Årsmötet 2007
Årsmötet den 10 november i Uppsala
samlade ovanligt många medlemmar med
tanke på att det inte var ett regelår.
Förhandlingarna sköttes snabbt och vant
under ledning av ordföranden Jerry
Larsson. Inga stora omvälvningar ägde rum
i styrelsen mer än att Nils Virving och Jerry
Larsson gjorde en rockad så att tidigare
vice ordföranden Nisse blev ny
ordföranden medan tidigare ordföranden
Jerry nu blir vice ordförande. Ny ordförande
i tekniska kommittén efter avgående Mats
Rimmö blev Mikael Sääf. Ekonomin befanns
som vanligt vara god även om året
inneburit ett underskott framförallt
beroende på inköp av ett större parti vimplar.
Medlems- och båtavgifterna behålls
oförändrade.

års förtjänstfullt arbete i förbundet som
ordförande i TK, webbmaster och allmän
idéspruta. Det vandringspris som numera
nedlagda Södra Neptunkryssarflottiljen
delat ut i mer än 30 år till en god kappseglare
tilldelades i år Niklas Åhlander.
Vandringspriset består i en halvmodell som
faktiskt inte gjorts av Niclas Skärlund.
Vidare delades Neptun Cup ut till Björn
Bostedt och Tomas Persson och
Stockholmscupen till Per-Arne Larsson
och Mikael Sääf.
Avslutningsvis visade Göran Haglund
bilder och berättade om årets Tjörn Runt.

Kappseglingsprogrammet för 2008
diskuterades. SM kommer att gå i
Nynäshamn 21 – 24 augusti med tune-up
den 21 och SM-seglingarna 22 – 24.
Neptunkryssarpokalen är inte klart var den
ska gå ännu men möjligen kan det bli i
Gävle. Tjörn Runt den 16 augusti kommer
att tas med som en av seglingarna i Neptun
Cup och vi satsar på att bli egen klass (minst
10 båtar) där.
Neptunkryssarförbundets förtjänstmärke i
guld delades ut till Mats Rimmö för ett antal

Niklas Åhlander med vandringspriset .
Foto:Göran Haglund

Neppare på båtmässan i Göteborg
En Neppare kommer för första gången att
vara utställd på båtmässan i Göteborg 2 10 februari 2008. Det är totalvinnaren i
Tjörn Runt 2007 som kommer att stå utställd
framför mässentrén i ett samarrangemang
mellan Neptunkryssarförbundet och Tjörn
Runt-arrangören
Stenungssunds
Segelsällskap. Förhoppningen är att vi
både kan medverka till ökat deltagarantal
på Tjörn Runt och sporra Nepparintresset
på västkusten.

Vinteraktiviteter
Renovering av Neptunkryssare
Som första aktivitet så inbjuds medlemmar i Neptunkryssarförbundet till temakväll i ämnet
att renovera Neptunkryssare i trä. Onsdagen den 30 januari 2008 klockan 19.00 startar
Andreas Millde föredraget tillsammans med Niclas Skärlund, så vänligen kom i tid!
De kan då visa en del praktiska saker om renovering på de båtar som finns inne på
snickeriet, samt berätta och visa hur man t.ex. byter döträ och däck m.m. på
Neptunkryssare.
Föreläsnings rum finns med tillgång till whiteboard för att rita och berätta.
Träffen beräknas att hålla på i högst 3 timmar.
Antalet besökare är begränsat till max 25 personer så vänta inte med att anmälda dig till
träffen. Anmälan skall ske till Kjell Gustafson på telefon 070-543 34 36 eller på mail
kjellbirger.gson(at)telia.com senast söndag den 20 januari. Kostnaden 50 kronor betalas
kontant på plats.
Har du några speciella frågor som berör renoveringen av just din båt? Meddela i så fall
din fråga i samband med anmälan så kanske den kan diskuteras lite extra.
Träffen är hos
Båt och Trä Andreas Millde Stockholms Båtsnickeri
Brantv. 3, 133 42 SALTSJÖBADEN (vid Fisksätra Marina)
Tel 08-715 14 13 el. 070-715 72 58
Åk enkelt med Saltsjöbadsbanan från Slussen sedan en kort promenad från Fisksätra till
Varvet.

Vinterlunch på Möja
Den traditionella vinterlunchresan går denna gång till Möja!
Avresa med Waxholmsbåten Dalarö från Sollenkroka Brygga (Djurö ute på Värmdö) söndag
den 17 februari kl. 10.55. Till Sollenkroka Brygga kan man åka buss 434 från Slussen kl.
09.48, ankomst 10.50. Det finns även bilparkering vid Sollenkroka Brygga. Observera att
båten inte går från Strömkajen i Stockholm på söndagar.
Ankomst Möjaström kl 12.15. En kort busstur till Wikströms Fisk (www.wikstromsfisk.se)
för lunch. Åter med buss mot Möjaström kl. 15.20. Avgång med båt Dalarö från Möjaström
kl. 15.40. Ankomst Sollenkroka Brygga kl 17.05. Buss 434 kl. 17.15 mot Slussen, ankomst
18.29.
För den som vill fortsätt med båten ända in till stan så fortsätter den mot Stockholm via
Waxholm, Gåshaga och anländer till Strömkajen kl. 20.45.
Anmälan till Nisse Virving på mobil 070-671 29 52 senast söndag den 10 februari.
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Vinteraktiviteter, fortsättning
Träff/Studiebesök på Fritidsbåtsmuseet i Västerås
Gör slag i saken kom med till Västerås för en trevlig träff och känn vindarna från förr!
En kul aktivitet för såväl träbåtsdiggare som styrendito i ett specialarrangemang för
Neptunkryssarförbundet lördagen den 15 mars 2008 klockan 13.00
Program: Titta på en klassisk film från “Schelins” Kungsörs Båtvarv som visar bygget
av en A22:a i trä tid ca.30 min. Rundvandring i lokalerna. Om så är möjligt: Studiebesök
A22-S212 som genomgår däcksbyte. Beräknad tid på Museet ca 3 timmar.
Museiebåtsmuseet ligger vid gamla ångkraftverket på Björnövägen i Västerås.
Om Ni vill åka tåg till Västerås från Stockholms C med SJ InterCity så går tåget kl 11.06
och är framme vid Västerås C “ Resecentrum” kl. 12.07 och sedan 20 min. promenad.
(Jag hoppas förstås att det kommer folk även från andra orter) max 60 personer kan de
ta emot på Museet.
Inträdet är kostnadsfritt för medlemmar i Neptunkryssarförbundet den här dagen.
För kaffe eller te som ordnas av Neptunkryssarförbundet tillkommer en liten peng.
Kanske gör vi ett besök på Restaurang efter museet! Meddela i sådana fall om du vill
det vid anmälan, så vi kan boka plats.
Info om museet på www.veteranbaten.se/museer_vasteras.html
Aanmälan senast den 5 mars 2008 till Kjell Gustafson, kjellbirger.gson(at)telia.com
eller på telefon 070-543 34 36

DVD från SM 2007 i Uppsala
Det filmades en del när SM seglades på
Ekoln 2007. USS och Ulf Carlbom har tagit
fram en DVD som är 83 min lång och som
innehåller både seglingar och
landarrangemang. Denna DVD kan
beställas från Ulf Carlbom på post, e-mail
eller telefon. Han skickar med
inbetalningskort med filmen.
Den kostar 150:- exkl. frakt
Ulf Carlbom, Jordgubbsgatan 3, 754 49
Uppsala, 018-25 84 16 (kvällstid)
reviko(at)ebox.tninet.se

