Årsmötet 2009
Neptunkryssarförbundets årsmöte hölls den 14 november i SSK:s klubbhus
Sigridsberg inför ca 15 medlemmar. Mötet inleddes med att Leif Bodinson och Niclas
Skärlund berättade om och visade bilder från jubileumsboken och även en hel del
bilder som inte fick plats i denna. Årsmötesförhandlingarna gick sedan smidigt under
mötesordföranden Leif Bodinsons ledning och styrelse och andra funktionärer
omvaldes med några små rockader. Hans Eriksson blev således ny ordinarie ledamot
(efter att tidigare ha varit suppleant) medan Mikael Sääf blev ny suppleant (efter att
tidigare ha varit ordinarie).
Eftersom det var regelår i år så tog naturligtvis motionerna lite tid att behandla.
Motionerna 1 – 3 bifölls av årsmötet medan motionerna 4 – 9 avslogs. Mest
diskussion blev det om förslaget om att tillåta hängband för gasten där årsmötet efter
votering beslöt att sådana även fortsättningsvis inte ska vara tillåtna. Den här frågan
har ju varit uppe förut och nu var första gången det behövdes votering så det är bara
för motionärerna att komma tillbaks om tre år igen och göra ett nytt försök så kanske
det blir en ändring avseende detta. Även förslaget om att nationsflagga inte skall vara
obligatorisk utrustning ombord vid kappsegling förorsakade en viss diskussion men
även här blev det avslag på motionen efter votering.
Som avslutning på mötet så delades priserna för Neptun Cup och Stockholmscupen ut
till Nils Virving och Björn Ribbhagen. Vandringspriset till en god seglare i år tillföll i år
Christer och Myran Olsson från Uppsala som dock tyvärr i sista stund fått förhinder
att närvara vid årsmötet.

Nisse och Björn inspekterar priset för Stockholmscupen och konstaterar att
märket duger! Foto: Göran Haglund som också tagit bilden på framsidan som
visar inseglingen till Baggviken på Mjältön, Höga Kusten

Vinteraktiviteter
Studiebesök i Båthall 2 den 28 januari
Vi får en guidning i Sjöhistoriska Muséets Båthall 2 som innehåller en blandning av
gamla och nya fritidsbåtar från olika tider. Både plast och träbåtar.
Båthall 2 ligger på Djurgården vid Wasahamnen. Vi kommer att gå in på sidan mellan
Båthall 1 och Båthall 2
Förbundet bjuder på fika efter guidningen och sedan får man gå omkring fritt om man
vill titta mera.
Tid: Torsdagen den 28 Januari kl 18:00. Parkering görs lättast mellan Gröna Lund och
Wasahamnen.
Anmälan görs till Mikael Sääf på micke.saaf@gmail.com eller på telefon 08-7980718
O.B.S. Tänk på att ha varma kläder och skor på er då lokalen ej är uppvärmd.

Vinterlunch på Utö den 21 februari
Varmt välkomna till den traditionella vinterlunchen som i år går till Utö.
Dagen bjuder traditionsenligt på båttur, mat och dryck efter egen smak samt möjlighet
till en promenad med bl a gruvan som spännande inslag.
Waxholm II avgår från Årsta havsbad kl. 10.15 och återvänder kl. 15.40. För anslutningståg/-buss till och från Årsta Havsbad se SL.se alternativt Waxholmsbolagets
turlista 21A respektive 21B.
Anmälan görs till Hans på hans.eriksson@talentum.se alternativt 073-707 03 13 senast
den 14 februari..

Så här såg det ut när vi förra gången åt lunch på Utö (fast då var det vårlunch i
april i stället för vinterlunch i februari).
Foto: Eva Haglund Toll

Seglingarna 2010
Svenska Mästerskapet
SM 2010 kommer att seglas den 3-5 juli ute i Sandhamn. KSSS är arrangörer och vi kommer
att ligga på Lökholmen. Allt kommer att koncentreras till Lökholmen så invigning,
prisutdelning etc. kommer även att vara där.
Det kommer att finnas plats för tenderbåtar på Lökholmen och det ska också finns stugor
att hyra. Annars så finns hotellet på Sandhamn. Det kommer även att finnas möjlighet att
äta middag och ta sig en pilsner på Lökholmen till en billig penning (5:a-seglaren Janne
Gustavsson som också har Tranebergsstugan står för sommarserveringen på Lökholmen).
Seglingarna genomförs utanför Korsö så det bli en kort utsegling. Sjösättning kommer att
kunna göras vid Bullandö ca 4-5 nm från Lökholmen. Startavgift blir 1000:Folkbåtar och J80 kommer också att segla sina SM samtidigt och folkbåtarna kommer
också att ha båtarna på Lökholmen.

Neptunkryssarpokalen
Nepparpokalen 2010 kommer att seglas i Öregrund den 21-22 augusti med Öregrunds
Båtklubb som arrangör. Seglingarna genomförs på Öregrundsgrepen strax utanför hamnen.
Båtarna kommer att ligga i hamnen i Öregrund. Sjösättning görs vid klubbens varv ca 2 km
från hamnen. Startavgift: 500:- inklusive sjösättning.
Mer info om seglingarna kommer på hemsidan och i nästa nummer av Nepparnytt.

Neptun Cup 2010
SM
Neptunkryssarpokalen
Södra Norrland
Mellersta Norrland
Uppsala
Västkusten
Stockholm

Sandhamn
Öregrund
Sundsvall
Ulvöregattan
Forsbergs minne
Tjörn Runt
HöstRasta

3 - 5 juli
21 -22 augusti
Datum ej bestämt
14 – 18 juli
12 – 13 juni
21 augusti
18 – 19 september

Stockholmscupen 2010
Lidingö Runt
Mälarvarvet
USS-regattan
Ekolnregattan
HöstRasta

8 maj
22 maj
12 – 13 juni
21 – 22 augusti (kan ev. flyttas)
18 – 19 september

