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Ordföranden har ordet …
  Isen ligger nu tjock och staden är täckt av ett skimrande snötäcke i alla fall på julaftonskvällen. Då gnistrade 
det vackert om snön men hu så kallt, jag avundas inte dom som bor i sina båtar och inte heller den kille som 
med packning skulle ner i sin träsnipa riggad och klar för seglats vid TV-huset. Vi fick se en filmsnutt av detta 
i TV och en vecka senare fick vi åter se när bara masten och seglen …  läs fortsättn. s 2  

 

      
 

 

Förslag till dagordning 
 

Mötets öppnande  Val av två revisorer  
Godkännande av kallelsen  Val av revisorssuppleant 
Fastställande av dagordning Val av övriga funktionärer 
Protokoll och rapporter Fastställande av budget och avgifter för 2011 
Val av ordförande att leda årsmötet Felräkningspengar till kassören 
Verksamhetsberättelse för 2010 Medlemsfrågor 
Revisionsberättelsen för 2010 Mötesdagar för 2011                              
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  Övriga frågor 
Val av ordförande  Avslutning  
Val av övrig styrelse  

Val av styrelsesuppleanter                             Festkommittén bjuder på kaffe med dopp 
 

OBS! Årsmötesfesten  kl. 19.00 !   ring och  anmäl senast sönd. 23:e     
Vårt årsmöte följs ju traditionsenligt av en årsfest samma dag då vi träffas och trivs i sedvanlig god 
stämning. Festkommitén lagar i år Sjömansbiff som vi tror faller alla på läppen. Förrätt blir det också, och vi 
avslutar med dessert fast det har vi inte riktigt bestämt vad det blir. Överraskningarnas tid är inte förbi och vi 
hinner säkert tänka ut något riktigt smarrigt. Vi följer upp kvällen med en lekande Hisingsquizz. Alla krogar 
med status kör nu med en quizzkväll och vi i FSMK gör i år sammaledes. Ni gör alla klokt i att inför kvällen 
ladda upp hjärnkontoren med riktigt mycket Hisingskunskaper! Tag gärna med penna och ett glatt humör.  
 

Telefon till    Ivan 231169 ,  Gun-Britt 510176!     Välkomna önskar festkommittén! 

 Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 29 januari 2011 
 kl. 15:00  I KLUBBHUSET  
 

Bilder ovan: fr. v. Tisdagstråffen  16/11, Arbetsdagen 16/10,  samt föredraget om gamla Färjenäs 17/11 
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Fortsättning ordföranden 
stack upp ur isen. Ja några optimister har det 
funnits i vinter, vi hade en 2 mastad träbåt på 
piren (Göta Älv) utanför vårt fönster, vid 
adventstid bar dom ner bord och stolar i båten för 
att fira jul, men gav upp innan dess,  då isen 
började närma sig båten,  startade motorn och 
med linor och bojar påbörjade dom för oss ett 
skådespel , för att lämna kajen. Man undrar ibland 
hur folk tänker när dom skall lämna en kaj.  Efter 
många timmars jobb lämnade de kajen efter att ha 
burit linor och bojar över till motsatta kajen, slängt 
i dem där, och väntat på att dom drivit över till 
deras kaj,  där dom fiskat upp linan med boj och 
med dess hjälp drog de sej ut från kajen. Vi som 
lämnat en brygga eller kaj med vinden eller 
strömmen rakt in i sidan vet att det går mycket 
lättare att bara backa ut med hjälp av en fender i 
näsan. Men vi har väl alla varit nybörjare. På tal 
om nybörjare, nu börjar ett Nytt år….  Vi börjar 

med årsmöte och fest, och i mars har vi  en 
guidad tur, för att se världens längsta målning 
hela 265 meter med perspektiv från Göta Älvs 
vattennivå. 
  Läs mer inne i tidningen, där finns också mer 
aktiviteter att läsa om.  Vi är ju många som är 
pensionärer i klubben nu och det vore väl  kul att 
göra lite utflykter tillsammans dagtid. Har ni 
några tips som ni tycker skulle vara trevligt att 
göra tillsammans, så maila eller ring mej.  Har ni 
dessutom något tips om  båtägare eller 
båtintresserade (gärna också yngre) som vill 
bli medlemmar i vår klubb så lägg gärna ett 
gott ord och försök få dem intresserade av vår 
klubb, för ni vill väl att klubben skall leva vidare.  
Vi behöver alla hjälpa till med detta. 
Så sist men inte minst…..  ETT RIKTIGT GOTT 

NYTT ÅR……. Hälsning Inger Mårius 

 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2010. 
 
Möten 2010: Årsmöte 23/1, vårmöte 8/4, höstmöte 7/10, dessutom har fem protokollförda styrelsemöten 
avhållits under året. 
 
Kurser och aktiviteter: Det genomfördes återigen en motorkurs under januari – februari där Thomas 
Humborg hade samlat 15 deltagare till ett antal trevliga och givande kvällar och lördagar under vår magister 
Gerhard Erikssons ledning.    
Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 17/4 och det blev även i år ett stort bidrag till klubbkassan, ett 
tack till Gun B, festkommittén m.fl. som håller i trådarna för denna aktivitet. 
Vårträffen (veteranträffen under nytt namn): avhölls den 25/4 och samlade denna gång inte mindre än c:a 
45 deltagare. Detta får anses som en succé där alla hade några trivsamma  timmar tillsammans. 
FSMK-bladet: Under 2010 har bladet utgivits med tre nummer, ett tack till samtliga som bidragit med 
material etc. Ett stort tack till Sture som även detta år har sammanställt allt material till bladet (ofta med kort 
varsel och tidsnöd) och att klubbladet fortsatt håller mycket hög kvalitet.  
Klubbseglingar: tre kappseglingar har genomförts i samband med Fram:s seglingar och dessutom 
samlades K-6 seglarna till en segling i GKSS regi.   
Arbetsdagarna: har även under detta år samlat ett stort antal deltagare som tillsammans har utförts en hel 
del arbeten med och kring klubbstugan, bland annat färdigställdes altanen. Det är Stefan som håller ihop 
denna verksamhet och ser till att det blir mycket gjort ! 
Färjenäsgruppen: Har som vanligt träffats på kulturkvällarna (tisdagar) under trevliga former.  
Festkommittén: har återigen varit mycket aktiva under 2010, det inleddes med en klubbfest i januari och 
fortsatte under året med ytterligare arrangemang och tillställningar, bland annat en paellakväll i juni samt en 
avslutande fredagskväll med glögg i december. Återigen ett stort tack till festkommittén för det stora 
engagemang som nedlagts under året. 
 
Styrelsen: vill till sist framföra ett stort tack till alla de medlemmar som på olika sätt bidragit i klubbens 
arbete under året. 
 
Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & MOTORBÅTSKLUBB överlämnar härmed verksamhetsberättelsen. 
 
GÖTEBORG i januari 2010-12-28 
 
STYRELSEN 
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Klubbrapporter:      

 

 

Medlemsavgifter för 2011 
 

Avgifter för 2011 enl. nedan och då är också sista 
höjningen gjord (25 kr/år) som vi beslutade på 
årsmötet 2008. Styrelsen planerar ej ytterligare 
höjningar av medlemsavgiften, däremot måste vi 
fortsätta hitta pengar på olika sätt för att täcka 
stigande kostnader.      Kassören 

 
Medlemsavgift  375 kr 
Skåp  375 kr 
Skåp stort  475 kr 
Kappseglingsklubben 75 kr 
Anmälning ny medlem 100 kr 
Nyckel  100 kr 
 

 
Höstmötet 2010-10-07                 
 
Det var 23 medlemmar som medverkade på 
höstmötet.  Det rapporterades om klubbens 
ekonomi där vi kan konstatera att kostnaderna i 
nuläget överstiger intäkterna för 2010 vilket 
innebär ett minusresultat i nuläget för 
verksamhetsåret 2010. 
Det rapporterades om att loppisdagen även i år 
blev lyckad och gav ett tillskott till klubbkassan. 
Det är ju tidigare beslutat att höja medlemsavgifter 
samt skåpsavgifter inför 2011 med ytterligare 25 
kr.                                                       
Thomas H. rapporterade om kommande 
motorkurs där tre motorer är anmälda, men 
efterlyser fler kursdeltagare ! 
En kort rapport om att en av våra medlemmar nu 
arbetar med att uppgradera vårt elsystem som  

även ger en viss ersättning till klubben. 
Inga nya medlemmar invaldes på höstmötet. 
Det diskuterades dessutom om att styrelsen tar 
initiativ till en samordning mellan klubbarna vad 
gäller diskussioner med Grefab om vad gäller 
bland annat aviserade höjningar av avgifter för 
båtplats- och vinteruppläggning etc. 
Ingvar Skjelbred visade och informerade om 
klubbens nya hemsida. 
Royne informerade om GKSS kosterbåtssegling 
som blev en mycket trevlig tillställning där 
deltagarna deltog med tidsenlig klädsel, denna 
aktivitet kan möjligen kan bli en årlig tradition. 
Avslutningsvis bjöds vi på kaffe med dopp genom 
festkommitténs försorg.     Sune 

 

Ekonomi 
Som ni kanske minns från årsmötet i januari 
antogs budget för 2010 med en omsättning på 
70.000 kr och ett resultat på 2.000 kr. Nu när 
årets slut börjar närma sig ligger vi i stort sett på 
+/- 0. Då vi normalt sett har högre kostnader än 
intäkter under hösten finns det risk att vi får ett 
negativt resultat. En viktig intäktspost är 
medlemsavgifterna och i år har vi inte varit lika 
framgångsrika som tidigare på att få in nya 

medlemmar och vi har också några som valt att 
lämna oss. Det som är fortsatt positivt är att 
många medlemmar fortsätter att lägga ner mycket 
ideell tid på våra olika aktiviteter som inbringar 
många sköna slantar. Ingen nämnd och ingen 
glömd men jag vill ändå passa på att nämna 
Thomas Humborg som gör ett stort jobb med allt 
som hör till med uthyrningen av våra fina lokal.    
Kassören 

 

 
 

 

 

FSMK HAR NY HEMSIDA!  www.klubben.se/fsmk/start.html 
Hej ! Jag heter Ingvar Skjelbred och bor i Torslanda och är medlem i FSMK.  
Och kommer nu att ta över arbetet som Webbmaster för FSMK:s nya hemsida på 
adressen www.klubben.se/fsmk/start.html 

Så har ni några små trevliga artiklar om FSMK eller om båtliv som ni vill ha 

publicerade så skicka dem gärna till mig på mailadressen 
ingvarskjelbred@hotmail.com                                                     Ingvar S 
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Föredrag om Färjenäs den 17 november. 
 
Ca 30 personer kom till klubbstugan för att 
lyssna till Åke Mårtenssons intressanta föredrag 
om Färjenäs, där han vuxit upp. Pappan kände 
många av dem, som bildade klubben. Här låg 
båtarna i hamnen och här i Färjenäs hade vi vårt 
första klubbhus 1935. Åkes pappa skrev en trevlig 
visa med många verser till en fest de hade. 
De fina diabilderna från livet i gamla Färjenäs, 
gjorde många nostalgiska. Här fanns bl.a. en 
snickerifabrik, som sysselsatte många människor. 
De tillverkade whiskylådor, som gick på export till 
Skottland. Monteringen fick de göra själva. Där 
låg också Mobergs Varv, som Royne Mobergs 
farfar ägde. Varvet flyttade senare till Ringön och 
bytte namn till Gotenius Varv och ägdes då av 
Roynes far och hans kompanjon.  

Kent Andreasson är också 
uppvuxen i Färjenäs. Sture 
J var brevbärare i Färjenäs 
under många skollov i 
tonåren. 
Det klassiska anrika Caféet i 
Färjenäs har varit öppet 
oavbrutet sedan 1931 
mellan 5.00 - 14.00. Utanför 
brukar det stå taxibilar och 
långtradare och är vida 
välkänt med sin speciella gammaldags interiör 
och de hemmagjorda´ mackorna.  
När vårblommorna börjar spira så rekommenderar 
jag ett besök i Färjenäsparken, som anlagts med 
gångstigar och sittplatser med utsikt över älven.    
    Anita 

Uthyrning av klubbhuset 
har pågått under lång tid. De sista tre åren har 

undertecknad haft äran att sköta om det. Bland 
dom cirka trettio tillfällen som varit har vi hyst 

många olika arrangemang som t.ex. fester, 
studieförbund, företag, seglarförbund. Och vad 

har vi då kunnat erbjuda våra gäster? Jo, förutom 
storstugan med plats för sextio personer och 

köket - fullt utrustat - ett klubbhus med 

tradition och seglarkänsla. 

För det facila priset av femhundra kronor för 
medlemmar/tusen kronor för icke medlemmar får 

du möjlighet att hyra klubbstugan och ger därmed 
ett välbehövligt bidrag till vår verksamhet. 

Färjenäsare och även utomstående, välkomna 
att hyra klubbstugan. 
Boka hos          Thomas H - 0739/867620 

 

Höstens Fredagsträffar avslutades  3/12 .. 
 
Och blev en ovanligt trevlig och välbesökt 
myskväll med både glögg och pepparkakor i 
helt lagom proportioner där inte minst spelglädjen 
stod högt i tak. Sture och Lennart på gitarr och 
mandolin stod för musiken men med  avsaknad av 
en dragspelande Lennart som drabbats av den så 
ohälsosamma höstförkylningen.  Men de båda 
återstående spelemännen  klämde i med flera 
välkända och lättsjungna Taube-melodier  som vi 

andra klämde i med efter bästa förmåga!  Tänk 
vad lite glögg o pepparkakor gör gott åt 
sångrösten!  Vid 23-tiden (lite drygt)  drog vi alla 
hemåt. Alla nöjda och fortfarande glada, men alla 
fester ska ju ta slut någon gång, så vi får dröja oss 
kvar vid minnet av just denna och vi  inväntar 
nästa fredagsfest då naturligtvis just du kommer, 
eller hur?    Festkommitén.     Ivan 

  

 
 
 
 

 

 
     

   Fredagsträffen den  3/12  som var årsavslutning, Sture och Lennart D spelar Jingle Bells m.fl.jul … 
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Kommande aktiviteter   (vinter/vår 2011) 
 
 

OM KLUBBHUSET:  (Arbetsdag 9 April , OBS! reservdag 16 april)
 
Nu i vår så har vi en del jobb att göra med vårt hus. 
Dels så har vi hittat en läcka i taket som gör att vi 
förmodligen måste ta upp delar av taket och byta lite plank. 
Detta är ett stort jobb som kräver lite planering. 
Sedan så har vi  framsidan vid ingången. Här måste vi byta 
panelen för den är så dålig längst ner. 
Och som vanligt, ta med verktyg och ert goda humör så 
kommer vi långt även denna gång. 
Ha det nu så gött som ni kan.   /Stefan. W 
 

 

 
 

 

Den 23 mars……En upplevelserik dag i Färjenäs. 
 

Vi börjar med en guidad tur i Ryaverkens  

avloppstunnlar, där vi under ledning av 
”Rasmus” , som bl.a. är pappa till hela projektet,   
kommer att få se världens längsta målning, hela 
265 meter lång. Konstnären Pontus Andersson  
som under ca 10 års tid målat dessa har utgått 
från ett perspektiv sett från vattenytan. Vi kommer 

att bli guidade runt i olika gångar med bl.a. 
spiraltrappor,  från Bortgången, genom 
Vilsegången och vidare till Rättegången, en 
fascinerande rundvandring  som tar ca 1 – 1 1/2 
timma. Vi avslutar med en promenad ner till 
Färjenäs anrika café för en fika med en härlig 
arbetarmacka.  

Anmälan till Inger Mårius på tel 031-694020 eller  mail  inger.marius@telia.com   senast den 15 mars. 

Vi träffas kl 10.45 utanför Gryfab.  Adress: Norra Fågelrovägen 2 ( under Älvsborgsbron) 

höger om vägen ner till Färjenäs. 

 

Våra Fredagsträffar den 4/2,  4/3,   8/4,    våravslutning 1/6 (onsdag)  
 

I klubben har vi ju sedan åratal tillbaka haft våra 
träffar varje första fredag i månaden. Träffarna är 
till för att i all enkelhet komma tillsamman och att i 
FSMK.s klubbanda lära känna andra 
klubbmedlemmar, utbyta erfarenheter, ta åt oss 
vad klubben har att erbjuda i form av kurser och 
annat, och naturligtvis, det är genom umgänget i 
klubben, genom andra  klubbmedlemmars  
erfarenheter  och upplevelser vi skaffar oss detta 
som vi ”gamlingar” kallar FSMK.s klubbanda!  
Klubben har ju en 70-årig historia, inte minst 
belyst på den Färjenäsafton vi hade i höstas, då vi 
fick oss till livs litet verklig Färjenäshistoria och 
litet om klubbens start och tillblivelse. Så du ska 
veta att FSMK är en klubb med tradition och 
historia.  Vi försöker värna om och sprida en god 

kunskap om vett och etikett på sjön, ordnar 
motorkurs, ibland förarintygskurs och VHF-kurs, 
”kulturaftnar” på tisdagar då en del målar, några 
spelar i all enkelhet lite bridge, och inte att 
förglömma, våra spelemän som med liv och lust 
tränar inför eventuell promotion på vår 
årsmötesfest  Du som kanske är nybliven medlem 
i klubben. Kom på våra fredagsträffar. Träffa och 
trivs tillsammans med andra klubbmedlemmar. 
Du tar själv med dig vad du vill äta och dricka och 
så lägger vi en tjuga till kaffet. Vi har alltid en stol 
ledig och ser mer än gärna att fler kommer och 
det är genom träffarna du lär känna andra 
klubbmedlemmar och får ett extra leende när du 
seglar förbi ute på sjön!          Ivan 

 

Kulturkvällar tisdagar kl. 18.00  
Det finns f.n 3 aktiviteter , bridge ,målning och musikutövning. Gillar du att spela bridge ?  Hör av dig om du 
är intresserad ! Titta in vi bjuder (självkostn.- pris) på kaffe..( i Klubbstugan). Välkomna !   Ring till Gull 58 16 
08 eller Olava 55 21 93 (bridge)  .   

Från arbetsdagen 16/10 2010 

mailto:inger.marius@telia.com
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Det blir ny information om CoastBook men även om annat intressant 

 Nu gör vi ett nytt försök att få ut mer folk än vad 
det var på det förra mötet.  
CoastBook är framtagen för sjöfolket där största 
syftet är att finna varandra på havet. Genom 
positionering av mobilen kan vänner se varandra, 
planera rutter, använda loggbok mm.  
Peter Tiner som håller i det hela hade även med 
sig mycket bra info om att förlänga livslängden 
på batterier. 

Via en mobilsite så kan du se var dina vänner är 

på en karta i mobilen. Självklart går det att göra 
sig ”osynlig” också. CoastBook kommer också att 

applicera flera tjänster inom kort så som rating av 

gästhamnar, restauranger. Hitta upplevelser, 
konserter, boka båtplatser och mycket mer. Bäst 

av allt CoastBook är gratis! 
Mer om detta kommer på vårt årsmöte, typ när 
och var.   //Stefan 

 

Motorkursen startade i år igen den 8 jan med 10 deltagare  
under ledning av Gerhard Eriksson 3:e året i rad, och klubbmästeriet ställer upp med god 

och mycket uppskattad mat vid varje träff, meddelade Thomas H på redaktionsmötet. 

Båtloppis  .. datum  se sid 8 
  
Samma som förra året finns hemsidan kvar för att  
alla kan få koll på vad som saluförs på borden   
( även vem som säljer). 

www.tinyurl.com/yerdmxy.      Kontakta 

 Gun B om dina prylar som skall säljas, jag 
uppdaterar hemsidan. Filen kommer att 

uppdateras kontinuerligt. Du kan redan nu boka 
bord ring 26 57 63.     Gun B.  

 

Vårträff i klubbstugan  söndag 8 maj  kl 13.00 

Succén från 2010  gör att det blir repris i år 

igen,  och hoppas att så många som möjligt möter 
upp (kanske ännu fler än 2010?) för att få en 
trevlig sammanstrålning  i klubbstugan. 
Vårträffen innebär att medlemmar – äldre som 
yngre träffas under några timmar i klubbstugan, 
inte minst skulle det vara trevligt att nytillkomna 
medlemmar kommer med ! 
Som vanligt bjuder klubben på förtäring i någon 
form och det är fritt fram för historier och trevliga 

återblickar på vad som kan ha hänt i både klubb 
och båtliv m.m. 
Väl mött till en garanterat trevlig stund 
tillsammans ! 
 

Vi vill gärna att du anmäler  dig – vi måste ju 
dimensionera det vi bjuder på ! 
Ring till: Inger Mårius, mobiltel: 0707/694020 

eller maila:      inger.marius@telia.com 
senast den 4 maj 

 
 

Gamla  Färjenäsblad efterlyses! 
  
Nisse Dunér kommer med idén att binda in en komplett uppsättning av vårt klubb -blad - 
Färjenäsbladet - till en exposé över klubbens spännande utveckling under de senaste ca 30 åren.  
Vi saknar ett fåtal tidningar och hoppas på hjälp från någon ordningsam klubbmedlem som sparat tidigare 

blad. Det gäller i första hand nr 39, 40, 47 och 53 

 Är du lycklig ägare till något av dessa nr så ring Gunnar A.  581608 eller Nisse  D.  921056  
 Nisse D har en känning som binder in dom snyggt!                                                     Hälsningar /Gunnar 
 
 

GREFAB meddelar om grindarna: 
Grindarna kommer att vara låsta från och med den 15 december, 22oo – 06oo, dagligen. Kommer att 
sätta upp skyltar vid grindarna om detta. Det kommer att finnas skyltar på infartstolparna där det finns 
telefonnummer till El-bröderna om det är tekniskt fel nattetid. Det är dock inte tänkt att man skall ringa dem 
om man blir rent inlåst för att man glömt sin nyckel. Kommer att ta kontakt med vaktbolag som i så fall får 
sköta utsläpp och i förekommande fall debitera den som skall ut. Det kan ju komma att kosta en slant.  
Om det är så att ni har någon form av verksamhet i er lokal och det är låst när ni skall ut så får ni ju 
vara vaksamma på att siste man verkligen har släppt ut alla .. Om du har några frågor så får du gärna 
slå mig en signal.       Hälsningar Karin Fredell  GREFAB  Telefon 031-80 58 00  

http://www.tinyurl.com/yerdmxy
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En resa som gav mersmak berättar Sune: 

Är sjöliv alltid båtliv på traditionellt sätt ?  
Nej troligen inte, 1997 genomförde 
Agneta och jag en lite annorlunda 
båtfärd tillsammans med fyra goda 
vänner en resa på engelska 
kanaler, en tanke som jag närt 
sedan många år tillbaka ! 
Vi hade valt en kanal där vår resa 
började från  staden  Whitchurch och 
slutade i en stad som heter 
Llanggollen alldeles vid foten av 
Snowdonia i Wales, en färd på c:a 
33 distansminuter som vi avverkade 
tur och retur på en vecka. 
Båten (eller snarare pråmen) var 16,5 meter lång, drygt två 
meter bred och vägde fjorton ton. Färden genomfördes på en 
kanal (tidvis ett brett dike) i en fart på max fyra knop. I denna 
båt finns all bekvämlighet såsom centralvärme, toalett med 
badkar ! spis med ugn, tv med mera. Till och med septitanken 
är så stor att den för oss räckte hela veckan, men det finns 
tömningsställen, vattenpåfyllning, toaletter etc. efter kanalen – 
nyckel till toaletterna finns i båten !! 
Man passerar slussar (endast två stycken på denna tur), broar, 
akvedukter, tunnlar genom ett fantastiskt landskap där kor och 
får betar efter kanalkanterna etc. 
När man känner för det och finner en mysig by så stannar man och förtöjer medelst några korta repändar i 
två armeringsjärn som slås ner i backen med en slägga, en fender består i regel av en repände med knut i 
ändan och en plastslang som skydd – detta fungerar bra ! 
Mat äter man på någon lämplig bykrog, maten i England är väl normalt sådär – men vi blev serverade 
mycket god mat på resan, bättre för varje dag ! Mycket trevliga människor efter kanalen. 
Nu är det dags igen, vi har funnit en ny kanal som lockar – denna gången är det Monmothshire/Brecon canal 
på sydöstra sidan av Wales i kanten av nationalparken Brecon Beacon. 
Det kanalavsnitt som vi skall avverka denna gång är c:a 35 distansminuter (gånger två) med sex slussar och 
naturligtvis även här broar, akvedukter och tunnlar.  
Denna färd skall genomföras sista veckan i maj 2011, vi får väl anledning att berätta om upplevelsen från 

denna resa vid något lämpligt tillfälle.   Sune
 

Sommarprogram på Framnäs 2011 
Seglingar 
 

Vårsegling, K-6 14 maj Ingår i KM 

Framnäsvalsen med ärter o punch 21 maj Ingår i KM 

Grötö/Bårholmen runt 4  juni  

Räkrundan endast K-6:or 4  juni  

Pokalseglingar SKBF  27 - 29 juli Bohus Malmön 

Johnnie W. Cup/Framnäsdagen 13 aug Ingår i KM 

Kräftköret 27 aug Ingår i KM 

Poly Skagen Race 2 – 4 sept Långedrag-Skagen-Framnäs 

Damkappsegling 14/5, 21/5, 4/6, Framnäs  

 13/8, 27/8   

Festligheter 
 

Pubafton                 21  maj Framnäs 

Räkfrossa               4    juni Framnäs  

Midsommarfest       24  juni Framnäs 

Vattenfest              6    aug Framnäs 

Kräftskiva              27  aug Framnäs 



AKTIVITETSLISTA FSMK våren/ 2011 
 
29 Januari (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan. 
   På kvällen, kl:19:oo blir det traditionsenligt fest      Anmälan: se sid 1 
04 Februari (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.00  se sid 5 
04 Mars (fredag) Fredagsträff. Kl: 19.00 
23 Mars (onsdag) Besök på Gryab, Ryaverken – guidad visning av  
   utsmyckad kulvert.  Anmälan till Inger M    senast 15 mars      se sid 5 
07 April (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo 
08 April (fredag) Fredagsträff Kl: 19.00 
09 April  prel.(lördag) OBS! Reservdag 16 april  Arbetsdag i klubbstugan –  
                                                                                    mellan kl: 10:oo > 14:oo                  se sid 5 
(06 Maj) (fredag) OBS! INGEN FREDAGSTRÄFF  
07 Maj   prel.(lördag) Loppmarknad i klubbstugan, ring och boka bord till: 
   Gun B. tel: 031/265763 eller  Lennart E. tel: 031/561322            se sid 6 
08 Maj (söndag) "Vårträff" i klubbstugan kl:13.oo, alla hjärtligt välkomna  
                   till denna traditionsenliga årliga träff.                                          se  sid 6 
xx Maj . (lördag) Datum ej fastställt i skrivande stund ! Tider i aprilutgåvan. 
                                       12-timmars segling i samarbete med SXK 
                                        med avslutande sillsupé på kvällen i FSMK. Klubbstuga.  
                                        Ring till Gun-Britt för info  tel: 031/510176  
01 Juni        (onsdag!) ”Fredagsträff”.   Kl: 19.30 Våravslutning 
                                        Detaljer i april-utgåvan  eskader dagen därpå.               
02   Juni       (torsdag  )   eskader  om vädret är OK. Inga långfärder. 
     
Tisdagskvällar kultur                se  sid 5 
 
Fler aktiviteter under våren 2011    .    repris av COASTBOOK                                    se  sid 6 
 
 


