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"Vinterutflykt" till GLIPEN 10-11 februari 2001
Lördagen bjöd på strålande sol och 3 minus grader när 8 st KSS are påbörjade 
upprustningen av den västra bryggan i hamnbassängen. Göran, Sn Janne och 
Stigge tog den tidiga skoterturen kl 9.00 Sven-Erik, Hasse och Tommy kom en 
timme senare på skridskor resp. spark. Senare dök även Anton och Kerstin upp
på skridskor.

Vi började med att ta bort brygglocken, Sn.Janne gick hårt fram med 
motorsågen …. 

Nya bärlinor snickrades dit, nu sänkta för att stämma i höjd med den nya 
bryggan.
Det gamla brygglockens plank delades på tre så vi kunde spika dit dom igen 
"på tvären". 



När solen började försvinna vi halvfem-tiden kunde vi konstatera att halva 
brygglocket var klart och det var bara sista biten in till land som saknade nya 
bärlinor.
Söndagens väder var inte lika inbjudande men trots detta ställde 6 st KSSare 
upp. Den här gången fick Göran och Sn.Janne förstärkning av Sven-Erik, 2 x 
Tingvall samt Bertil ( bra gjort ! )
När snöovädret blev för otrevligt på eftermiddagen styrde man kosan hem mot
Skillinge. MEN då var nästan hela bryggan klar ! 
Göran uppskattade att om detta jobb hade utförts under sommarhalvåret hade
vi fått lov att avsätta minst 4-5 helger så har vi tumme med vädergudarna 
räknar vi med att färdigställa det sista under någon helg framöver. Väl mött !

På efter sommaren byggde ”snickar Janne” med hjälp av medlemmar den nya 
vedboden,den byggdes i sektioner inne i Kungsör och kördes ut till Glipen med 
hjälp av Räddningsbåten ”Gerog” från Köping, som Göran hade fixat men på 
väg ut var det nära att de sänkte båten och de färdiga sektionerna,de fixade 
det genom att slå fullt back så att fören kom upp ur vattnet, väl där ute gick 
allt bra och huset kom upp på några veckor, bra jobbat Janne och några till.



På hösten var det dags med skrammelsegling med god uppslutning och vi hade
gäster från Västerås ”Mange” med besättning på sin M30, trevligt tyckte vi.


