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Inför vintern 01-02
Var det planerat att vi skulle reparera södra bryggan i hamnen. Bryggan har varit dålig en
längre tid. Nu blev det ingen riktig vinter. Isen varför dålig varför detta projekt rann ut i
”sanden”
I och med den ökande medelåldern bland klubbens besökande medlemmar av Glipen har
uppmärksammans att många upplevt ”bullerninån” inne i stugan redan tidigt på kvällen
som besvärande. Det är dessutom i o för sig ett känt faktum att bullernivån höjs vartefter
kvällen fort lider och att gamlingarna därefter troppat av tidigt då det inte kunnat deltaga i
diskussionerna. Klubbens alerta damer som gärna ser att deras män skall vara uppe på
kvällarna beslöt därför att träffas och tillsammans skapa olika bullerdämpande
utsmyckningar få ner ljudninån i klubbhuset. Det blev för damerna flera trivsamma
vinterkvällar med gemensamt skapande arbete som vi nu kan njuta av i klubbhuset på
Glipen.
En informations- och regeltavla tillverkades också under vintern av Snickar-Janne. Vi
hoppades att den kommer att utnyttjas och bli till glädje för oss medlemmar och eventuella
besökare.
Medan vi såg fram emot islossningen och därmed sjösättning och segling fick islossningen
till följd att sponten innanför ”Melvins” påle krossades. Även en av stolparna knäcktes.
Bojstenarna till betongbryggan flyttades. De försök som vi gjort att sträcka om
bojkättingarna har inte blivit bra varför besluts senare tagits om flyttning av betongbryggan,
nya kättingar och bojstenar.

Arbetshelgen i 25-26 maj
Toaletten målades om i samma färg som vedboden och bastun. Långa bryggan från hamnen
till toaletten gjordes färdig. Bastubryggan förankrades, ny förankring till bastubryggan hade
gjorts . För att lättare komma ut till flytbryggan arbetade ett gäng med att bygga en avsats i
tryckimpregnerat virke i anslutning till bastun och bastubryggan. Till de manligas förtret och
de kvinnligas glädje sattes det upp ett plank mellan bastun och vedboden som gör att den
kvinnliga fägringen nu kan obemärkt tvaga sig efter det stärkande och uppiggande badet.
Ved höggs för att travas och läggas upp för senare bruk. Av vad vi kan märka var beslutet
att bygga bastu rätt. Den utnyttjas flitigt och bidrar till att efter en hård arbetsdag vi doftar
gott när det är dags att samlas i stugan för god dryck och mat.
Klubben bjöd på grillkorv och öl under arbetets gång. Flickorna satte upp sina under vintern
skapade alster som nu förutom vara bullerdämpande även även gör klubbstugan mysigare.
De som inte hade de rätta handlaget för snickeri- och bryggarbeten försågs med för dem
lämpliga arbetsuppgifter såsom krattning,städning av toalett, klubbhus, fönstertvätt mm.
Vi var 25-tal personer som deltog. De flesta planerade arbeten blev utförda.

Det här blir snyggt. Om de bara visste
hur mycket jobb det har varit.

Här målas det

Stor som liten – det skall börjas i tid. Arbetsplikten börjar tidigt. Korv är gott och nyttigt
även för stora killar.
Den 18 juni hade vi arbetskväll . Det var dags att förbereda midsommarfirande.

Midsommarfesten ägde rum traditionsenligt. Vi som seglat ut redan kvällen innan började
bli lite oroliga då vi var ett fåtal båtar. Varefter tiden gick kom en och annan båt ut. På
eftermiddagen ökade tillströmningen och innan firandet skulle påbörjas var det ett tjugotal
båtar i hamnen. Det blev som vanligt en trevlig kväll. Någorlunda rimlig sänggång för en del
medan andra var uppe tills solen gick upp.

Den 17 augusti var det dags för kräftskiva. Det var stor anslutning. Stugan var ”full” av
sörplande, kräftätande seglare och andra båtmänniskor. Snapsvisor sjöngs och
uppmaningarna i snapsvisorna följdes under allt från grimaser till njutfullt suckande.
Den 21 september var det dags för skrammelseglingen. Vinden lyste med sin frånvaro. De
vindpussar som kom var nyckfulla. Målgång blev det i alla fall. En segrare skull koras. Han
fick som sedvanligt hämta priset sist. De medhavda priserna hade i stor utsträckning samma
form som tidigare år dvs flaskliknande innehåll. Efter prisutdelningen var det dags för
ärtsoppan och punschen. Nu var det mörkt när det var dags att ta sig till kojen - stegen var
för många vingliga – ingen hamnade i vattnet varför kvällen slutade bra.
Lördagen den 18 oktober var vi ett gäng ut till Glipen för att förbereda ”Mudder-Kalles”
ankomst. Vi fick hjälp med att bogsera ut telefonstolpar för pålning vid södra bryggan och
till lagning av spånten vid betongbryggans infästning. Locken vid södra bryggan plockades
bort liksom locken vid samlingsplatsen vid betongbryggan. Sten-Olof och Göran utförde
sjömätningar för att utröna möjligheterna att ta in sandpråmen på Glipens västra sida. En
av deltagarna passade även på att ett dopp. Det verkade som att det var kallt. Som tur var
hade Tommy med sig extra kläder.
Lördagen 14 dagar därefter dvs den 2 november fortsatte vi med förberedelserna inför
”Mudder-Kalles” ankomst. När vi skulle ut på morgonen hade vi motvind. När de som åkte
med ”Bustern” var framme vid Glipen var de som isstatyer. Bastun värmdes upp för att tina
och torka kläderna. Vi rensade rent pålningen från vajrar och annat stödmaterial. Pålarna
kan nu tas upp och sättas tillbaka, tryckas ner längre en vi gjort tidigare. 3 man bogserade in
betongbryggan och lassade på förutom 2 nya bojstenar på 1.5 ton vardera även virke för
lagningen av skoningen för att sedan transportera ut betongbryggan till Glipen på nytt. Det
visade sig att betongbryggan var en utmärkt lastpråm. Ett fäste göts av Tommy och hans
måg som nu fått prova på hur det är att vara seglare. Vi har noterat att han har varit med
på alla arbetsdagar. Det gäller att kvalificera sig inom bryggsvängen innan man blir seglare.

Glipenkommiten tackar alla som hjälpt till för att göra vår kära ö – Glipen till en trivsam
samlingsplats för alla.

Glipvärdarna .

