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Styrelsen vill på detta sätt ge lite mer angelägen och aktuell information till medlemmarna.
Nu har väl de flesta kommit i hamn efter sommarens semesterseglingar.
Julivädret har varit fantastiskt, åtminstone i Stockholmsregionen, nästan tropisk värme
vecka efter vecka!
Vi vill påminna om årets
Seglarträff med Klubbmästerskap segling
Årets Seglarträff med klubbmästerskapssegling kommer att gå 27/8 i samarbete med
Arkholmen Race som arrangeras av några båtklubbar på Södertörn. Plats: Arkholmen, ca 3
nm norr om Fifångs nordspets i Södertäljeleden. Koordinater: 58º 54,7 17º 43,3. Man
behöver inte kappsegla, kom och träffa andra RB111 seglare och umgås under trivsamma
former på denna klubbholme med utmärkta bryggor både i norr och i söder.
Skicka in anmälan om deltagande senast 25/8. Mailas till RB111@kummelnet.se
Välkomna!
Hans Eriksson på Solaster SWE18 har ett sommarställe med brygga med segelbåtsdjup på
vägen ner mot Arkholmen när man kommer från Mälaren. Han inbjuder RB111 seglarna att
mellanlanda där (det finns två bojar att använda, en blå och en röd och ankringsmöjlighet
förstås):
Jag har ett förslag p.g.a. av att det kan vara långt att ta sig till Arkholmen från era
hemmahamnar så kan jag bjuda på ett stopp på ett lagom avstånd från Arkholmen.
Ni är välkomna att vid positionen N59,05,3886, E17,41,2839 Getryggen vid Brandalsund,
lägga till vid vår brygga dagen före KM alltså den 26/8 så bjuder vi på middag.
Det tar ca. 1,5 timmar ner till Arkholmen så det räcker om vi ger oss av kl. 09.00 för
skepparmötet är kl.11.00 på Arkholmen.
Ni kan väl höra av er om det passar er och så vet jag hur många som kommer.
Tel 0703-24 16 46 eller hans@solaster.se
Vi påminner också om RB111 Cupen, maila in era resultat från kappseglingar, allt från
lokala kvällsseglingar till större evenemang. Reglerna finns på hemsidan under
Kappseglingsresultat. Maila till RB111@kummelnet.se så kan vi uppdatera den löpande
resultatlistan.
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