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Båtsäsongen 2019 har varit svensk sommar, dvs
perfekt…
Vi hälsar våra nya medlemmar jättevälkomna till
WSSS. Ni har valt rätt klubb!! Det finns utrymme för
fler medlemmar, så har du vänner som du vill ha
med i en trevlig klubb med en fantastisk
samlingspunkt, Getö, så be dem ansöka på wsss.se.
Glädjande att det har varit många båtar på Getö,
både medlemmar och besökande som
förhoppningsvis har njutit av många härliga dagar
på ön.
Aktiviteterna i klubben har som vanligt kretsat runt
vår fina klubbholme. Till nästa år hoppas vi på ännu
fler deltagare!
Har du idéer om förbättringar som vi kan göra på
Getö eller medlemmar som vill aktivera sig i
klubben så kontakta undertecknad.

God jul och ett Gott Nytt Båtår
önskar vi er alla!
Christer Levihn
Ordf WSSS
070-513 0588
Christer@sjolotsen.se

Vi öppnar en bryggfond där vi tar emot frivilliga
bidrag så vi når målet snabbare. Vill du bidra så sätt
in lämplig summa på klubbens konto och märk med
”Brygga”

Dags för årsavgiften
Då var det dags igen att betala årsavgiften!
Enligt stadgarna ska årsavgiften vara betald senast
31 mars.
Observera att vi inte längre skickar ut något brev
om årsavgift med inbetalningskort annat än till de
medlemmar som saknar e-post.
Aktuella avgifter år 2020:
Inträdesavgift: 200 kr
Årsavgift:
400 kr
Som du sätter in på vårt plusgirokonto 10 33 14-1.
Skriv namn, adress och gärna medlemsnummer så
slipper kassören leka deckare. Tack på förhand!
Ragnar Lindgren, Kassör

Styrelse
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:

Ekonomi
Klubbens ekonomi är god. Vi lyckas varje år få ett
positivt resultat som gör att vi kan spara till en ny
brygga vilket behövs om några år.

Suppleant:

Christer Levihn
Ragnar Lindgren
Per Thunman
Per Stadig
Annika Nordin
Kerstin Andersson
Gunnar Lundström
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Senare på kvällen blev det traditionell
midsommarbål för både barn och vuxna. Och
gemensam middag på dansbanan.

Kräftkör & Kräftkalas 2019
När det gäller kräftor kan vi konstatera att det var
populärare att kalasa på dem än att kappsegla. Alla
utom Per avstod från att kappsegla… Totalt 8 båtar
samlades på Getö och avnjöt kräftor med tillbehör.
Enligt tillförlitlig källa en lugn och trevlig kväll med
presenning uppspänd mot regnet som kom lite
senare…
Och eftersom vi hade tre priser att dela ut… så blev
resultatet:
1:a Per Stadig
2:a Per Stadig
3:a Per Stadig

Trivselhelg på Getö 2019
Trivselhelgen avlöpte som vanligt med lite
vårstädning av ön. Det som behövde göras blev
gjort under trivsamma former.
Vi som var där fick njuta av korv och öl i solen på
ljugarbänken.
Välkommen du också att njuta av våren på Getö!

Nya medlemmar 2019
Vi hälsar Dick Alm, Carl-Johan Bildsten, Johan
Bjerke, Morgan Borg, Roger Borg, Katarina Davide,
Jonas Håkansson, Mikaela Mattisson, Anton Raap,
Olof Rådmark och Olof Wassvik med familjer
välkomna som medlemmar i WSSS.

Midsommar på Getö 2019
Midsommarfirandet inleddes med stor flaggning på
många av de 14 båtar som samlades på Getö för
att fira midsommar.
Alla hjälptes åt att samla ormbunkar och några
hade även medhavda blomster till midsommarstången. Därefter blev det dans runt den finklädda
stången och båtgodis till alla deltagande båtar!

Kalendarium 2020
Boka in i kalendern redan nu!
Söndag 19 april, Årsmöte
23-24 maj, Trivselhelg
19-20 juni, Midsommar
15 augusti, Kräftkör & Kräftkalas
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Carmens äventyr…
Ett utdrag ur WSSS-båten Carmens loggbok… från
Vaxholm till Port-Saint-Louis vid Medelhavet.

Vi startar dagen med en cykeltur för att köpa färska
croissanter. Den lilla franska byn Joinville ligger vid
Marne, och bildar här ett franskt Venedig med små
båtar förtöjda vid husen. Floden Marne flyter
parallellt med ”Canal Champagne et Bourgogne”,
som är kanalen vi färdas på.

Några dagar senare i en annan liten grå fransk by är
det söndag och allt är stängt, utom en liten
automat med färska ägg… Och en dansk båt vi
träffat tidigare har lagt till framför oss. Det blir en
stund på kajen med en öl och utbyte av
erfarenheter.

Senare på kvällen, när vi sitter i sittbrunnen med
den stjärnklara himlen ovanför oss, inser vi att de
små grå byarna, mötet med nya människor och det
totala lugnet i kanalerna, är värt all förberedelse
och möda.
Nästa dag lägger vi loss tidigt för att slippa den
värsta värmen i slussarna. Efter 8 slussar och 21 km
(ja, i kanalerna är det km och km/h som gäller) så
hittar vi en gratiskaj med både el och vatten. Tar
som vanligt sats genom dyn för att komma ända in.

Resväg

På eftermiddagen tar vi en promenad upp till den
lilla byn med sina gråa stenhus och kyrka med
trevligt klämtande klockor. Vi pallar lite plommon
och vindruvor på en ödetomt och hittar en liten bar
där vi tar ett glas med lokalbefolkningen.

Efter avmastning i Lübeck gick färden söderut och
västerut genom norra Tyskland. Vidare till Holland
och söderut till sydöstra hörnet på Belgien. Där fick
vi reda på att vår tänkta rutt via Paris hade för lågt
vattenstånd. Så vi fortsatte västerut och därefter in
i Frankrike, sedan lite snett söderut genom
Champagne och Bourgogne till Rhônedalen.

Från Vaxholm till Lübeck är det ca 540 nm eller
1 000 km. Det tog nästan 3 veckor i motvind,
motsjö, kyla, regn och en och annan solglimt.

Totalt från Lübeck till Port-Saint-Louis utanför
Marseille blev det under 10 veckor ca 2 100 km
eller 1 150 nm genom 25 kanaler/floder, 244
slussar, 5! tunnlar och väldigt få svenska båtar!
Fortsättning följer…
Fair winds tills dess!
Annika & Jim på Carmen
Instagram: @carmentillsjoss
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