Nyhetsbrev # 1, 2019
Hej och god fortsättning på nya IOM året.
Nu börjar vi äntligen bli hyfsat färdiga med inventering av vad vi har och vad vi kan
erbjuda våra kompisar och förhoppningsvis nya kompisar som tycker RC segling verkar kul.
Som vanligt har vi en hel del saker till båtarna, såsom beslag, block, kickar, bulbar,
bommar, master, segel, skrov samt allt möjligt ”Gott å Blandat”.
Därtill satsar vi tillsammans med SRSS på att få igång intresset för gamla båtar, s.k.
Vintagebåtar. Så nu slår vi upp portarna till vårt lilla varv här på Lidingö och inledningsvis
på denna säsong vill vi nämna att vi har
•

•
•
•

8 st Khaa skrov / däck plastade, men ej ihopsatta. Pris för dessa är symboliskt. De 3
första ger vi bort. Önskemål (krav) är att Ni köper segel, fenor, roder etc från oss
samt att Ni blir medlemmar i SRSS och i slutänden hoppas vi få se Er på våra
regattor. 2019 blir det 5 st speciella vintageregattor. Mer om dessa på www.srss.se
1 st Norlin. Färg – grön. Pris för komplett skrov med fenbox, hjärtstock, skot- och
roderservo / fästen är om den säljs före 15 februari satt till 1 200 kr.
2 st Bagheera. Färg – gul och röd. Pris för komplett skrov med fenbox, hjärtstock,
skot- och roderservo / fästen är om den säljs före 15 februari satt till 1 000 kr.
Inom kort kommer SRSS ut med info om s.k. klubbkvällar här på varvet. Då träffas
vi och kan utbyta erfarenheter / hjälpa varandra / knyta nya kontakter & boka tid
med klubbens olika experter i fråga om elektronik, segeltrim, böja master mm.

Så nu är Ni hjärtligt välkomna att botanisera på vårt varv. Innan Ni kommer ut så är det
bra om Ni ringer och bokar tid med någon av innehavarna till varvet för bokning av tid. Vi
finns på Förrådsvägen 4F Stockby Industriområde Lidingö
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Väl mött till en trevlig och spännande 2019.
Tom / Per-Julius / Håkan / Claes

