Föreningen RB111 Seglare
Nyhetsbrev nr 4 2013-05-19

Äntligen är seglingssäsongen igång!
Rustningsmånaden April blev ju otroligt kall och många hade nog problem att hinna få sin
båt fin och blänkande innan sjösättning. Turligt nog blev många sjösättningar uppskjutna
p.g.a. issituationen i hamnarna.
Majvädret blev desto bättre och vid det här laget har väl de flesta sina båtar klara för fina
seglatser.
Årsmötet hölls 11 Mars i Ålstens Båtsällskaps klubblokal. Protokoll bifogas i mail.
Vi påminner om årsavgiften 150:- som kan betalas in på Plusgiro 461 90 07 - 0
Ange båtens nummer och ert namn i meddelandefältet vid internetbank betalning.
Vi tillämpar fortfarande principen att låta alla kända båtar ta del av information och
klubbens tjänster även om de inte har betalt medlemsavgiften. Men vår ekonomi börjar bli
lite ansträngd, vi har bl.a. en fast avgift på 2000:- som årligen måste betalas till
Seglarförbundet för att vi ska kunna behålla vår klassförbundsstatus.
Vi ser gärna att så många som möjligt hjälper oss att kunna hålla föreningen i gång.
Det finns flera medlemmar som kanske glömde bort förra årets medlemsavgift. Nu har ni
chansen att hjälpa oss med ekonomin!
Ett par båtar har fått nya ägare. Prisnivån på våra (och alla andra äldre båtar) har sjunkit
exceptionellt mycket, troligen som en följd av all nyproduktion av båtar på stora fabriker i
Tyskland och Frankrike.
Vi hälsar nya medlemmar välkomna i föreningen!
Ny matrikel bifogas i mail.
Annes och Birgittas Cup (RB111 Cupen) körs även i år, 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. Vinnaren får njuta av vandringspriset Briggenblocket
under ett år.
Vinnarpokalen föräras den som vunnit en kappsegling med flest startande.
Årets Seglarträff och Klubbmästerskap kommer att hållas i Nynäshamnstrakten 17-18
Augusti. Själva kappseglingen sker under familjevänliga och avspända former med
kryssfock. Även om ni inte vill kappsegla så kom och delta i gemenskapen under denna
helg. De som vill får gärna gasta på andra båtar. Styrelsen undersöker möjligheten för
båtar att få låna hamnplats under en vecka för att förenkla för de som kommer lite längre
bortifrån att delta. Närmare besked kommer i ett Nyhetsbrev senare i sommar.
RB111 Seglare klisterdekaler
Det finns ett antal dekaler kvar, både för invändig montering på t.ex. en bilruta och för
utvändig montering. För er som inte vet hur den ser ut kan studera den blåa loggan uppe till
höger i brevhuvudet. Maila rb111@kummelnet om ni önskar en dekal.
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Hemsidan
Hemsidan har blivit styvmoderligt behandlad det senaste året, vi ska förbättra oss i år.
Tankar finns på en ny site skapad med något av de mer lättanvända verktyg som finns
tillgängliga i dag, typ Wordpress eller liknande.
Cavellas bloggar
Reidar Stolt på Cavella, SWE24 är en flitig bloggare. Här kan man följa deras seglatser i
detalj och på den andra bloggen redovisar Reidar mer ingående tekniska spörsmål,
byggartiklar, fiffiga installationer tips och råd.
Mycket läsvärt!
www.cavellaRB111.wordpress.com (loggboken)
www.RB111Cavella.wordpress.com (Teknisk information)
Seglarhälsningar
Styrelsen för Föreningen RB111 Seglare
Hemsida www.rb111.info
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