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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Jag hoppas att alla RB 111 seglare nu har hunnit
njuta av vår- och försommarsegling. Själv har jag tagit
ett sabbatsår för studier, vilket innebar att seglandet
var det som blev sabbat. Vi kom inte ut ur hamn
förrän den 18 juni. Då förstår var och en hur den
sabbaten var.
Färden ställdes då till VSS 100-årsjubileums seglingar som började dan därpå. Det blev en historisk
kappsegling för RB 111. Jag tror nämligen att det i
Sverige var första gången som två RB 111 deltog i
samma LYS kappsegling. Men ligger våra norska
eller andra vänner möjligen före oss i detta avseende?
Föreningens duktiga sekreterare har av sin arbetsgivare Ericsson under våren och sommaren stationerats i USA för att han där ska leda ett viktigt projekt.
Därmed förstår säkert alla varför det har varit tyst ett
tag, men så inte längre!
Från mitten av juli i ett par veckor finns chans till Fri
Eskader. D.v.s. att seglare längs ostkusten slår en
signal till mig (08-560 358 11 eller 0708-560358) och
kollar läget. Att segla tillsammans med en annan RB
111 är en upplevelse. Vacker utsikt och man lär sig
mycket. Kom loss!
Den 21-22 augusti träffas vi på Slandö Kalv som är
en fin och skyddad klubbholme i Mälaren. Läs mer
sid. 2. Medtag vin, kvinnor/män/barn, sång, kräftor,
trimtips och livfulla skepparhistorier. För planering är
jag tacksam för en signal veckan innan.
Före upptagningen i höst lär vi oss mer om motorskötsel. Kallelse kommer.
Du ska självklart också besöka föreningens hemsida
med vår kassör Alan South som webbmaster. Lägg in
följande
adress
bland
favoriterna:
http://w1.897.telia.com/~u89702826/
Med seglarhälsningar,
Hans Holmqvist
Ordförande
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Föreningen är en
rikstäckande allmännyttig ideell förening
med ändamål:
att främja intresset för
och segling med RB 111,
att utgöra en samlingsoch kontaktpunkt för alla
som är intresserade av
RB 111,
att höja intresset för
sjön och segelsporten
med idrottsligt och ideellt
ansvar,
samt att verka för ett
gott kamrat- och sjömanskap.

SOMMARMÖTE PÅ DEN 21-22 AUGUSTI SLANDÖ
KALV SÖDRA BJÖRKFJÄRDEN
I år prövar vi att träffas i Mälaren. Det finns en god samling av
båtar med hemmahamn omkring som gör det möjligt att nå
Slandö Kalv (N59 17 1, O17 32 2) på en helgsegling. Vi har valt
tidpunkt direkt efter skolstart när det ordinarie livet har börjat
igen. Vill man ta en extra semesterdag så är Birka (Björkö) strax
intill med det nya museet ett perfekt utflyktsmål. PS. Sundet Syd
Slandö Kalv är farbart. DS
Om någon behöver hamn på till- eller frånfärd från
Stockholmshållet så kan jag rekommendera Ekerö
Båtklubb (Fantholmsviken N59 16 2 O17 47 4) som
har en skyddad och bevakad hamn med gästplatser
och bra parkering. Två dygn ligger man gratis.
Gångavstånd till buss om inte vi kan hjälpa till med
skjuts. Kontakta mig så grejar vi det.
En bra förteckning på mälarhamnar hittar man
också på http://hem1. passagen.se/
hamnar/111se.html .

KOMBINERA MED GÖRVÄLN CUP DEN
28-29 AUGUSTI
Med lite tur så kan det bli ett bra deltagande av
RB 111 i Görväln Cup. Har du intresse att segla eller
gasta på annans båt så ta kontakt. Hans H

Program:
Lördag den 21
Samling: Kl. 15.00 gemensam drink
som inledning på lekar och spel.
Efter rådslag tid för gemensam
kräfta/räka.
Söndag den 22
Kl. 09.00 - 11.00Trimsnack med
trimsegling.
Lunch/hemsegling

NÅGOT LITE OM LYS
Jag har nu kappseglat efter LYS några gånger. På förfrågan fick jag anledning att kolla LYS och LYSregler. Det framkom då, vad jag inte hade vetat, och inte heller
arrangörerna av tävlingar, att man minskar vårt LYS-tal 1,20 med
Föreningen
RB 111-Seglare
0,03 om man inte har spinnaker och med 0,01 om man inte har
genua. Således med stor och fock blir det1,16, och med stor och
Ordf.
Hans Holmqvist
08-560 358 11
genua 1,17. LYS-talet gäller under förutsättning att man har
V. ordf.
Per Göran Traung
standardmått på rigg, segel och båt. Har man inte det så måste
08-652 33 37
Sekr.
Hans Eriksson
man ett mätbrev för att få kappsegla. Läs mer på Svenska
08-532 516 46
Seglarförbundets hemsida. www.ssf.se/TK
Kassör
Alan South
08-97 91 42
Torsten Smedberg
08-580 366 35
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Medlemsblad:
Hans Holmqvist (ansv. utg.)
och Hans Eriksson
Teknik

OM TEKNISKA PROJEKT
Flera spännande projekt är på gång. Tyvärr får redovisningen
anstå tills dess att vi gör en ordentlig sammanställning. Har du
funderingar, ring Torsten eller Hans E

Protokoll från RB111 Seglare årsmöte den 27 mars 1999.
Möteslokal var MS Bore vid Beckholmsbron, Stockholm.
Tidpunkt från klockan 18.00 - 19.00.
Deltagarlistan tillika röstlängd innehåller ägare/skeppare från 9 båtar.
Per Göran Traung
S40 Pegita III
Torsten Smedberg
S11 Sitatre
Bertil Schörling
S3 Grace
Lars Norén
S51 La Mouette
Anne Holmqvist
S41 Poseidon
Björn Björling
S32 Catch
Alan South
S33 Floating Point
Hans Eriksson
S18 Solaster
Övriga deltagare är ”gastar” till ovannämnda båtar, totalt 16 personer närvarande.
Inför millenniumskiftet utprovades ett utsökt mousserande vin, som utföll till allas belåtenhet.
Innan mötet öppnades tog Per Göran till orda och hälsade oss välkomna ombord. Han
fortsatte med att berätta lite om historien kring MS Bore, som är tillverkad hos Motala
Verkstäder och kom i Per Görans ägo 1975. MS Bore har gått i passagerartrafik tidigare på
flera trader bl.a. Sandhamn-Utö-Årsta havsbad. MS Bore tog som mest 144 passagerare varav
86 sittande
Innan mötet öppnades framförde Hans Holmqvist på allas vägnar ett varm tack till Per Göran
och Birgitta för att vi fick vara ombord denna härliga afton.
Hans hälsade oss andra också välkomna och presenterade styrelsens förslag till dagordning
som bifogats kallelsen.
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Röstlängd fastställdes genom närvarolista.
Mötet fann att mötet var utlyst i laga ordning.
Mötet antog den föreslagna dagordningen.
Mötet antog Hans Holmqvist som mötesordförande och styrelsen föreslog Hans
Eriksson som mötessekreterare.
Till protokolljusterare valdes Bertil Schörling.
Hans Eriksson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
Alan South gick igenom den finansiella statusen. Lars Norén lämnade revisorsberättelse och föreslog ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året.
Möte beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Hans H berättade om planerna för det kommande årets aktiviteter där ”fria
eskaderseglingar”, ”Motorträff hos Yanmar” och ”Seglingsträff på Slandökalv” är
några. Mera detaljer kring aktiviteterna kommer att presenteras i kommande
medlemsbladet ”RB111 Seglare
Styrelsens förslag till budget och medlemsavgiften föreslogs att vara oförändrad
d.v.s. medlemsavgift 75:-/år och båt. Mötet beslöt enligt förslaget.
Styrelsens verksamhetsförslag för det kommande året diskuterades och godkändes
under middagen
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Inga motioner hade inkommit.
Valberedningens förslag att nuvarande styrelse kvarstår ett år till fastställdes av
mötet.
Till revisor valdes Lars Norén
Till valberedning valdes Bertil Schörling.
Övrigt
• Styrelsen framförde önskan om att så många som möjligt skulle ställa upp i
Vikingarnas 100 års jubileums seglingar.
• Styrelsen ser gärna att flera medlemmar kommenterar föreningens hemsida och
kommer med egna förslag till information som kan läggas där.
• Per Göran redogjorde för hur försäkringsbolagen regleringen av stulen eller total
förstörd båt går till. Han beskrev vilka faktorer som spelar in i ett sådant fall. Det
är därför viktigt för oss RB111-ägare att svara på enkäten om värdet av båten för
att få ett riktvärde.

Den formella delen av mötet avslutades klockan 19.00. Därefter intogs den av
styrelsemedlemmarna och deras fruar tillagade middagen tillsammans med dryck och allsång.
Ett stort tack till alla framfördes av ordföranden.
Stockholm den 27 mars 1999
Mötesordförande

Mötessekreterare

Hans Holmqvist

Hans Eriksson
Mötesprotokollet justerat av

Bertil Schörling

