustavsfors in i Västra Silen.
Med en maxhöjd till bron på 12 m i höjd klarade vi oss precis in, något som vi varmt kan rekommendera. Nästan inga båtar förutom kanoter, mycket natur och lugn miljö. Passagen in
är så smal och trång att det, med segelbåt, endast går att ligga
mitt i farleden. Avsteg från det så fastnar masten i träden.
Snacka om att åka båt i skogen! Det som fascinerade oss mest
där var terrängen. Det fanns många fina vikar, inga problem att
komma intill, men träden växer så tätt att det ändå är svårt (om
inte omöjligt) att gå i land. Bäver fick vi förmånen att vila
blicken på en tidig
morgon.
Vi träffade många
trevliga människor,
båtfarare boende och
inte minst slusspersonalen. De hade
många tips och berätPassagen in till Västra Silen
telser att delge. Ett
smultronställe är Kanalmuséet i Håverud. Prisvärd
Så här mycket båtar kunde det vara i sjöarna ibland
med en otroligt välgjord utställning där man kan
strosa ett bra tag. Hembygdsföreningen är skapare av den. Baldersnäs Herrgård, i Laxsjön,
har haft ett ägarbyte och där råder nybyggaranda. Det renoveras, byggs om och nya verksamheter kommer till. Där går det utmärkt att ströva, titta på hantverk, äta eller fika samt övernatta. Det finns många fler ställen att berätta om men allt ska inte berättas så det finns mer
att upptäcka.
(Forts. på nästa sida)
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Det går bra att segla på sjöarna och det är få grund. Några tips inför ett
besök i Dalslands Kanal kan vara:
- Ha gott om tid. Det finns massor att se och gott om plats.
- Det är bra att ha en bräda (ca 2m) till slussningen då samtliga slussar har stockar utmed sidorna.
- Ta fram sjökortet i god tid. Titta, dröm och avsätt ordentligt med tid.
- Det går att traila båten, utan en alltför dyr peng. Vi träffade några som valt att traila
till Ed och sedan båt därifrån. Det ger slussning ner hela vägen och naturligtvis längre tid i en riktning eftersom man slipper returresan.
(Forts från föregående sida)

För vår del kommer kanalen med sitt sjösystem att bli semestermål igen, det är säkert.

Kristina och Per

Vi hann även med ett besök på Baldersnäs

Vindstilla

Försommarträffen på Ostkusten
Den 6 juni samlades vi på Tallholmen utanför Vaxholm för att utbyta erfarenheter och ha
trevligt tillsammans. Tallholmen tillhör Nautiska Klubben i Stockholm http://www.
nautiskaklubben.se/ och är deras uthamn. Vår materielförvaltare Håkan är medlem i klubben
och hade arrangerat träffen på ett alldeles utomordentligt sätt.
Vi var totalt 8 st Vindöbåtar och 9 Vindöbesättningar som denna vackra försommarkväll
lade till vid de fina bryggorna på Tallholmen. Av de 8 båtarna var det två stycken Vindö 50,
en Vindö 45, en Vindö 30 samt fyra stycken Vindö 40. Den nionde båten, en Vindö 40, kunde tyvärr ej komma då hon stod kvar på land. Men besättningen kom!
Håkan hade ordnat ett trevligt program som innehöll det mesta. Efter välkomstdrink och
presentation och försäljning av våra Vindö-artiklar fick vi en rundvandring på ön under ledning av ”holmintendenten”.Tallholmen har tidigare varit militärt område varför det givetvis
ingick en titt i ”Krutkällaren” som numera används som möteslokal vid dåligt väder. Klubbmedlemmar har för övrigt som tradition att fira Lucia här! Det fanns även ytterligare bryggor
på andra sidan av ön, där många medlemmar tillbringar en stor del av sitt båtliv.

(Forts. på nästa sida)
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Fina paviljonger och grillplatser intill bryggan förstärkte förstås trivseln! Mycket välordnat! Vid vår brygga fanns givetvis även ett stort långbord där vi efter
rundvandringen samlades för att gemensamt inta våra grillade läckerheter. Solen sken och
allt var så där jätteperfekt för en trevlig kväll! När så småningom mörkret (tja skymning kanske) gjorde sig påmind blev det så dags att krypa till kojs efter en mycket lyckad Vindöträff!
Givetvis hade vi också många tillfällen att utbyta erfarenheten om skötsel och installationer
på våra vackra båtar!
(Forts. från föregående sida)

Enkelt solskydd i hemmahamnen
Vintern 2009 fick vår Vindö 50 Odyssé hela överbyggnaden renslipad och omlackad med 9
lager ny fernissa. Så nu måste vi fixa något så att hon får fortsätta att glänsa med den vackra
mörka mahogny-ytan och slippa fläckar av solen och sprickor i förpiksluckan!
Råkade springa på något som kallades ”solsegel” på Jula, en stor trekant 5x5 meter i ett väldigt lätt och smidigt tyg med UV-skydd. Inget regnskydd alltså, endast för att skydda maghognyn mot den starka solen när hon ligger i hamn.
Så här gjorde vi:
Ulf räknade ut hur vi skulle klippa till tygstycket så att det blev en lagom trekant för att
täcka överbyggnaden fram till mantåget. Ena spetsen på solseglet hamnade förstås i fören
och tillräckligt långt fram för att täcka förhörnen på mahognyn. Klippte sedan ett hål för
masten och delade täcket akterut. Hålet kring masten kantades med snedremsor och delningen bakom masten fick kardborrband för att enkelt kunna stängas igen. Täcket slutar nu ca 1,5
meter akter om masten. Så var det dags för öljetter som sattes fast med någon meters mellanrum längs med sidorna. Satte förstås också en öljett längst fram samt ytterligare en öljett i
en dubbelvikt remsa längs mitten av främre delen på täcket. Detta för att lyfta upp täcket så
det inte skaver mot mahognyn! (Häktar fast detta gummiband i skothornen på förseglet.)
Gummiband och plasthakar sattes sedan på plats för att fästa täcket vid mantågen och så var
det klart – tyckte vi först!
Det visade sig emellertid att solen lyckades smita in under täckkanten och lysa på mahognysidorna! En ”kjol” syddes därför på längs med hela täcket och nu blev allt perfekt!
Kostnad ca 300 kronor!
Se bilden nedan!

Förlängningsbit….
Det var ju fortfarande en
bit kvar av mahognyn
som var oskyddad! Hittade ett solsegel till som
syddes om till en rektangel att lägga över bommen. En vikt kant syddes
på undersidan av täcket ca 30 cm från kanten, där vi slog i
öljetter . Gummiband och plasthakar fixades så att vi kunde fästa även detta vid mantågen. Duken hänger nu ner
utanför mantåget och ger gott skydd också för luckgaraget!
Kostnad ca 200 kronor!
OBS! det är jätteviktigt att täcket inte ligger emot mahognyn och skaver!
Skrivet av Ulla Hjalmarson/Vindö 50:an Odyssé
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2010 års Vindöträffar
Teknikträff på Orustvarv
Tillsammans med Vindö Marin planerar vi en träff hos dem lördagen 20 november. Varvet
erbjuder sig att ställa upp med kunnig personal och vi medlemmar får chansen att få proffsiga svar på våra frågor. Det är ett tillfälle som man inte bör missa om man har möjlighet att
delta. För planeringen behöver vi så tidigt som möjligt få veta vilka som tänker komma. Senare är det bra att ni meddelar frågeställningar i god tid så att genomgångarna blir så lärorika
som möjligt. Vi återkommer senare på hemsidan med mer detaljer om tider, resvägar ev
samkörningar och övernattningar mm.
Beträffande samtliga aktiviteter kommer eventuell ytterligare information att meddelas i god
tid före respektive träff. Framför gärna önskemål till: styrelse@vyc.se
Påminner om att man måste anmäla intresse på hemsidan i rutorna under fliken aktiviteter eller kontakta styrelsen på annat sätt. Blir det för få måste vi ställa in träffen eftersom varvet tar sin lediga lördag och behöver göra förberedelser.

Kräftskiva med Vindöklubben på västkusten, 2010
I år samlades vi återigen på Hälsö för den traditionella kräftskivan. Den västliga vinden gav
visserligen de flesta av oss motvind ut men solen gjorde sitt bästa för att värma upp oss när
vi lagt till i alla fall. Väl framme togs vi emot av kompisar som hjälpsamt höll upp den fasta
aktertampen.
I år var det lite tunt vid bryggan men det var i alla fall fem båtar och en bilburen besättning
som mötte upp. Två av båtarna får väl kallas skepp, en Vindö 65:a och en Vindö 90:a. De låg
sida vid sida på kontinentalt vis med aktern mot bryggan. Inget hopp över fören där inte, vi
klättrade på ankare och badstegar. På andra sidan bryggan låg en Vindö 32:a, en Vindö 40:a
och Vindö 45:a. I år var det ingen tid för bangolf. Vi flockades istället runt och i de stora båtarna som är under renovering. Fanns mycket att fråga om och diskutera.
Senare på kvällen samlades vi så i Hälsöboa, en mycket välplacerad bod direkt på kajen
ovanför båtbryggan. Inte långt att gå där inte. Denna bod, samt den skyddade hamnen, bidrar
mycket till att detta ställe har blivit en favorithamn för våra träffar. Väldigt trevligt att få
nyttja denna frampå kvällskvisten när diverse medhavt skall avnjutas. Kräftor, räkor, bröd
och diverse drycker dukades upp. Det surplades och smackades under gemytliga former.
Mycket båtsnack och allmänt tjöt gjorde att timmarna bara försvann. Plötsligt var det sent
och nattmörkret sänkte sig över båt och brygga.
På morgonen gick vi som vanligt runt och tittade på hur grannen löst något problem eller
hittat på någon finurlig förbättring av sin båt. Alltid får man några nya infallsvinklar och idéer.
/Carita Persson

VINDÖ-YACHT-CLUB;s nya hemsida
hittar Du på www.vyc.se
VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö
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Tema:

Vindö 18

Omkring 1963 ritade Carl Andersson Vindö 18, en förenklad och mindre påkostad variant, tänkt för två personer. Jullen kom den att kallas, en liten raring med måtten 6 x 2,10,
depl 1,3 ton. Byggdes endast i något exemplar i trä men
lanserades i plast några år senare.

Både Vindö 28 och 18 var plattgattade. I mitten på sextiotalet var det
nya materialet, plasten (GRP) på
stark frammarsch i båtbranchen.
Den första kontakt Vindövarvet
hade med det nya var 1960, då
man gjorde inredningen i den Enderleinritade Scandinavian Queen, en 12 meter lång kryssare vars skrov var byggt i Finland. Karl-Erik Andersson och hans mannar kastade sig inte precis över de nya idéerna, och i början skulle det också ha ställt sig dyrare att fabricera vindöbåtarna i GRP än i trä.
Den sista av vindöbåtarna som fick äran att bli milstolpe var den lilla jullen, Vindö 18, som
kom i GRP-version 1965.

Vindö 18
Här kommer några bilder på min Vindö 18.

Hej, jag tänkte dela med mig lite fakta om båten:
Vi köpte båten av en kille i Göteborg som bodde i en husbåt, han hade köpt den av första ägaren. Den är ganska risig då det stått vatten i båten upp till britshöjd i salongen.
Det behövs bytas en hel del plywood.Det är varianten med den långa ruffen, jag har sett
en till tidigare som var till salu i somras, det finns en med kantig ruff(Forts. på nästa sida)
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(Forts. från föregående sida)

-framdel i göteborg, men vår har rundad.
Den är ganska likartat uppbyggd som vår vindö 30 men det har använts mer plywood i sittbrunnens nederdelar samt i salongens britsars underdelar. Den har heller ingen solid list runt
plywooden så den är helt synlig runt luckor osv.Däcket är dukad plywood på träreglar.
Båten har ett litet gasolkök i trappan ned och en liten låda för bestick. salongens britsar är ca
195cm så jag kan sträcka ut nina 193 cm! det finns en liten garderob mellan salong och förpik på vänster sida.Skrovsidorna har garnering i mahogny både i salong och förpik. Förpiken
är ca 140cm och duger till barn. det finns en vattentank i fören samt utrymme för toalett i ett
hål i britsen. främre ruffluckan är i mahogny med plexiglasmitt. inredet är plastat mot skrovet
Båten är lite baktung, sitter man i sittbrunnen så tar den in vatten i självlänsen så dom är
pluggade. det finns inget ordentligt kölsvin så allt vatten hamnar under motorn och under
golvet. Den tidigare ägaren hade ordentligt med blyvikter i fören för att kompensera.
Masten är av trä, den har fotlist i mahogny, mantåg, pull och pushpit. Det enda som jag
"saknar" är sprayhood med skena.Rodret är utanpåliggande tillverkat av plast under vattenytan och mahogny ovanför.
Båten är väldigt påkostad för sin storlek och ser verkligen ut som en nedskalad större vindö,
inget, förutom plywooden , har det sparats på!
Karl Sume
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Fortsättning (från Vindögat nr 20) på historien om Vindö 28/1
”S/Y ESTHER”

onsdagen den 18:e augusti 2010
I anden rik.....
Sommaren är på väg att bli höst men ännu har vi shortsväder, tack och lov. Att dessutom ge
sig fan på att renovera en gammal träbåt utan hjälp från "Nostalgia (850ooo,oo i ren kostn på
motorbåt)" på en hushållsbudget kan ställa till problem. Slutligen togs kontakt med "KjellKranbil" en av de där Orust-pöjkarna som gör mirakel medan vi väntar.
Klockan 8,oo i morse stannade han till utanför vårt hus och fiskade upp undertecknad. Väl
på plats vid vår exklusiva vedhög uppstod diverse kraftledningproblem som han dock löste
med den äran. "s/y esther" blev så lastad på hans kranbil för vidare befodran till vår trädgård
på Söbben.
Allt medan
grannskapet
tittade på och
fotade begivenheten.
Banne mig det
kanske var ett
folklustspel
som jag missade.
Lastad blev
Så blev hon lastad på Kjells kranbil
hon och iväg
bar det den långa resan till Söbben. (ca 3 km)
Väl på plats visade sig vår dryga 2 meter höga häck inte innebära några som helst hinder för
Kjell och hans kran. Snart stod hon på plats, där hon borde varit redan förra sommaren.
Inte lite stolt över att äntligen ha båten hemma, kunde jag gå ombord i vedhögen.
Självfallet serverade Kjell även en mängd goda råd om hur jag skulle få "s/y esther" att överleva på landbacken innan han avreste.
Karln visade sig dessutom vara en "Katt-astrof" och föll totalt för familjens katter. Nu vidtog
att tillverka en form av vagga i prima virke, vilket självfallet tog en god stund fylld av svett.
När detta var slutfört var det så dags att gå ombord för första gången i vår äga.
Nu i ett upprätt läge gjorde detta saken enklare.
Båtens skick skulle så inspekteras, vilket inte
torde göra sig förrän efter att jag grovsanerat
båten från mylla, löv, grenar och annat otyg.
Svetten lackade och slutligen såg hon ganska
presentabel ut, om än sjövärdig.
Inredning fick saneras från en mängd löv, kvistar o mylla.
Inspektion av S/Y Esther
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Kontentan av min första undersökning blev:
Styrbord sida, övre bord samt reling måste bytas.
Två spant i aktern har brottskador och ska bytas.
Större delen av däcket(hela) knakar betänkligt vid
anträdande.
Durkar i sittbrunnen, tja var tog ni vägen
Sittbrunn, i största allmänhet behöver en större renovering.
Glömde nästan att den Volvo motor som en gång
var monterad tycks saknas!?
Så nog fanken är det en massa jobb som väntar
mig, men fan vet om det inte skall ligga inom möjlighetens ramar.
Speciellt glad blir man när det visar sig att tex detaljer som orginalbordet var i skick att det kan renoveras med disktrasa. Så även en del andra detaljer.
Nu är det kväll, och jag kan inte låta bli att även
Originalbordet efter renovering
stoppa in bild på vår
lilla "m/s Ding-e"
som med hjälp av
3hkr Johnson faktiskt presterar nära
M/s Ding-e
10 knop. Att den nu
ska verka som just Dinge mellan vår Amigo 23
och landbacken. "s/y submissive" vilar tryggt vid
en boj ca 200 meter från vårt hus.
(Forts. från föregående sida)

På plats i väntan på renovering

/mera
Kjell//
Här krävs en del renoveringsarbete
att
nämnde Kjell dessutom var billig kan jag inte
klaga på. Vi båda sammanstrålade också med
Henåns taxi som även han visade sig vara en träbåtsnörd... Ännu en ny bekantskap som troligen
kan vara bra att ha vid renoveringen av s/y
Esther.
Hej så länge, nu är projektet satt i rullning. Återstår att se vilken vår hon kan sjösättas??!!
Johnny

Av Jonny Arksund, sonson till Carl Andersson

VINDÖ-YACHT-CLUB;s nya hemsida
hittar Du på www.vyc.se
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VINDÖ 40 1976
TILL SALU
rullgenua, genacker, VHF,
Skyllermarks laddn.kablar,
solpanel i fint skick säljes,
250 000:-.
08-591 11 021,
070-756 45 27,
robert.sparre@telia.com
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Den nya hemsidan är sjösatt! Den flyter och behöver hjälp att segla!

Göran Grönskog och Håkan Sahlberg har hjälpts åt att ta fram en ny hemsida. Att VYC skulle ta fram en ny
hemsida beslutades på årsmötet 2009. Anledningen till en ny omarbetad hemsida är att en hemsida måste vara
lätt att ändra och lägga in nya uppgifter på utan att för den skull vara alltför datakunnig. ”Man måste inte vara
båtbyggare för att kunna segla!” Målet med underhållet av hemsidan är nådd. Alla som ska underhålla hemsidan kan göra det med viss utbildning. Ansvaret ligger inte på en person utan det är idag flera personer som är
inne och underhåller sidan.

Hemsidan är inte färdig utan måste vara levande.
Levande blir den genom din hjälp. Skicka in tips och gärna bilder hur dina lösningar på din Vindö ser ut.

•

Idag är debatten stor om ex.vis septitankar. Hur har du löst det på din Vindö oavsett storlek.? Skicka gärna in material. Så vi kan sprida budskapet vidare och hjälp varandra.

•

Har någon en smart lösning på hur man monterar solceller utan att förstöra utseendet på
båten?

•

Länkar till leverantörer av skilda slag, lokala båtsnickare, motorverkstäder, båtel osv. Adresser och www adresser välkomnas från hela landet på verkstäder som du kan rekommendera.

•

Det skulle vara mycket kul och få en flik som handlar om individuella båtar och deras seglatser korta som långa.

•

Detta kan vara några frågor som vi vill ha svar på! www.vyc.se är ett utmärkt ställe att kommunicera detta på.

•

Har du fler idéer skicka dem gärna till webmaster@vyc.se

Under forum hittar ni en anslagstavla eller ett forum vars mening är att kunna diskutera och få tips om olika
maritima frågor. Detta forum bevakas dagligen av styrelsen så att inte några oegentligheter dyker upp som kan
skada vårt rykte eller kan ställa till med problem. Registrera dig som användare och var med på diskussionerna
(Första gången klickar du på Register längst upp till vänster på sidan under Forum, fyller i uppgifterna och sätter igång och kommunicera.)
Hjälp oss hålla hemsidan levande och kom med förslag under tekniska tips. Den gamla hemsidan finns kvar
som länk på första sidan men underhålls inte. De uppgifter som finns där kommer på sikt att föras över till nya
sidan och den gamla hemsidan kommer att tas bort.
Det vi fått på köpet är att samtliga inom styrelsen har fått nya email adresser som är funktionsknutna och inte
personbundna. Ex,vis om Materialförvaltaren skulle bytas ut går mailen till mtrl@vyc.se till rätt person och är
på det sättet inte personbundet.

Gå in på www.vyc.se och kom med synpunkter.

VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö

VINDÖGAT. Nummer 21. Oktober 2010. Sida 13

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: medl@vyc.se
Blankett för medlemsansökan på sidan 15.

Medlemsavgiften är 200:-, för år 2011.
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras utkomma två gånger om året. Gamla 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 Vindöbåtägarna.
E-postruta för köp och sälj m.m.
Ansvarig för uppdatering och administration av hemsidan är:
Vakant
Mailadress; webmaster@vyc.se

Redaktionen för nummer 20 av VINDÖGAT
Redaktör för nummer 21 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: medl@vyc.se
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. (finns på hemsidan)
Nr 3. Januari 2000. (finns på hemsidan)
Nr 4. Maj 2000. (finns på hemsidan)
Nr 5. Mars 2001. (finns på hemsidan)
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. (finns på hemsidan)
Nr 10. Oktober 2004. (finns på hemsidan)
Nr 11. Maj 2005. (finns på hemsidan)
Nr 12. Oktober 2005. (finns på hemsidan)
Nr 13. Oktober 2006.
Nr 14. Maj 2007

Nr 15. Oktober 2007
Nr 16. Maj 2008
Nr 17. Oktober 2008
Nr 18. Maj 2009
Nr 19. Oktober 2009
Nr 20. Maj 2010
Nästa nummer, 22, av VINDÖGAT
planeras utkomma våren 2011.
Manus skall vara redaktionen tillhanda senast den 15 Mars 2011,
men kontakta gärna redaktören i förväg.
Tidigare nummer av VINDÖGAT, äldre än två år,
kommer att läggas ut på hemsidan; www.vyc.se.
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MEDLEMSARTIKLAR VINDÖ YACHT CLUB
Medlemsartiklar för att profilera VYC.
De gamla artiklarna som VYC har haft har sakta men säkert sålts slut. Vi har ett fåtal tröjor
kvar av udda storlek och vissa av de sålda artiklarna har kommit i retur på grund av att materialet har gått sönder.
Målet med vårt nya sortiment av medlemsartiklar är kunna erbjuda våra medlemmar kvalitativa varor till ett förhållandevis lågt pris. VYC skall inte tjäna pengar på förmedlingen. VYC
vill inte ha ett lager av artiklar som så småningom blir omodernt eller inte är funktionellt.
Detta var vår målsättning för medlemsartiklarna. Dock går inte alla målsättningar att uppfylla. Vi har ett litet lager av vissa få utvalda produkter. Hattar, Kepsar, Vimplar, Klistermärken
osv.
Rutinerna för att beställa varorna är att maila till mtrl@vyc.se och ange önskade artiklar, email, adress och telefonnummer. ´Materialförvaltaren” tar hand om beställningen skickar beställningen till leverantören och kvitterar även beställningen till medlemmen.
Varorna kommer direkt till medlemmen från leverantören. Kassören hålls hela tiden informerad om transaktionerna och skickar i sinom tid betalningsinstruktion till medlemmen via
email. Kom ihåg att kostnad för frakt tillkommer på de angivna priserna.
Sortiment och priser framgår av hemsidan. Det är det sortiment som finns idag och kommer
hela tiden att vara under omarbetning. Vill du ha något som inte finns där skicka ett mail till
mtrl@vyc.se så kan det kanske dyka upp något nytt. På samtliga varor kommer vårt emblem
att broderas på.
Det finns även möjlighet att brodera sitt eget och/eller båtens namn på artiklarna.

Gå in på www.vyc.se medlemsartiklar, titta vidare och skicka beställning till mtrl@vyc.se
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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 200 kr för 2011 och betalas till postgirokonto 1844535-3.
Medlemsansökan skickas till Per Barthelson, eller gå in på hemsidan där det
också finns möjlighet att anmäla sig, 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
Ulf Mejhert
Tantogatan 3
118 67 Stockholm
Telefon 0706-84 49 11

Sekreterare
Vakant

Kassör
Ulf Hjalmarsson
Hjortvägen 2
187 36 Täby
Telefon 08-756 92 12

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………………….
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Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer
Ordförande
Ulf Mejhert
S/Y Amanda, Vindö 40
ordf@vyc.se
Tantogatan 3
118 67 Stockholm
Telefon 08-621 10 85. Mob. 0706-84 49 11

Revisor
Lars Lindberg
S/Y Kibon, Vindö 30
revisor@vyc.se
Bergsunds Strand 51
117 38 Stockholm
Telefon 08-669 15 89.

Sekreterare

Revisorssuppleant
Agneta Eriksson
M/Y Knubbis, Monark 585
revisorssup@vyc.se
Kungsladugårdsgatan 105B
414 75 Göteborg
Telefon 031-24 89 68. Mob. 0705-24 89 68

Vakant

Kassör
Ulf Hjalmarson
S/Y Odyssé, Vindö 50s
kassa@vyc.se
Hjortvägen 2
187 36 Täby
Telefon 08-756 92 12. Mob. 0706-77 62 74
Styrelseledamot ansvarig hemsidan
Vakant

Valberedningens ordförande:
Vakant

Medlemsmatrikel, redaktör VINDÖGAT
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30
medl@vyc.se
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon 0703-32 84 37.
Kontaktpersoner

Styrelseledamot materialförvaltare
Håkan Sahlberg
S/Y Eda, Vindö 40
mtrl@vyc.se
Torsgatan 75
113 37 Stockholm
Telefon 08-30 41 20. Mob. 0705-30 41 20

Västkusten:
Lars Rengsjö
S/Y Tindra, Vindö 65
Härlandavägen 11
416 72 Göteborg
lars@maingateab.se
Telefon 031-795 55 81. Mob. 0708-19 85 87

Styrelsesuppleant valberedning
Matts Forslund
S/Y Solsken, Vindö 30
supp2@vyc.se
Rigavägen 4
187 31 Täby
Telefon 08-792 21 88. Mob. 0702-60 61 11

Ostkusten:

Styrelsesuppleant valberedning
Robert Sparre
S/Y Freja, Vindö 40
supp1@vyc.se
Droppsta 152
195 92 Märsta
Telefon 08-591 110 21. Mob. 0707-56 45 27

Vakant

Norrlandskusten:
Kjell Westberg
S/Y Lotta, Vindö 50
Kastellgatan 17
871 33 Härnösand
Telefon 0611-201 59
Bilder till kalender skickas till:
bilder@vyc.se
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