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Ordföranden har ordet
Jag känner mig hedrad av att ha fått förtroendet att väljas till ordförande för VYC!
Mitt hjärta klappar för Vindöbåtar. Men det
är egentligen märkligt, av åtminstone tre
skäl. För det första är jag uppvuxen i en liten by i Bergslagens skogar, fjärran från hav
och segelbåtar. Men där finns en insjö och i
den fanns i början av 50-talet, då jag var
barn, en båt som väckte min omättliga beundran – en campingbåt i mahogny med
vindruta och ratt. I jämförelse med den var
min morbrors eka inte mycket att komma
med!
Det andra skälet är att det där fantastiska
fartyget ju var en motorbåt. I slutet av 50talet byggde jag tillsammans med ett par
kamrater en snabbgående sportbåt. Det var
vattenskidor som gällde. Och det blev värre!
I början av 70-talet åkte jag navigatör på
motorbåtstävlingar, bland annat har jag ett
antal Roslagslopp bakom mig. Så här långt
efteråt hoppas jag att det ska förlåtas mig
även av medlemmarna i VYC!
Vid samma tid började jag fängslas av segelbåtar, men jag kunde ingenting om sådana. Jag löste det genom att svara på ett stort
antal båtannonser i DN. Säljarna berättade
gärna! Till sist hade jag bestämt mig. När
jag berättade för en kamrat, som seglade en
kustkryssare i mahogny från 40-talet rynkade han på näsan. Varför letar du inte efter en
Vindö 30 eller en P28 undrade han. Skäl var
naturligtvis att jag inte hade en aning om
vad det var för båtar. Nej, jag höll kvar vid
mitt beslut. Det tredje skälet är alltså att jag
inte skulle köpa en Vindö.
Sent på hösten 1971 fanns i DN en Vindö
18 till salu. Vindö – det var ju vad kompisen
talat om! Men det var ju Vindö 30! Finns
det också andra Vindö? Nästa dag på väg
till visning av båten, kände jag dåligt samvete för att slösa bort tid i onödan för säljaren att visa en båt som naturligtvis var helt
fel – bara 6 meter och bara två kojer! Efter
två minuters betänketid var köpet klart!
1972 gjorde jag min första långsegling,
Stockholm – Nynäshamn tur och retur. Den

Av Göran Berg, S/Y Kyoung-Sook

vidsträckta fjärden Mysingen kändes stor
som Atlanten! Besättning var min fru, en
liten tjej på 2 år och en boxer! Den sommaren lämnade jag motorbåtslivet! Och inte
bara det – för resten av mitt liv existerade
enbart Vindöbåtar!
Två somrar seglade jag en Vindö 30, helt i
mahogny, åtta somrar en Vindö 40 och sedan 1983 Vindö 50:an Kyoung-Sook.
Vid midsommartid 2001 lämnade Kerstin
och jag vår hemmahamn i Stockholm med
kurs mot Medelhavet. Under 10 år har vi
levt nästan halva året ombord. KyoungSook kom inte tillbaka till Stockholm förrän
hösten 2010 – att det skulle bli så länge
visste vi inte när vi gav oss iväg!
VYC har en ansvarsfull uppgift i att verka
för att Vindöbåtarna ska kunna leva vidare
och i framtiden väcka beundran på liknande
sätt som gamla skärgårdskryssare från tidigt
1900-tal! För det krävs kunskap inför köp,
under tiden båten ägs och då något händer –
vissa saker får man göra allt för att de inte
ska hända. Vi måste dela med oss av den
erfarenhet och kunskap som säkerligen
finns bland medlemmarna. Det här får mig
att tänka på en episod från hemseglingen
2010.
Jag har kommit till min sista hamn i Medelhavet, Rhôns mynning i Port St Louis i
Frankrike. Jag är på väg in mellan bommarna till den plats hamnkaptenen anvisat mig.
Jag är ensam ombord med sidvind från babord på 10 – 12 meter i sekunden. Det gäller
att hålla upp så mycket som möjlig, hålla
fart och förlita sig på att backslaget fungerar! Ett par killar skyndar ut på bommen för
att bära av på läsidan. Den ena säger: ”Det
är ju en Vindö!” Han frågar inte om det
möjligen är en Vindö, det är ett konstaterande! Jag blir både stolt och förvånad. Killen
är ung, och min erfarenhet är att det i Sverige finns allt färre som känner till Vindöbåtar, även bland äldre! Efter att jag förtöjt
frågar jag den unge mannen hur det kommer
sig att han känner igen en Vindö.
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Han och hans tjej seglar en gammal Nicholson med irländsk flagg. När de letade efter
en båt för sin långsegling, hade de hittat en
Vindö 50. De tyckte den var vacker, men de
vågade inte köpa den. Varför? Jo, de kände
att de inte hade tillräckliga kunskaper för att

sköta en båt av det här slaget!
Alltså: Vindöseglare i alla länder, förenen
eder!
Göran Berg

Protokoll
över
årsstämma 2011-03-05 i Vindö Yacht Club (VYC) i Göta Segel
Sällskaps lokal på Långholmen, Stockholm
1.
2.
3.

Ordföranden öppnade årsstämman.
Röstlängd upprättades.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Agneta Eriksson och Per Barthelson.

4.
5.
6.

Mötet bejakade, att stämman blivit behörigt utlyst.
Dagordningen för stämman godkändes.
Ulf Hjalmarson föredrog verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för året 2010.

7.

Agneta Eriksson uppläste revisionsberättelsen. Förre ordföranden, Ulf Mejhert kom
mer att överlämna de i revisionsberättelsen påtalade saknade dokumenten till Göran
Berg. Revisionsberättelsen godkändes enhälligt.
Balans- och resultaträkningen godkändes. Tillgångarna ökade jämfört med föregående
år med ca. 6 000:- kr., vilka överföres till nästa år. Årets överskott SEK 31 778,79
överförs i ny räkning.
Styrelsen erhöll ansvarsfrihet.
Medlemsavgiften om kr. 200:- beslöts bibehållas även för 2011.
Till styrelsemedlemmar valdes:
Heinz Albrecht, nyval,
Göran Berg, nyval,
Stefan Borg, suppleant, nyval,
Ulf Hjalmarson, omval,
Carl-Gustaf Leijonhufvud, suppleant, nyval,
Håkan Sahlberg, omval,
Jesper Selestam, suppleant, nyval och
Robert Sparre, omval.
Styrelsen konstituerar sig själv.
Vidare valdes:
Kjell Westberg såsom Norrlandskustansvarig,
Stefan Borg såsom Ostkustansvarig och
Lars Rengsjö såsom Västkustansvarig.
Till revisor valdes Lars Lindberg (omval) och till revisorssuppleant Agneta Eriksson
(omval).
Att ingå i valberedningen valdes:
Per Barthelson och Lars Jonsson (bägge nyval).

8,
9.
10.
11.

12.

13.
14.

(Fortsättning på nästa sida)
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15. Inga ärenden hade från styrelsens sida hänskjutits till stämman eller föreslagits av
medlem.
16. För andra gången godkände stämman ändringen av stadgarna, att vid föreningens upphörande innestående medel efter betalning av eventuella fordringar skall tillfalla Svenska
Sjöräddningssällskapet.
17. Ordföranden avslutade årsstämman.
Vid protokollet:
Robert Sparre
Sekreterare

Agneta Eriksson
Justeringsman

Per Barthelson
Justeringsman

Lars Lindberg
Ordförande

Påminnelse om medlemsavgiften för 2011
Återigen är det många som liksom förra året missat att betala medlemsavgiften. Förra året
fick vår kassör maila och sedan ringa till alla medlemmar som glömt inbetalningen. Resultatet blev dock glädjande nog att samtliga medlemmar ville vara kvar i föreningen.
Styrelsen tycker det vore tråkigt om kassören återigen måste lägga ner många dagar av sin
tid och personligen kontakta alla som glömt och ber därför medlemmarna att kolla upp om
de betalat eller ej. Vi hoppas naturligtvis att alla Vindöägare vill kvarstå i föreningen och betala SEK 200 för år 2011 till vårt plusgirokonto 184 45 35-3.
Seglarhälsningar
Styrelsen i VYC

Tack för förtroendet att välja in mig till en plats i Vindöklubbens styrelse. Jag hoppas att
jag kan bidra till klubbens utveckling till gagn för våra vackra båtar och deras skeppare med
besättningar.
Redan i min ungdom utvecklade jag ett stort intresse av att flyta runt på vattnet, även om
vattnet var begränsat i mitt gamla hemland, Schweiz, som mest präglas av höga berg och
djupa dalar. Detta hindrade mig dock ej från att bygga flottar, åka motorbåt och vattenskidor.
När jag kom till Sverige 1968 dröjde det inte länge tills jag höll utkik efter något flytetyg.
Det blev en Bohusjulle som hittades i Trosa. Utan tidigare seglarvana tog vi oss på något sätt
med Seagull och segel till Stavsnäs, som än idag är vår hemmahamn.
Via en Enderleinritad Indra hittade vi vår dåvarande ögonsten, den sist byggda Vindö 30
som bar namnet Alida. Efter mer än 20 års ägande såldes Alida som numera återfinns på
hennes födelseort. En omfattande renovering som genomfördes av
den nye ägaren kan beskådas på klubbens hemsida.
Alida såldes när vi efter mycket letande 2006 äntligen hittade vår
drömbåt, en Vindö 45. Det blev en Vindö 452 Ophelia med nummer 119, enligt uppgift den tredje sist byggda Vindö 45.
Vi är mycket lyckliga och nöjda med denna båt som vårdas med
stor omsorg och kärlek. Förra sommaren gjorde vi en trevlig seglats
genom Göta Kanal och runt Sydsverige, en tur på närmare 1000
sjömil.
Heinz Albrecht
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Med Vindö 40:an ”SESS III” i blåsväder
I sommar har vi än en gång seglat utmed vår vackra västkust. Vårt mål för denna seglats är
Halden och några vikar i Oslofjorden.
Den 23/8 går vi på eftermiddagen in i den fina lagunen Musösältan,
(strax SV om Grebbestad) och hakar fast i en av de nya SXK-bojarna. Det är fint väder,
soligt med en god västlig bris, när vi lägger till. På VHF:en 17.30 varnar SMHI
för västlig kuling 16-18 på Kattegatt för kommande dygn, men med betydligt
mindre blås på Skagerak där vi ju ligger.
Vi har två linor i bojen och lägger till även den tredje, nu direkt i bojens trossögla med säkring runt ankarspel och mast. De nya SXK-bojarna har en kraftig tross i stället för kätting
och är projekterade för en 15-tons båt i kuling.
På natten till tisdag 24/8 får vi en kraftig kuling men inget direkt oroande för det är ju fint
sjölä i lagunen. På förmiddagen ökar vinden ett par snäpp och vi beslutar oss för att ligga
kvar i bojen istället för att segla vidare. Något förvånande och förundrande är vi över att inga
andra båtar syns till på havet och ingen båt kommer in för att ankra eller angöra bojen i Musösältan under dagen. Varför! Det förstår vi när vi slår på datorn kl 16.00 och kollar väderprognosen
och hur blåset är just för tillfället. Väderöarna, som ju ligger alldeles nära västerut, har konstant storm 25 m/s och 30 m/s i byvinden alltså nästan orkan! Vågbildningen i lagunen ökar
och ökar kl 16.30 har vi drygt 1 till 1,5 meter våghöjd, men direkt utanför har vi vågor på 22,5 meter (enl sjöassistans som vi talat med).
Bojen har dykt djupt ner i vattnet och den ser vi inte av förrän nästa morgon. Man förstår
kanske inte, förrän man själv fått uppleva detta utanför en skyddad hamn, att det kan blåsa så
mycket, ett öronbedövande oväsen kan man lugnt kalla det för.
En lång vaknatt i sittbrunnen väntar oss och eftersom vår kära Sess dansar salsa på vågorna
och vinden är konstant 25 m/s och byarna håller fortfarande runt 30 m/s, så är vår vattentäta
katastrofbag packad och badstegen i aktern är nerfälld.
I mörkret lyser vi med strålkastare på den tomma bojen som ligger tvärs ut om babord och på
styrbordssidan långt ut i havsbandet finns två blinkande fyrar som vi någorlunda kan kontrollera vår position mot. Äntligen kl 04.00 får vi så en vindkantring mot NV och därmed en
välkommen vindminskning, nu blåser det bara en beskedlig NV 13-15 m/s, ordningen är
återställd.
Efter ett härligt morgonkaffe rensar vi däck, linor och
bogspröt från tång och sjögräs
och kan lätta från den fina
lagunen Musösältan. Bojen,
knapar och linor höll oss
på plats hela detta blåsdygn. Vi lägger kursen mot
Norge men det är en annan
historia.
Skepparparet på ”SESS III”
Åse och Ulf
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Vindöträff på Vindö Marin i November 2010
Den 20 november träffades ett 30-tal entusiastiska Vindöägare på Vindö Marin.
Alla med funderingar hur man bäst sköter sin ögonsten. Våra båtar börjar komma
i den åldern då skavankerna börjar träda fram.
Varvet ställde upp med Björn Kempe som på ett proffsigt och kunnigt sätt redogjorde
för oss vad det innebär att vara ägare till en Vindöbåt. Man skall inte göra det lätt för
sig kom nog många på.
Ett antal båtar låg inne för olika renoveringar eller installationer. Det som mest intresserade
oss var hur lackningen går till, man får inte jämföra resultatet med hur vi står ute i april och
fernissar med varvets vältempererade och dammfria lokaler
De använder uteslutande Epifanes produkter när de gör en helrenovering. Försiktig renskrapning och slipning av mahognydelar, betsning tre gånger, grundning med grundolja tills träet
nästan mättats.
Sedan följer minst sex lager fernissa där det första är så förtunnat så det suger i träet. För att
ytan skall bli slät skall den slipas mellan strykningarna, först med 180 papper och finare mot
slutet.
Vid lackning av gamla ytor börjar man använda 320 papper sedan den röda slipduken för att
komma ner i fördjupningar som bildats av silikonet.
Hur man sköter teakdäcken diskuterades ingående.
Viktigt är att förvissa sig om att det är tätt i nåten och att
pluggarna är hela. Vid
pluggning användes ett
polyuretanlim och i nåten
en massa som heter Selan
100.
Att behandla däcken med
allsköns undermedel anses helt förkastligt. Försiktig tvättning med brunsåpa eller Borasol skyddar teaken bäst.
Olika snickeridetaljer
visades och hur de tillverkas eller renoveras.
Vi fick se hur man tillverkar lamellimmade
ruff- och sittbrunnshörn.
Tack Björn och dina medhjälpare för en givande eftermiddag.
Matts Forslund

VINDÖ-YACHT-CLUB;s nya hemsida
hittar Du på www.vyc.se
VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö
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Säsongens kommande Vindöträffar
Västkustens Vindöträffar:
Vårträffen är planerad till den 11 juni, och platsen är som vanligt på Hälsö.
Höstträffen, som är kräftskiva, äger rum lördagen den 20 augusti, den också på Hälsö.
Mera information om västkustträffarna lämnas av Lars Rengsjö, och hans kontaktuppgifter
finns på sista sidan.

Ostkustens Vindöträffar:
Ostkustens traditionsenliga försommarträff sker 18-19 Juni på Tallholmen strax utanför
Waxholm. Här förtöjer man till en brygga som då är reserverad för VYC. På bryggan finns
ett långbord som har plats för många. Grillplats kan användas och el kan köpas. På ön finns
torrtoa och en rundvandring rekommenderas. På hemsidan finns ett sjökort inlagt så alla kan
hitta och där anmäler man sig på ett enkelt sätt.
Platsen blev mycket uppskattad förra året och varje båt betalar SEK 100 för bryggplatsen
och erläggs kontant till kassören eller annan närvarande styrelsemedlem.
Alla är hjärtligt välkomna inklusive medföljande husdjur.

Vindöträff på Åland:
Föreslår att de finska Vindöbåtarna planerar en Vindöträff på Glada Laxen, Bärö norr om
Kumlinge N60*18,2’ E20*44,6’.
Jag har preliminärt kommit överens med Henrik Beckman (Glada Laxens värd) att han kan
reservera bryggplats åt oss.
Datum 17 juli 2011. www.gladalaxen.com
Glada Laxen reserverar hamnplats och ordnar med buffet.
Svenska Vindöbåtar hjärtligt välkomna att delta i vår Vindöträff.
Anmäl ditt preliminära intresse på hemsidan.
Vindöhälsningar
Anders Edgren
Vind för Våg
Vindö 30
Sampogatan 8 C 40
00100 Helsingfors
Mobile +358 40 820 72 72

K-märkt Vindöbåt
Sjöhistoriska museet har k-märkt en Vindö 30 .
-Det här är verkligen glädjande, säger Jan Sundström, bosatt i Göteborg, och ägare till Vindö
30-an ”Malou” som är byggd på Orust 1964.
-Jag var på ett föredrag för ett och ett halvt år sedan och det inspirerade mig till att lämna in
en ansökan om att få båten kulturmärkt. Det känns roligt att båten fått en sådan märkning.
Det är inte så att jag känner något extra krav från staten på att sköta båten. Men självklart är
det så att jag måste hålla båten i ett sådant skick som den är idag.
Jan Sundström har ägt båten ända sedan 1972 och har använt den som familjesegelbåt
Sjöhistoriska museet konstaterar att Sundström under årens lopp lagt ner mycket tid på att
hålla båten i bra skick och att detta innebär stora kulturhistoriska kvalitéer.
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Här nedan följer några
bilder från årsmötet
och eftersitsen.
Meny: Rostbiff– och
kalkonpastrami med
potatissallad och grönsallad samt bröd.
Därefter kaffe med tillbehör (Allt till självkostnadspris).
Till vänster här intill, vår nya
ordförande Göran Berg
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1998 blir måttstock för ny toalag
2010-11-01 av Text Thomas Hyrén
Fritidsbåtar med fast toalettinstallation som tillverkats före den 1 juli 1998 ska undantas från
kravet på sugtömningsutrustning. Det anser Transportstyrelsen som är i full färd med att förbereda det förbud mot att släppa ut toalettavfall direkt i sjön som ska träda i kraft 2014.
Beslutet att den största delen av den svenska fritidsbåtsflottan kommer undantas från kravet
att montera septiktank med möjlighet till sugtömning kommer säkerligen att mötas med lättnad från många båtägare. Men, den lättnaden lär lika snabbt förbytas i ett: aj, då. För även
om den egna båten är tillverkad på ”rätt” sida detta datum så innebär det inte att det är fritt
fram att använda sin toalett som tidigare. Från och med 2014, när förbudet är tänkt att träda i
kraft, är det inte längre tillåtet att släppa ut toalettavfall inom Sveriges sjöterritorium. För att
bruka toaletten, eller tömma septiktanken, måste båten befinna sig på behörigt avstånd från
land. I det förslag till undantag som Transportstyrelsen nu har lämnat till regeringen anges
minst två sjömil utanför linjen för fartområde D. På västkusten innebär det i praktiken ett par
sjömil rakt ut i havet på västsidan av Tjörn och Orust. Sedan gäller det att hålla ungefär det
avståndet in till fastlandet längs med hela Bohuskusten för att kunna använda sin toalett alternativt tömma sin tank. Och i Stockholms skärgård gäller det för den nödige utan tank och
sugtömningsanordning att bege sig utanför linjen Huvudskär-Revengegrundet-Svenska Högarna. (För fler exempel: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivetsmiljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/)
I inre farvatten – insjöar och kanaler – blir det från och med 2014 totalförbjudet att tömma
toalettavfall i sjön.
En lag utan risk för påföljd riskerar att bli urvattnad. Och för att så att säga ”mota Olle i
grind” föreslår Transportstyrelsen att det i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg införs böter som påföljd. Vidare föreslås Kustbevakningen få rätt att utfärda ordningsbot.
www.praktisktbatagande.se

Toatömning på däck
Blir alltmer vanligt med möjligheter till toatömning även i Sverige. För oss som i en Vindö 50 har en toatank i fören är det relativt enkelt att komplettera.
Vi monterade en T-koppling direkt efter tanken och drog ett rör
upp utefter skottet till alldeles under förpikskojen. (bild1)
Där vinklade vi av och smög under kojen och in i toan till lådan
för smutstvätt.(bild2)
Därefter vinklade upp genom skåpet för toalettsaker och upp till däcksgenomföringen. (bild3 och 4)
Den gamla dåliga slangen för avluftning byttes mot en något grövre
och bättre och drogs samma väg
som tidigare dvs. bakom garneringen på styrbordssidan. Lite pyssel att ta bort den och få dit den i
samma ordning. Vid utloppet på skrovsidan gjordes en grisknorr
(bild5) ( Sådan knorr skall finnas på luftningen till bränsletank
också). Eftersom det fanns uttag för en avluftning till drog vi en
slang upp genom garderoben på babord och till en andra ...
(Fortsättning på nästa sida)
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...avluftning på skrovsidan. Det ryktas att dålig avluftning kan orsaka att tanken vid tömning
”sjunker ihop”. Avluftningen är viktig. Vi lade tömningen på styrbord eftersom vi har en
propeller som drar in aktern vid tilläggning. Nya motorer drar normalt in babordssidan.
/Ulla o Ulf på Odyssé
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Vindö 40,
1976, rullgenua, gennacker,
storsegel med genomgående
lattor, plastskrov, överbyggnad och inredning i mahogny,
teakdäck, Volvo Penta MD 2
diesel, 5 kojer, VHF, landström med batteriladdning,
Skyllermarks laddningskablar, solpanel, utrustningslista
finnes, i fint skick säljes,
250 000:-.
08-591 11 021,
070-756 45 27,
robert.sparre@telia.com

Vindö 65 Ketch,
1980
Medelhavsutrustad
Ligger vinterupplagd på ön
Leros i Grekland
Renoveringar gjorda efter
hand, t ex ny motor och nytt
teakdäck 2001.
79 500 EUR eller bud
För upplysningar kontakta
Göran Berg, 08 – 653 18 21
gorankerstin@gmail.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.
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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: medl@vyc.se
Medlemsansökan kan göras via hemsidan.
www.vyc.se

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:
Håkan Sahlberg
Mailadress; webmaster@vyc.se

Redaktionen för nummer 22 av VINDÖGAT
Redaktör för nummer 22 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
Nr 21. Oktober 2010
Nästa nummer, 23, av VINDÖGAT
planeras utkomma hösten 2011.
Manus skall vara redaktionen tillhanda senast den 15 September
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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Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer
Ordförande
Göran Berg
S/Y Kyoung Sook, Vindö 50 S
ordf@vyc.se
Balzar von Platens Gata 6
112 42 Stockholm
Telefon 08-653 18 21. Mob. 0708-49 35 96

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

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

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

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

Valberedning
Lars Jonsson
S/Y Arjelle 2, Vindö 40
val@vyc.se
Östgårdsvägen 11
178 54 Ekerö
Mob. 0705-60 21 26

Materialförvaltare, ansvarig hemsidan
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

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

Styrelseldamot
Heinz Albrecht
S/Y Ophelia, Vindö 452
ledamot@vyc.se
Bolmensvägen 4
120 50 Årsta
Telefon 08-81 26 96. Mob. 0708-12 38 79
Styrelsesuppleant
Stefan Borg
S/Y Johanna, Vindö 40
Supp1@vyc.se
Bäckvägen 9
185 39 Vaxholm
Telefon 08-30 34 46, Mob. 0704-56 34 62
Styrelsesuppleant
Carl-Gustaf Leijonhufvud
S/Y Mimmi, Vindö 32
Supp2@vyc.se
Ytterbyvägen 2
646 91 Gnesta
Telefon 0158-320 32, Mob. 0739-14 23 30

Kontaktpersoner
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
Ostkusten:
Stefan Borg
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

VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö

