RAPPORT FRÅN GLIPEN KOMMITTEN 2014

Arbetshelgen 10-11 maj
Vi var 24 vuxna och 7 barn som jobbade på arbetshelgen i småkallt väder, bra tillslutning då
det även i år hade varit en kall vår med en senare lagd sjösättning.

Det jobbades med att bastubryggan lades på plats, vatten pumpen kopplades in,
hängrännorna rensades, huset/toaletten städades, ved kapades/klövs, bryggorna reparerades
på några ställen, jolle bryggan sattes det nytt däck på, bastun städas, badstranden fixades,
boule planen fick ett lager grus, två blomlådor tillverkades och fylldes med pelagoner, grus
krattades in 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.
I år var det ingen vår skrammel utan KSS 100 års regatta med SRS och Smaragd klass
vädret var bra, sol, varmt o vindstilla på förmiddagen, tävlingsledningen sköt fram starten
någon timme sen kom det lite vind som ökade efter hela banan, mot slutet 8m/s. Det kom 17
båtar till start i SRS och Mats Wahlgren vann med Göran Östman som tvåa, trea kom
Tommy Lindgren.
Smaragd klassen hade 4 startande med Benny Berglöv som segrare, de seglade en kryss läns
bana, de fick problem efter sista start då det kom en stark vind ökning och ett vindvrid men
det löste sig och alla kom i mål.

På arbetskvällen den 9 juni var vi 13 arbetsvilliga, det var en dag med bra väder, vi arbetade
med att måla på insidan av altanen, drog el-rör på bryggan, rensade hängrännorna, slog
gräs/vass på planen, byggde på jolle bryggan.

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 20 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 80 medlemmar
som deltog, festen startade på efter middag med att klä/resa majstången, därefter anordnade
Torbjörn, Inger o Hasse B som vanligt en boule turnering där varje båt fick ställa ett lag på
benen, bra initiativ som börjar bli tradition, vann gjorde Torbjörn o Inger. Fast Carl-Magnus
tyckte att han blev bortdömd av Torbjörn. Framåt kvällen var vädret fortfarande varmt, fast
vi var många kunde de flesta sitta på altanen, stämningen var hög och Reijo höll i allsången
och även i år på begäran kom några tyska special låtar.

Kräftskivan var inte så välbesökt i år, kallt väder skrämde väl bort några men vi var ca 20
medlemmar vid borden, det sjöngs och skålades långt in på natten, ett stort tack till SvenErik Vikström som underhöll oss även i år med Ove Thörnkvist låtar.
På arbetskvällen den 18 augusti var vi 20 vuxna , trevligt med stor anslutning.
Det här året blev resan ut ganska behaglig ut till skillnad från förra året. Vi jobbade med fylla
på med ett lager grus till på boule planen, planen/ängen slogs, gångarna krattades, rensade
hängrännorna, målade och satte upp några lister på insidan av altanen, städade verkstads
delen av boden, reparerade bryggorna, nubbade tjärpapp runt/på många stolpar samt mycket
annat.
Höst skrammeln genomfördes i lättare vindar (0 -3m/s) med 14 båtar till start, banan var i
år läns ner mot Kungsör, kryss mot Arlö vidare halvvind mot Broken sen kryss in mot målet
på Glipen , Stefan Bergkvist skar mål linjen 6 sek före Tommy Lindgren och med Göran
Östman som trea. Prisutdelning var på altan vid betong bryggan
Hög stämning på altanen vid klubbhuset med ärtsoppa o punsch
Elen på bryggorna har fungerat bra i år då vi dubblat antalet kontakter.
Vi har även satt upp en ny lysstolpe på södra bryggan, kontakter på altan och i vedboden

Toan fungerar bra utom när det är vindstilla och väldigt varmt därför installerade vi fläktar
i ventilations rören under hösten efter det tyckte vi att det bra även vid vindstilla.
Vi har lagt på mull några gånger för att binda fukt högre upp som vi tror var bra.
Altanen är nu nästan klar, vi ska nästa år måla golvet för att få en enhetlig färg.
Glipen kommiten var ute den 25 oktober och stängde ön dvs flyttade in bastubryggan,
stöttade altan taket, plockade bort vatten pumpen, tog upp räddningsbåten, gjorde i ordning
toaletten för vintern. Plockade hem färger o hjärtstartaren.

Nästa års jobb och förbättringar
Byta ytterdörren på stugan ( den mot öster )
Sätta upp tre fönster på södra sidan på huset ( de tre som satt ut mot altanen förut )
Bygga färdigt jolle rampen och en skyddad plats för räddningsbåten
Se om vi kan göra om landgången till bastu bryggan ( den är tung att lägga ut och ta in )
Lägga i 2 bojar till västra bryggan
Vi vet inte just nu vad som händer med södra udden om det blir jobb med det
Glipen kommitten var:
Tommy Lindgren
Tomas Nordman
Bosse Fredriksson
Susanne Fredriksson
Magnus Sjöberg
Helene Sjöberg
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

