Välkommen till OEYC Höstträff 2014
Lördag 15/11 på Fiskemuseet, Hönö Klåva
På årets höstträff kommer både fiske och långfärdssegling att behandlas. En mängd andra aktuella
spörsmål kommer naturligtvis också att diskuteras som vanligt när OE-seglare träffas.
Vi kommer att få en guidad visning av Fiskemuseet och därefter kommer Brita och Ragnar Johansson
att i ord och bild berätta om sommarens segling runt England med sin Fortissimo.
Innan vi går till museet startar vi med gemensam lunch, för de som så önskar, på restaurang ”Kroken”
som också ligger i Hönö Klåva.

Brita och Ragnar och deras föredrag
Vi heter Brita och Ragnar Johansson är 62 och 61 år.
1981 byggde vi vår Fortissimo. I 20 år seglade vi på våra
semestrar i Skandinavien med våra 2 barn. När de hade
flyttat hemifrån gick vi kanalvägen till Medelhavet hösten
2001. Seglade runt i västra Medelhavet 2002. Bestämde
oss för att ta hem båten men bestämde oss också för att ta
längre ledigheter, om det var möjlighet för jobben.
Därefter har det blivit segling bl.a. till Tromsö, runt
Storbritannien, Haparanda, Baltikum och St. Petersburg
samt La Rochelle på Franska Atlantkusten.
I år gick seglingen till London, Engelska ostkusten till Edinburgh, genom Skottland på Forth & Clyde
kanal vidare till Isle of Man. Därefter till Fastnet Rock på Irlands sydvästudde tillbaka till Scilly Island
och Engelska kanalen hem.
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Program
13:00
Samling för lunch på restaurang Kroken (troligen) [se: kroken.nu/antligenhelg]
14:00
Guidad visning av Fiskemuseet
14:30
Enskild titt på Fiskemuseet och mingel
15:00
Brita och Ragnar berättar om sin segling runt England
16:00
Frågestund och avslutning
Anmäl dig snarast (senast 2014-11-01) så att vi kan meddela Fiskemuseet och restaurangen hur
många som kommer. Skicka e-mail till leif.lexell@gmail.com eller ring 031 – 26 25 17. Blir det för få
anmälningar kommer vi att ställa in träffen.
Hälsningar

Leif

