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Som vanligt var vi många som firade sista april ute på Glipen. 

Innan arbetshelgen var Tommy, Roger Ö och Torbjörn ute och fällde träd framför/bredvid 
huset, där vi skulle bredda altan, riskfyllt arbete men det gick bra.
 Vi var 33 arbetsvilliga vuxna medlemmar och 4 barn på vårstädningen, vädret var ganska 
bra soligt men kallt, typiskt vår väder
Jobb som utfördes var uppstart av altan bygget, bastubryggan lades på plats, vatten pumpen  
kopplades in, boule planen rensades, hängrännorna rensades, huset/toaletten och bastun 
städades, ved kapades/klövs, ny kompis gunga sattes upp, grus krattades på gångarna plus 
mycket annat som vi hann med.
Gemensamt avbrott mitt på dagen för grillning av korv och framåt kvällen kunde vi njuta av 
skönt bastubad och gemensam middag.



På vår skrammeln var det varmt och vackert väder, lätta vindar 1.5 till 3m/s , det kom 5 
båtar till start och Hans Söderholm vann med Marcus Lövdahl som tvåa.

På arbetskvällen den 11 juni var vi 13 arbetsvilliga, det var en dag med regn men det sken 
upp på kvällen, vi arbetade med altantaket, rensade hängrännorna, slog gräs/vass på planen, 
rensade boule plan, samt krattade in grus på gångarna.

Det blev även i år så att många kom för att göra arbetsplikten på hösten, men vi vill att det 
kommer flera på våren, ( i år 13 på våren och 22 på hösten ) det är bättre om det kom flera i 
juni, då har vi ej hunnit med alla arbetsuppgifterna de sista åren.

 
Midsommar, i år var det en väldigt välbesökt midsommar fest med kanske 100 medlemmar 
som deltog, festen startade på efter middagen med att klä/resa majstången, därefter 
anordnade Torbjörn o Inger som vanligt en boule turnering där varje båt fick ställa ett lag på 
benen ,bra initiativ som börjar bli tradition. Framåt kvällen var vädret fortfarande varmt, fast 
vi var många kunde de flesta sitta ute på altanen, stämningen var hög och Reijo höll i 
allsången med bla några tyska special låtar.
 

Kräftskivan var välbesökt även i år ,bra väder med ca 100 medlemmar vid borden, ( i år 
behövde vi ej plasta in då vinden kom från söder som redan är inglasat) det sjöngs och 
skålades långt in på natten, ett stort tack Reijo som höll i allsången som vanligt.

På arbetskvällen den 20 augusti var vi 21 vuxna och 1 barn, trevligt med stor anslutning.
Tyvärr blev många blöta på resan ut,det blåste mycket samt att de var 14st i klubb båten.
Vi satte upp nytt plasttak på altanen, några travade in ved i vedboden, några rensade boule 
plan, planen/ängen slogs, gångarna krattades, rensade hängrännorna, gjöts plintar till jolle 
bryggan, började med ny matta i Knuttes stuga samt det målades lite och mycket mer.

Höst skrammeln genomfördes i lite hårdare vindar (7-10m/s) med 20 båtar till start, lång 
och bra bana , Mats Wahlgren skar mål linjen först tätt följd av Stefan Bergkvist.
Hög stämning i klubbhuset på först prisutdelning sen ärtsoppa med punsch, som vanligt 
populärt, det är nog 30år sen Tommy/Torbjörn införde ärtsoppa i stället för rotmos/fläsklägg.

Elen på bryggorna har fungerat bättre i år då de flesta har lärt sig att det är begränsad mängd.
När vi blir över 20 båtar kan det vara lite med 12 kontakter så till nästa år ska vi försöka 
dubbla antalet.



Toan   tycker vi fungerat bra men lite problem med flugor har det varit, även i år.
Vi har lagt på mull några gånger för att binda fukt högre upp som vi tror var bra.
Fyllnadsgraden i toa - tankarna tror vi att det är 40% alltså lite mer än vi trodde förra året , 
det innebär att förmultningen fungerar.

Altanen Utsidan är nu klar, fönster och dörrar sitter på plats.
Nästa år klär vi insidan och fixar det sista med altanen.

En förstärkt Glipen kommitte var ute den 13 oktober och stängde ön dvs flyttade in 
bastubryggan, stöttade altan taket, plockade hem vatten pumpen, plockade hela vedhögen in i
vedboden, tog upp räddningsbåten och mycket annat.

Nästa års jobb och förbättringar
Dra ut dubbelt så många el kontakter på bryggorna
Nytt bastu aggregat
Köra ut mer grus till boule planen
En jolle ramp och en skyddad plats för räddningsbåten
Fixa så att vi har 3 optimist jollar 
Göra färdigt insidan på altanen
Lägga i 4 bojar till västra bryggan

Glipen kommitten var:
Tommy Lindgren                                                                                                                         
Tomas Nordman                                                                                                                          
Bosse Fredriksson                                                                                                                       
Susanne Fredriksson                                                                                                                    
Torbjörn Käck                                                                                                                              
Inger Käck                                                                                                                                   
Marcus Lövdahl                                                                                                                           
Jenny Lindgren                                                                                                                            
Roger Seger 

Till sist – Glipen kommitten tackar alla som hjälpt till att göra vår kära ö – Glipen – till en  
trivsam samlingsplats för alla
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