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Glipensäsongen började i februari när isen hade lagt sig. Nu var det möjligt att göra den sista
lagningen av sydöstra bryggan efter ”Dynamit-Harrys”härjningar. Det var Yngves del som var kvar
att laga. Med Supra-Stig i spetsen tog sig ett gäng an att färdigställa sista delen av bryggan samt
bryggnocken. Det spikades lock för att göra det så bra som möjligt för Yngve och hans Rosa . Det
visade sig senare att bryggnocken blev så bra att den togs i anspråk av andra. Yngve och hans Rosa
fick flytta till Glipen inloppet.
Ett gäng tog som sin uppgift att rensa sydöstra inloppet från de träd som fallit omkull och nu låg på
isen. Vi tog hand om stammarna och de grövsta grenarna som blev till bastuved. Av kvarvarande ris
och grenar gjordes det en rejäl brasa på isen
Kung Byxlös hade erbjudit oss att hämta timmer på fastlandet i närheten av Hagsta udde. Med hjälp
av skoter drog Göran och Tommy en del av det utlovade timret till Glipen. Det finns en hel del kvar
att hämta varför vinterns arbetsdag är räddad.
Mats hade tidigare varit ut till Glipen och kluvit ved. Han fick nu tillfälle att visa på sin skick-lighet
med klyvyxan. Vedboden var innan vi började arbetsdagen välfylld inför bastusäsongen. Det skulle
inte råda brist på bastuved denna säsong.
Under Görans ledning gjordes boj stenarna i ordning. Vi har fått järnvägssliprar av Strängbetong
som hämtades inne på fastlandet och bogserades ut till Glipen. De var tunga, det pratades om c:a
150kg. Göran hade tänkt ut hur vi skulle spela ner sliprarna. Det visade sig att det fungerade bra.
Döm om vår förvåning när det sedan visade sig att när östanvinden tryckte på så gav bojarna vika. I
vinter gör vi ett nytt försök. Bosse har fixat till nya ”boj stenar” som normalt vill flytta på sig men
nu skall bli vår fasta punkt.

Det jobbades och svettades

Supra-Stig i arbetstagen-inget fusk här

Sista april
Seglings säsongen började som vanligt med sista aprilfirande ute på Glipen. Mats, som under
vintern varit ut och städat, hade lagt gammalt virke och annat skäp i en stor hög mellan västra
bryggan och stigen ut till fyren. Det här området är sankt. Vi kunde se majbrasan inifrån Kungsör
och väl styrka av ”livets vatten” tuttade några av oss på våran brasa trots livliga protester från
övriga. Det brann hela kvällen vilket gjorde att vi på natten turades om att vara brandvakter trots
Görans försäkran om att det inte förelåg någon fara. Man blir aldrig accepterad som expert på
hemmaplan.
Vårens arbetshelg
I mitten på maj var det arbetshelg. Anslutningen var god. Det skulle som vanligt städas. Damerna
tog hand om stugan och toaletterna. De fejade och gjorde snyggt . Det här är de bäst på. Där skall vi
karlar inte försöka konkurrera.
Med Bosse i spetsen tog sig an några an att installera de nya glasdörrarna. Det blev ett riktigt lyft
för stugan. Få hade kunnat tänka sig att det skulle bli så bra. Tommy färdigställde snickar boa. Nu
råder det god ordning. Allt finns på plats. Hoppas nu bara att vi efter användningen av verktyg sätter
tillbaka dem på den plats där vi tog dem.
Nu är det så att damerna kan annat än att städa och feja. Liljan, med biträde av Roger, började rensa
bort löv och skräp på området mellan vänstra bryggan och stigen ut till fyren. Här hade vi inte så
vitt vi kunde eringa oss aldrig krattat eller rensat. Vi andra har väl varit hemma-blinda. Det blev en
rejäl hög med löv och grenar på den plats där vi tidigare hade majbrasan. Kanske en ny brasa nästa
år?
90-års jubileet
Jubileet var väl förberett. Roger hade märkt upp bryggorna spå att alla skulle få plats. Hamnen
fylldes på varefter trots att vädret inte var det bästa. Firandet börjande med samling vid fyren där
Tosse, Per,2Fotofrafen” och Sörberg kåserade kring sällskapets historia. Det handlade om
kappseglingar, seglarfester mm. Ett mycket uppskattat inslag.

Verandan hade klätts in och ett stort militärtält hade satts upp där ”gående bord” serverades. Maten
var bra och uppskattad. Stämningen var god. Verandan var fylld varför de yngre förpassades in i
stugan.
Midsommarfirande
Midsommarfirandet inföll veckan efter 90-årsjubileet. Det blev lite väl mycket Glipen varför många
föredrog att segla i väg på andra sidan av ”Kvicken – där Sundbyholm var målet. Fredrika och
Simon började klä midsommarstången och fick snart hjälp av flera. Det dök upp båtar vartefter
varför hamnen trots allt blev ”halvfull”innan det var dags för midsommarfirandet. Det blev en
trevlig kväll och för vissa ”dagen efter” en tidig traditionsenlig champagne-morgon.
Boulebanan
Glipen värdarnas önskemål om boulebana har tillstyrkts av styrelsen. Grus och virke har köps in.
Transporten av grus visade sig vara mer tidsödande än vad vi kunnat tänka oss. Arboga Båtklubbs
flotte visade sig inte kunna ta så mycket last som vi trodde. Enkel resa ut till Glipen tog ungefär 2
timmar. Vi har kommit så långt med boulebanan att den kunnat användas. Nu satsar vi på att den
blir färdig nästa vår. Gruset kommer att transporteras till fastlandet mitt flotten för att lasta. Det här
kommer att minska drivmedelskontot för 2005 rejält.
Kräftskivan
Kräftskivan blev av någon anledning inte välbesökt. Endast ett fåtal båtägare ställde upp. Kanske
kan det bero på att det var utlovat en fin helg och det har varit lite väl mycket ”Glipen”. Det hade
jobbats en hel del på Glipen och iland, det hade varit lite sämre helg-väder tidigare och såg många
chansen att komma på andra sidan av ”Kvicken”
Skrammelseglingen
Skrammelseglingen hade samlat ett tiotal båtar. Det var bra väder. Vinden var måttlig. Det ble en
tuff jakt på båtarna med lågt lys. De lyckades hålla undan trots att de kände Tommys andedräkt i
nacken. På kvällen samlades vi som vanligt till ärtsoppa och av klubben inköpt punsch för detta
tillfälle. Stugan var på kvällen välfylld . Prisutdelning ägde rum. I år var det svårare att välja pris då
vinflaskor inte längre var tillåtna som pris.
Höststädningen
Vi hade förlagt höststädningen till mitten av oktober. Tanken var bl.a att vi skulle frakta över grus
till boulebanan. Nu blev det inte så. Dels tillät inte ekonomin att vi köpte in sand dels hade Arboga
Båtklubb hämtat tillbaka flotten. Det får bli kommande år.

Bastubryggan togs upp. Räddningsstegarna togs in för vinterförvaring. Veranda taket stadgades för
att klara eventuell blötsnö. Roger tog reda på några träd som fallit omkull i sundet mellan Yngves
brygga och ön mitt emot. Göran och Bosse flyttade undan ”boj stenarna” så att vi kan ersätta dem
med nya.
Glipen kommitten vill härmed framföra sitt varma tack till alla som ställt upp och hjälpt till.
Glipenvärdarna

