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Det är nästan
oförskämt vad
bra man kan ha
när solen skiner
och Mälaren
glittrar.
Det bästa med
solen är skuggan
under
parasollen !
Hej alla medlemmar
Hoppas att allihopa fick en lika fantastisk semester som vi.
Solen sken från den molnfria himmelen och det gick till
och med att bada i havet på kusten, 22 grader i saltsjön är
inte fy skam. Det har funnits somrar där man tvingat sig
att ta ett dopp i det 14 gradiga vattnet och kommit upp
fortare än man hoppade i.
Men sommaren, den är inte slut än, snart träffas vi på vår
fina klubbholme i glada vänners lag. Den 6 septemper
kommer vi att röja och feja, såga och klyva ved, sedan
vankas det ärtsoppa med tillbehör.
Välkomna alla vänner för vintern knackar snart på dörren
och nästa vår känns lite avlägset.
Yrjö Björkqvist

Sjöräddningen hälsar på hos oss på klubbholmen och
Fia bjuder på kaffe och sin goda sockerkaka.

Båtupptagning i höst
27/9, 4/10, 11/10 och 25/10
Vi lyfter endast betalande medlemmars båtar,
kranföraren har en lista över betalda lyft. Alla lyft
skall vara betalda i förskott på klubbens konto.
Anmäl dig hos kranföraren före klockan 09.00. på
lyftdagens morgon.
Säkerheten går först vid båtlyft. Arbeta inte under
en hängande last.

Arbetsdagar på Slipen hösten 2014
Måndag 8 september kl. 17,00-20,00
Lördag 13 september kl. 08,00-13,00
Måndag 15 september kl. 17,00-20,00
Önskemål om att medlemmarna tar med sig egna verktyg om
de har. Exempelvis: Hammare, Tumstock, Såg,
Borrskruvdragare, Cirkelsåg, Vinkelslip, Busksax, m.m.
I behov att göra , men vi gör det vi hinner och har medlemmar,
som hjälper till.
Göra färdigt hetvattentvätt, samt flytta den.
Inreda nya containern: Flytta över gamla hyllor från gamla
containern samt material.
Lägga tak på nya containern, (som kondensskydd)
Flytta om bryggorna vid Slipen.
Röja buskar utmed kajkanten samt klippa gräs.
Sedan finns det en hel del mer att göra, men det kan man ta
upp då om det blir slut på arbetsuppgifterna.

Hälsar
Slipförmännen Bengt och Jörgen

Midsommar 2014

Köping 20 aug. 2014
Vilken dag på året är den ljuvligaste dagen, sista arbetsdagen
före semestern. I år var det den 4 juli och solen värmde när jag
klev ut från jobbet. Temperaturen hade legat på ca 15-16
grader under försommaren och nu visade termometern 23
grader. Som alla vet, väntade nu en lång härlig, solig och varm
sommar. Vi hade packat allt och den natten sov vi i hamnen
båten. Dagen därpå mönstrade våra barnbarn på, mormor och
morfar skulle få rå om dem en hel vecka. Nu kastar vi loss och
styr mot Tallis. Nästa dag när vi har rundat Tallklubben dyker
Fraganzia upp vid vår sida, vi skall göra sällskap en bit ut i
saltsjön. Eftersom vi inte har bråttom blir Mälarbaden vår
nästa hamn. Vi vill sätta upp ett varnande finger då det gäller
den "hamnen". Det kom en man som tillhörde campingen och
uppmanade oss att betala 100:-/dygn, vi hade tillgång till
campingens dusch upplyste han oss. Det visade sig att duschen
kostade ytterligare 10 spänn, vilket fick oss att "gå i taket". Ni
skall då veta att "hamnen" består av en brygga som mer eller
mindre knappt håller ihop, man kan säga att man ligger på
egen risk. Nästa dag forsätter vi till Sundbyholm och där
mönstrar Berth & Kerstins barnbarn på, nu är vi fyra vuxna,
fyra ungar och två hundar som fortsätter resan mot "okändt"
vatten. Det blir Granskär och sedan civilisationen i Södertälje,
nu är det dax att bunkra. När man har tre hungriga ungar
behöver man ett kylskåp på 300L istället för 80L. Ett besök på
leksaksaffären och pizza är ett måste förståss, det är ju
semester. Nästa dag ankrar vi upp i Brandalsund, en plats som
ungarna älskar. Nu blir det bad och åter bad 27 grader i luften
och 22 grader i vattnet. Nu har en vecka passerat och alla
barnen skall mönstra av, vi har som vanligt barnkalas för Joel
som fyller 10 i år innan det bär av hemmåt.

Nu börjar semestern för de vuxna och vi styr mot Ringsö, där
blir vi kvar ett par dagar och bara latar oss. Sedan fortsätter
jag & Hans mot Oxelösund, Berth & Kerstin som inte har lika
lång semester som oss, styr mot Nyköping och går på
gästabud. Vi ligger kvar en extra dag i Oxelösund innan vi går
över Bråviken, det blåser lite och jag får sitta hos hundarna
för att de skall känna sig trygga. Vi hittar en vik, Hårviken
strax före Harstena som är vårat mål denna semester. Nästa
morgon ringer Åke "Blomman" Blomkvist från Köpings
seglarklubb och meddelar att nu finns det plats vid bryggan
på Harstena, han är där med sin familj och vet att vi hade
tänkt oss en tur till Harstena denna sommar. Åke är en
hängiven fiskare och tar alla chanser för en fisketur, han har
fixat en båt som de får låna och sticker ut ganska omgående
när vi lagt till. Efter 4 timmar återkommer Åke, Martin
(svärsonen) och Hans utan en enda firre. Det hindrar inte
Åke, han har goda vänner på ön som erbjuder dem att låna
fiskenät. När kvällen kommer är det dax att lägga ut dem,
morgonen där på tuffar de ut med spänd förväntan för att
vittja näten. Fiskelyckan är total när de drar upp 15 abborrar,
4 flundror och 1 sik, nu får vi verkligen frossa i fisk.

Hans ville göra den här resan till Harsten dels beroende på att
vi aldrig varit i Sankt Anna eller i Gryts skärgård tidigare, dels
visste han att han har eller hade släkt som ev. bodde på
Harstena. Det vissade sig att hans kusins son med familj som
bestod av 5 personer av totalt 11, var fast boende på ön. Det
var ca 30 år sedan Hans hade träffat någon av familjen
Persson, bestående av pappa Kaj och de båda sönerna. Nu var
det dax att vända hemåt, det blev Ytterön en liten fin vik i
denna vackra arkipilag, åter en natt i Oxelösund, Ringsö där
Åke fick upp 20 fina abborrar.
Sedan fortsatte vi mot Dragets kanal och lade till vid en liten ö
som var namnlös och låg mittemot Ekskär. Vi tog en tur till
Nynäshamn men återvände till den lilla namnlösa ön igen. Nu
fick vi se den otroliga algblomningen som kom insvepande
från havet mot Nynäshamn. det var som att åka i gröt. Nu är
det 24 grader i havsvattnet. Brandalsund var nästa stranhugg,
Södertälje och Slandö kalv inne i Mälaren. Vi lade till vid
Askholmen och träffade på Yrjö & Marita. Lena & Åke som vi
hade följe med från Harstena fick äntligen segla när det blåste
upp lite, vi forsatte då själva. Vi passerade Strängnäs,
Sundbyholm, Kvicksundsbron för att slutligen lägga till vid
Tallklubben. Då tyckte herr Jansson att vi hade varit borta
tillräckligt länge, 7½ timme senare kom Åke & Lena
inglidande.
Det vi kommer att minnas av den här semester är framför allt
det fantastiska vädret och att båten höll ända in i "mål". Vi kan
också varmt rekomendera den enormt vackra skärgården
söder om Bråviken med hundratals små och större öar, där
man inte behövde trängas med andra utan hittade en egen ö.
Vid tangentbordet Lena på Miss Lane

Harstena, husviken
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Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya
adressen till: KMS Box 18 73123 Köping

Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som
mål att skickas ut till medlemmar 3 gg /år. För att fylla tidningen
med innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det
angeläget att förslag till artiklar kommer redaktionen tillhanda.
Det går bra att maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören.
redaktionen@kmskoping.se eller skicka med post till
MaritaBjörkqvist Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221
32648.

