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Nyhetsbrev # 3, 2021
Säsongens officiella seglingar är över för i år, faen va tiden går fort… antar att Ni håller med
oss!
Gissar att det finns många därute som funderar sedan en tid på att i vinter skall jag fixa med
bågen så den är shipshape till säsongstarten i januari. Mats Kullström är seglingsvärd på
Vintercup # 1 i mitten på januari & Thomas Gross värd för VC # 2 i slutet av januari.
Nu undrar Ni säkert varför han håller på å skriver om det i början på november… men det är ju
så att vårt lager kanske inte har allt hemma på hyllan. Det blir för kostsamt och det har vi inte
råd med. Därför så inbjuder vi till försäljning av diverse förekommande saker som kan passa
som julklapp till fördäcksgubbe, mastgubbe, rorsman eller taktiker ombord på Din IOM.
Därtill kan vi om vi får träffas och prata just Din båt, så kan vi se vad vi har hemma och vad som
bör beställas. Om vi blir några stycken som behöver saker, ja då bringar vi kanske ner priserna
en smula. Tull, moms, frakt, andra underliga avgifter, tid för att hämta etc… På det här viset
finns sakerna hemma och vi kan boka tid för mek av Dina möjligheter till en framgångsrik
segling med Din IOM 2022. Under januari månad hjälper vi gärna till att bygga master, trimma
segel etc…
Så hjärtligt välkomna på Glögg, köp av vad det nu må vara och så beställer vi hem och slutligen
bokar vi tid för att hjälpa Dig… ja… förutsatt att Du vill ha hjälp förståsss.
Datum
PS.

2021-11-18 kl. 18.00 – 21.00 på Varvet
För Er som kommer och handlar, ja Ni åker på att deltaga i fisketävlingen. Same
precedure as last year.

Varmt välkomna
Tom Olson

IOM SWE 05

mobil 070 – 317 53 10

Håkan Lundquist

IOM SWE 118

mobil 073 – 502 08 64

Claes Brunnhage

IOM SWE 98

mobil 0708 – 40 88 20

Väl mött till en glad trevlig och givande kväll

Tom 05 / Håkan 118 / Claes 98
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