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Styrelsen
Ordförande – Anders Olofsson  tel kväll 0320-10504
Sekreterare – Jan Felten  tel dag 0320-12670, kväll 0320-31425
Kassör – Bertil Leander  tel kväll 0320-40414
Ledamot – Anders Sjöblom  tel kväll 0320-13267
Materielförvaltare – Lars-Anders Johansson tel kväll 0320-41356
Suppleant – Patrik Ekberg  tel kväll 0320-211638
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En skrift för vind i seglen - 
från Marks kajak- och segelklubb!

Kapten har ordet!

Länsposten 
Nr 3 september 2010

Medlemsavgifter 2010 
Dags för årets medlemsavgifter. Samma avgifter som förra året och året  
dessförinnan… Pg-numret är 22 92 01-9. Glöm inte att ange vilken avgift som 
avses.

Junior    50 kr
Senior    100 kr
Familj    150 kr
Båtplats land   150 kr
Båtplats vid bryggan  500 kr
Båtlåneavgift segelbåtar  150 kr



Kapten har ordet!

Höstrace
Seglingssäsongen är snart slut men först ska vi ha vår regatta Höstrace. Ju fler som 
deltar desto bättre. Om några ur årets seglarskola känner sig mogna att ta steget 
vidare till att kappsegla vore det jättekul. Och det är inte så märkvärdigt som det 
kanske låter. C-optimist heter klassen och det är detsamma som att det är seglare 
som inte har så mycket eller ingen tidigare erfarenhet av kappsegling. Att man 
känner att man klarar att hantera båten även när det blåser och att man kan ta sig 
runt banan duger gott. En följebåt med instruktör kommer också att följa seglarna 
runt banan. Fyra korta race planeras med avbrott för lunch efter två av dem. Då 
bjuds det på hamburgare till alla deltagare och funktionärer. Anmälan på plats och 
rorsmansmöte klockan 10 med start snarast därefter. Övriga klasser är Triss, Laser 
och Tera.

Seglarskolan
Som vanligt de senaste åren blev det fulltecknat på seglarskolan, förmodligen tack 
vare att ryktet spridit sig om hur kul det brukar vara och hur mycket man lär sig. 
Isabel och Andreas gjorde ett bra jobb och ordnade också en återträff i augusti med 
mer segling följt av korvgrillning.

Övrigt 
Lars-Anders knep en hedrande niondeplats vid Master-SM i Laser som avgjordes 
utanför Marstrand för några veckor sedan.
Undertecknad ihop med Patrik blev elva på Triss-SM i somras. SS Kaparen i 
Gottskär var arrangör och på deras hemsida finns mer att läsa om tävlingen för den 
som är intresserad. Nästa år bär det av till Bohus Malmön, bättre lycka då hoppas vi.
En liten smidig röd följebåt har inhandlats för pengar som vi återigen fått av Förenings-
sparbankens Stiftelse. Kanonbra att använda som instruktörs- och säkerhetsbåt.
En vinsch att använda vid båtrampen är på plats. Vi har pratat väldigt mycket och väldigt 
länge om den. Materialförvaltare Lasse pratade inte så mycket, han gjorde istället.
På bloggen http://nyaogonupptackermark.wordpress.com/category/segla/ kan man läsa 
om Anna Franssons besök på Mos strand och hennes upplevelser av segling. Läsvärt!

Bästa seglarhälsningar
Anders

Bilder från seglarskolan 2010


