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VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö 

   Ordföranden har ordet                    Av C.G. Leijonhufvud 

 Sommaren är här! 

´Så har sommaren kommit med besked. Värmen här 
i Mälardalen har stundtals nått medelhavsnivåer vil-
ket känns skönt men ändå lite oroande, hoppas det 
blir kvar lite till dess man går på semester… 
 
För mig som har vanan trogen att sjösätta efter mid-
sommar har förutsättningarna för fernissning varit 
gynnsamma (om fernissningen görs efter 20:00), 
mycket pga. hygglig luftfuktighet på kvällen/natten. 
Gjorde i år ett försök med roller och pensel men blev 
inte nöjd, gick åter tillbaka till pensel. Har tidigare 
även gjort försök med planstrykare och 
”skumgummi –strykare” men inte heller detta funka-
de. Vet att många av er kör dessa varianter med väl-
digt gott resultat. Fördelen är ju att det går relativt 
snabbt gentemot att bara använda pensel. Övriga ar-
beten på båten har inskränkt sig till att lossa på bot-
tenstycket till masten för att kunna dra – spänna el-
kablar. Rejält jobbigt att höra dessa slå när man skall 
till att somna, gäller nu bara att hitta/låna en tillräck-
ligt maffig popnittång som klarar de 6 mm monolini-
tarna som håller denna på plats. Sist jag gjorde denna 
övning var vi två som behövdes för att få av nitarna. 
 
För året år blev det inget mässarrangemang i sam-
band med Allt för Sjön i Stockholm, däremot hölls 
årsmötet i Göteborg i samband med Båtmässan. Ty-
värr var uppslutningen inte så stor som vi hoppades 
på, men stort tack till ni tappra som var på plats. I 
samband med årsmötet tillkom två nya kontaktperso-
ner, en för syd och en för väst. För syd är det Lars 
Siljebratt och för väst, Urban Jorméus. För dig som 
bor i dessa regioner kontakta gärna dessa och bistå/
stötta så vi tillsammans får aktiva regioner.  
Övrigt nytt vad gäller styrelsen är att vi nu till sist 
även fått en ny efterträdare till vår webbmaster Hå-
kan Sahlberg. Vi hälsar Inga-Lill Bruno välkommen 
och jag ser att gärna att ni kontaktar henne och ger 
förslag på förbättringar och tips i syfte att få en rik-
tigt snygg och informativ hemsida och forum. 
 
 

 
 
I och med årsmötet beslutades även att göra en över-
syn av de loggor och segelmärken som finns, hur det 
nu än må vara så finns dessa tydligen i flera varianter 
och vår målsättning är att hitta rätt och få en som kan 
utgöra mall. Mallen skall grundas lite på hur den ur-
sprungligen var designad och finnas digitalt i filfor-
mat som går att lämna till bl. a segelmakare. Vi tar 
gärna emot bilder på vindömärken och loggor, så leta 
bland gamla papper och fotografera av gamla segel 
detta ger värdefull information till Jonas Remmers 
och Per Barthelson som jobbar med detta. 
 
Vad gäller Vindögat är det tyvärr så att posten nu 
ändrat sina regler för föreningsbrev vilket gör att det 
nu blivit betydligt kostsammare att skicka ut med-
lemsblad som Vindögat. Vi ser gärna att du tar emot 
tidningen digitalt (via mail). Hör av dig snarast till 
vår redaktör Per Barthelson medl@vyc.se och med-
dela att du vill ha tidningen som pdf via E-post. 
 
Vad har annars hänt hemma hos dig, har du gjort 
några ändringar/förbättringar som kan vara intressan-
ta för andra, vi har som så många gånger påpekat 
vikten av att dela med sig av egna erfarenheter. Det 
finns fler än du tror som söker inspiration. Ta lite 
bilder och skriv kort om vad du gjort och utnyttja 
Vindögat och på forumet för att dela med dig av dina 
erfarenheter.  
 
Så här inför seglingstider, passa på att skriv några 
rader om var du är på väg på vår sida: ”VYC Sjöträf-
far” på Facebook, ett bra media för att träffas spon-
tant oss Vindöägare emellan. 
 
PS. glöm inte att meddela vår medlemsansvarige Per 
Barthelson medl@vyc.se om du ändrat E-post, fått 
nytt telefonnummer, ny bostadsadress, ny båt etc. 
Slutligen, ha en riktigt skön seglingssommar så kan-
ske vi ses i en vik! 
 
CG Leijonhufvud 
Ordförande 

Uppmaning! 
 
Det existerar ett flertal olika ”Vindö-V” i våra segel, på kuvert och brevpapper och i flera 
olika sammanhang. Vi ska försöka renodla ”loggan” så den blir likadan överallt, därför vill 
vi att du fotograferar ditt ”Vindö-V” i seglet och skickar till mig antingen i brev eller som 
mail till min adress som du hittar på sidan 15. 
 
Per Barthelson 
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Stefan Borg 
kassa@vyc.se 
 
 
 

            PROTOKOLL 
 ÅRSSTÄMMA 2016 

VYC 

Datum:                         den 13 februari 2016 
Tid:                               kl 14:30-17:30 
Plats:                            Gothia Tower, Göteborg (ansl. till båtmässa) 
Deltagare:                   Enligt röstlängd 

Protokoll fört på Årsstämma. 
        
0. Val av ordförande för mötet, till stämmans ordförande valdes Carl-Gustaf Leijonhufvud.  
Val av sekreterare för mötet, till stämmans sekreterare valdes Stefan Borg  
 
1.       Upprättande av röstlängd 
Röstlängd kompletterades med de på mötet närvarande medlemmarna (10 st.). 
 
2.       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Valdes: Jonas Remmers och Heinz Albrecht 
 
3.       Fråga om stämmans behöriga utlysande 
Mötet behöriga utlysande godkändes 
 
4.       Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp och kommenterades, varefter den fram-
lades och godkändes 
Årets räkenskaper presenterades och redogjordes för. Skillnad mot tidigare år noterades öka-
de tryck– och portokostnader. Kostnadsbesparingar berördes men hanteras i punkten övrigt 
 
5.       Revisorernas berättelse för samma tid 
Revisor Lars Harryssons revisionsberättelse för 2015 lästes upp. Revisorernas mening var att 
finanserna skötts på ett helt korrekt sätt och hade inga anmärkningar. Revisionsberättelsen 
godkändes enhälligt. 
Revisor Lars Harryson har kan genomgång av bokföring rekommendera ansvarfrihet för sty-
relsen avseende verksamhetsåret 2015. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
6.       Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga vinstme-
del 
Kassören redovisade balansräkning och tillgängliga vinstmedel för 2015.  
Balansräkning och tillgängliga vinstmedel godkändes 
 
7.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 
 
8.       Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår 
Årsavgiften för 2017 skall vara oförändrat 200 kr 
 
 
                                                                                                                         Fortsättning på nästa sida. 
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Fortsättning från föregående sida. 

9.      Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Till ledamot av styrelse valdes:        
-        Carl-Gustaf Leijonhufvud (omval) 
-        Stefan Borg (omval) 
-        Heinz Albrecht (omval) 
-        Jesper Selestam (omval) 
-        Ann-Sofi Komorowski (omval) 
 

10.    Val av nämndledamöter och suppleanter 
Till suppleanter valdes: 
-        Jonas Remmers (omval) 
-        Lars Andersson (omval) 
-        Kjell Westberg (omval) 
Samtidigt passades på att utse: 
         Urban Jormeus som kontaktperson region Väst 
         Lars Siljebrandt som kontaktperson region Syd 
 
11.    Val av revisor och revisorssuppleant 
Till revisor och revisorssuppleant valdes: 
-        Lars Harrysson och Agneta Eriksson (omval) 
 
12.    Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
-        Lars Jonsson och Matts Forslund (omval) 
 
13.    Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild leda
         mot föreslagit till behandling. 
         Inga ärenden eller motioner presenterades 
         Övrigt behandlat utanför stämman 
-        Det berördes hur vi skall få bättre uppslutning på våra sjöträffar. Inga nya idéer utan 
         bara att fortsätta att använda Face Book-gruppen till dessa tillfällen. 
 
-        Det fördes en diskussion huruvida det fanns intresse att få Vindögat distribuerat digi-
         talt, i pdf-format, detta mottogs positivt. Tillsammans med nästa Vindöga utgår en 
         svarstalong där man aktivt måste anmäla att man vill ha Vindögat i pappersform. På 
         detta vis reduceras tryckkostnader och inte minst portokostnader. Per Barthelson redo
         gjorde för orsakerna till de ökade kostnaderna. En stor del i det hela är att posten har 
         tagit bort tjänsten föreningsbrev. Detta resulterar i att ett utskick kostar 26 kr i stället 
         för 5,50 kr, vilket var den tidigare taxan. Tryckkostnaderna har samtidigt ökat då tidi
         gare tagit kunnat trycka till en väldigt billig kostnad. 
 
-        Påminnelse om att stoppdatum för artiklar till nästa nummer av Vindögat är den 15 
         mars. 
 
-        Det diskuterades hur vi skall öka inflytandet från västkusten, där nya kontaktpersoner 
         Väst och Syd utgör en bra början. 
                                              
-        Loggan för klubben diskuterades då det existerar ett antal olika varianter som har an-
         vänts i olika sammanhang.                                                                    Fortsättning på nästa sida 
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Vid protokollet: 

Fortsättning från föregående sida 

          I dag finns en i ”original” som används på kuvert på utskick, en som används i brev- 
          huvuden, en som använts i lite olika mallar och på webben. 
 
-         Beslutades: Jonas Remmers och Per Barthelson, reder ut loggorna och presenterar ett 
          förslag för vilken logga som skall finnas på exv. Hemsida, dokumenthuvud, för tryck 
          på exv. dekaler och tröjor samt segelmärke. I uppdraget ingår även att ta fram mall att 
          delge segelmakare. Loggan skall även finnas i filformaten, jpg, TIFF, Eps. 
 
-         Det framkom att VYC torde existerat i 20 år vilket borde uppmärksammas på något 
          sätt. 
 
-         Beslutades: Klubbens 20 årsjubileum skall uppmärksammas på hemsidan och i kom-
          mande nummer av Vindögat. 
-         I syfte att attrahera fler medlemmar på årsmöte 2017 diskuterades att mötet förläggas i 
          anslutning till efterföljande middag. Kallelsen skall kompletteras med anmälan om del-
          tagande på middag. Intressant föredragshållare skulle kunna ev. kunna kopplas till 
          middag i syfte att locka fler. 

Stefan Borg                                                         CG Leijonhufvud 
Mötessekreterare                                                 Mötesordförande  

Jonas Remmers                                                   Heinz Albrecht 
Justeringsman                                                     Justeringsman 
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Fem kvinnor och en Vindö i Toscansca Skärgården 
Jag hade den stora turen att bli medbjuden till en segling runt ön Elba som ligger mellan Korsika och den Italienska 
västkusten. 
Kallefjonken heter den ypperligt vackra båten i denna berättelse och är en Vindö 40:a med skeppare Ann-Sofi Komo-
rowski. Ann-Sofie ville göra en tur med bara tjejer och tog kontakt med Annelie Nilsson. 
 
Annelie är en tjej som fixar allt möjligt bl a seglingar. Och Kallefjonken heter egentligen Roskarlen, byggd –81 och har 
nummer 617 i storseglet. Kallefjonken blev transporterad med lastbil från Sverige för två år sedan och har numera hem-
mahamn i det facionabla Marina di Scarlino strax utanför Follonica på Italienska fastlandet. 
 
Som sagt alla kände Annelie på olika sätt men inte varandra och vi skulle komma överens på 31 fot i 4 dagar. Resan 
började i Stockholm då alla gastarna plockades upp utefter vägen mot Skavsta flygplats. Därifrån flög vi till Pisa och 
blev upplockade av Ann-Sofie för vidare resa mot hamnen i Follonica. Det visade sig att vi fungerade bra ihop dessa 
dagar vilket var en stor lättnad och vi kom att skapa flera roliga minnen tillsammans och en fantastisk upplevelse av 
den vackra ön Elba. 

På första kvällens skepparmöte kunde vi konstatera att det skulle blåsa rejält de följande dagarna. Ann-sofies plan att 
segla oss runt ön Elba låg i farozonen. 
Första dagen kom att bli den tuffaste och häftigaste upplevelsen under seglingen dessa dagar. Vi var överens om att 
vänta till lunchtid med beslut om att ge oss iväg då vindar i kulingstyrka rådde. Det blev promenader ut på piren för att 
rekognisera och hoppfullt önska att dagens segling verkligen kunde bli av. Inga andra seglare syntes till i denna blåst.  
”-Skyll er själva, ha ha” ”-Var är skepparen”?, undrade italienarna när de bara såg oss tjejer ombord. 
 
Nåväl, inget kunde stoppa oss, nu ville vi iväg! Enligt sjöväderrapporten hade vi vindar på 15 s/m och en vågrörelse på 
4,5 meter. 
 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           Fortsättning på nästa sida 

Åsa Söderberg och Ann-Sofi Komorowski kollar vädret Annelie Nilsson på fördäck 



VINDÖGAT. Nummer 31. Maj-Juni 2016. Sida 7  

VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö 

Fortsättning från föregående sida 

 

Vi skulle segla i den breda Piombino kanalen som levererar än högre vågor när havet sluter sig i syd– och nordlig rikt-
ning. En kanal som är känd för bökigt vatten och sjösjuka! Vi var utrustade med sjösjuke-armband, piller, en liten hutt 
och revade segel. 
Men en trygg Vindö som Kallefjonken glider fint och stadigt på höga vågor. Allt var noga förberett och segelstuvat. Re-
san till Elba blev mycket tuff och vindpinad men ändå enormt härlig. Vi turades om att stå till rors och navigera. Vi såg 
en passagerarfärja på väg mot Portoferrario, dit vi skulle, som vände tillbaka till fastlandet. Då kände vi oss både malli-
ga och modiga. Men även om en segelbåt rör sig fint i hög sjö så kändes det i maggropen emellanåt, speciellt för en av 
oss som tyvärr blev sjösjuk.  
 
När vi närmade oss Elbas kust trodde vi att vi skulle få en lugnare segling i lä bakom det vackert kuperade Elba. 
Men Ann-Sofis förvarning om kraftiga vindar från bergen inföll. Vi som trodde att vi kunde pusta ut när vågorna och 
vindarna började lägga sig. Vattenytan skvallrade inte om dessa överraskande vindbyar mer än snabba krusningar över 
vattenytan. Rorsman för stunden fick sig skapliga översköljningar! 

Första hamnen på Elba var Portoferrario. Den lilla staden dit Napoleon blev förvisad en gång i tiden. Det var svårighe-
ter att angöra hamnen p.g.a. Vindriktningen. Det var därför passagerarfärjan fick vända. Vi valde att göra en lugn angö-
ring vid en ”gästboj” istället. Hamnen fick vänta till nästa dag. Vilket visade sig vara ett klokt val. 
Vår Vindö väckte beundran vart vi än hamnade och frågor kring vart vår manlige kapten tagit vägen? I Portoferrario 
hade vi nöjet att träffa ett äldre svenskt par. Efter åtta års seglande på världshaven hade de tagit beslutet att byta till en 
bekvämare bostad i form av en stor motorbåt. Vi blev naturligtvis bjudna ombord, glada över att få träffa landsmän så 
långt hemifrån. Och inte helt ovanligt när man börjar prata med seglingmänniskor så finns det alltid någon som känner 
någon och det visade sig att detta par hade träffat ett par grannar till mig som också lämnat tryggheten i Sverige för att 
segla ”Jorden runt” (Här är mina grannars fd blogg http://ambikasailing.blogg.se/2011/may/kontaktuppgifter.html ) Hm, 
världen är liten. 

                                                                                                                                                                              Fortsättning på nästa sida 

Elba i sikte bakom seglet. Vi hjälptes åt med uppgifterna ombord här är det Eva Axling och Åsa 
Söderberg som styr skutan. 

Anita Wikman gör förtöjning vid kajen på skandinaviskt vis med fören först. Världsomseglarna som bytt boende 
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Vi besökte flera vackra hamnar under vår resa kring Elba. Tyvärr tillät inte vädret att färden skulle fortsätta runt hela 
Elba, till kapten Ann-Sofies och Kallefjonkens stora besvikelse. Vi höll oss i de norra och östra delarna av ön.  
 
Vi är fortfarande goda vänner allihopa och lyckades hålla sams på den lilla yta som det ändå innebar. Vid återträffen 
kunde vi byta tillbaka diverse strumpor och tröjor som hamnat i fel resväska vid hemfärden. Annelie fick ihop ett bra 
gäng gastar och Ann-Sofie var en bra guide och kapten. Att vi var ombord på en utsökt vacker Vindö gjorde inte resan 
sämre, tvärtom. 
Att Elba ändå är en otroligt vacker ö måste också nämnas med vänlig befolkning och mycket god mat. Som tur var kun-
de Ann-Sofie med sin lokalkännedom och vackra italienska lotsa oss fram till de smakligaste matställena. 

Bakom tangenterna, Anita Wikman. 

Fortsättning från föregående sida 

Skepparmöte i Marciana Marina 

Portoferrario 
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www.karlstadsmabatsvarv.se 

 
 

VINDÖ-YACHT-CLUB;s 
egna hemsida 

hittar Du på www.vyc.se 
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Den sjätte Vindöträffen i Finland  
ordnas den 10 till 12 juli 2016 i Pensar Syd. 

 

Pensar Syd bildar en skyddad hamn mellan Pensar, Peno och Svinö. 

Program 
Samling på Pensar Syd söndag kväll 10 juli. Bryggplats reserverad, vi fyller upp från väster 
vid gamla huvudbryggan.  
Möjlighet till middag restaurangen öppen kl 18 - 21  
 
Måndag frukost för dem som önskar 9 - 10 
11 00 Vindö Regatta. Vi seglar en ca. 10 Nm bana med start och mål i Pensar Syd. 
15  Vi bekantar oss med varandras Vindöbåtar, många har gjort fina restaureringsprojekt se-
naste vinter.  
17.30 Caracalla bastun, 2 timmar. 
Middag och prisutdelning för regattan 19.30 - 22 
 
Tisdag frukost för dem som önskar 9 - 10   
Skepparmöte och därefter lättar vi ankar. 
Tidtabellen kan ändras om väderförhållandena så kräver. 
  
Priser: 
 
Middag, frukost, dusch, hamnplats för 2 pers 75 €/natt (Bryggpension) 

Endast hamnplats 28 €/båtlag/natt dusch ingår 

Endast frukost 12 €/person/frukost 

Endast middag 28 €/person/middag 

Bastu 75€/2 timmar, 90€/3 timmar. 

www.pensarsyd.com 
Anmälning till Anders Edgren: ya.edgren@gmail.com senast 27.06. 2016 
Ange båtens namn, antal personer och eventuella matallergier.  
Vindö hälsningar 
 

Anders Edgren 

Vind för Våg, Vindö 30, 1974 
Mobile +358 40 820 72 72 
ya.edgren@gmail.com 
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Som du redan läst i början av tidningen har Vindögat blivit dyrt, dels att trycka och att skicka 
ut. För att spara pengar kommer vi därför att skicka ut Vindögat digitalt till din mailadress, 
därför är det viktigt att meddela aktuell mailadress och även anmäla när ni byter mailadress 
annars kanske du går miste om tidningen. 
 
Du som fortfarande vill ha tidningen i pappersform hem i brevlådan måste därför anmäla det 
annars kommer den i digital form till din mailadress. Du som inte har eller anmält mailadress 
kommer att få tidningen hem i brevlådan även i fortsättningen 
 

 
Ja jag vill i fortsättningen ha Vindögat hem i brevlådan. Sätt kryss i rutan, kopiera 
eller klipp ur denna sida och skicka till mig. 

 
Per Barthelson 
Rosenbadsgatan 5 
652 26 Karlstad 
 
Eller skicka mail till: perbarthelson@hotmail.com  
 
Glöm inte att skriva avsändare. 
 
 
Du som inte betalat avgiften för 2016 än kan använda inbetalningskortet här nedanför 
 

 
Blankett för betalning via Privatgirot PLUSGIRO  INBETALNING/GIRERING A 

Meddelande till betalningsmottagaren Till PlusGirokonto/personkonto 

Betalningsmottagare (endast namn) 

Avsändare(namn och postadress) 

Svenska kronor öre 

184 45 35 - 3 

VINDÖ YACHT CLUB 

                           200,  00 

Medlemsavgift 2016 

# 0 4 # 

Klipp längs den streckade linjen 

Klipp längs den streckade linjen 
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Den nya hemsidan är sjösatt! Den flyter och behöver hjälp att segla!  

Göran Grönskog och Håkan Sahlberg har hjälpts åt att ta fram en ny hemsida. Att VYC skulle ta fram en ny 
hemsida beslutades på årsmötet 2009. Anledningen till en ny omarbetad hemsida är att en hemsida måste vara 
lätt att ändra och lägga in nya uppgifter på utan att för den skull vara alltför datakunnig. ”Man måste inte vara 
båtbyggare för att kunna segla!” Målet med underhållet av hemsidan är nådd. Alla som ska underhålla hemsi-
dan kan göra det med viss utbildning. Ansvaret ligger inte på en person utan det är idag flera personer som är 
inne och underhåller sidan. 
 

Hemsidan är inte färdig utan måste vara levande. 
 
Levande blir den genom din hjälp. Skicka in tips och gärna bilder hur dina lösningar på din Vindö ser ut. 

•     Idag är debatten stor om ex.vis septitankar. Hur har du löst det på din Vindö oavsett stor-

lek.? Skicka gärna in material. Så vi kan sprida budskapet vidare och hjälp varandra. 

•     Har någon en smart lösning på hur man monterar solceller utan att förstöra utseendet på 

båten? 

•     Länkar till leverantörer av skilda slag, lokala båtsnickare, motorverkstäder, båtel osv. Adres-

ser och www adresser välkomnas från hela landet på verkstäder som du kan rekommende-

ra. 

•     Det skulle vara mycket kul och få en flik som handlar om individuella båtar och deras seglat-

ser korta som långa. 

•     Detta kan vara några frågor som vi vill ha svar på! www.vyc.se är ett utmärkt ställe att kom-

municera detta på. 

•     Har du fler idéer skicka dem gärna till info@vyc.se  

 

Under forum hittar ni en anslagstavla eller ett forum vars mening är att kunna diskutera och få tips om olika 
maritima frågor. Detta forum bevakas dagligen av styrelsen så att inte några oegentligheter dyker upp som kan 
skada vårt rykte eller kan ställa till med problem. Registrera dig som användare och var med på diskussionerna 
(Första gången klickar du på Register längst upp till vänster på sidan under Forum, fyller i uppgifterna och sät-
ter igång och kommunicera.) 
 
Hjälp oss hålla hemsidan levande och kom med förslag under tekniska tips. Den gamla hemsidan finns kvar 
som länk på första sidan men underhålls inte. De uppgifter som finns där kommer på sikt att föras över till nya 
sidan och den gamla hemsidan kommer att tas bort. 
 
Det vi fått på köpet är att samtliga inom styrelsen har fått nya email adresser som är funktionsknutna och inte 
personbundna. Ex,vis om Materialförvaltaren skulle bytas ut går mailen till mtrl@vyc.se till rätt person och är 
på det sättet inte personbundet.  
 

Gå in på www.vyc.se och kom med synpunkter.  
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Tidigare och kommande utgåvor av VINDÖGAT 

Nr 1. December 1998. (finns på hemsidan) 
Nr 2. Juni 1999. (finns på hemsidan) 
Nr 3. Januari 2000. (finns på hemsidan)  
Nr 4. Maj 2000. (finns på hemsidan) 
Nr 5. Mars 2001. (finns på hemsidan) 
Nr 6. November 2001. (finns på hemsidan) 
Nr 7. April 2002. (finns på hemsidan) 
Nr 8. November 2002. (finns på hemsidan). 
Nr 9. Maj 2004. (finns på hemsidan) 
Nr 10. Oktober 2004. (finns på hemsidan) 
Nr 11. Maj 2005. (finns på hemsidan) 
Nr 12. Oktober 2005. (finns på hemsidan) 
Nr 13. Oktober 2006.  
Nr 14. Maj 2007. (finns på hemsidan) 
Nr 15. Oktober 2007. (finns på hemsidan) 
Nr 16. Maj 2008. (finns på hemsidan) 
Nr 17. Oktober 2008. (finns på hemsidan) 
Nr 18. Maj 2009. (finns på hemsidan) 

Nr 19. Oktober 2009. (finns på hemsidan) 
Nr 20. Maj 2010. (finns på hemsidan) 
Nr 21. Oktober 2010. (finns på hemsidan) 
Nr 22. Maj 2011. (finns på hemsidan) 
Nr 23. Oktober 2011. (finns på hemsidan) 
Nr 24. Maj 2012. (finns på hemsidan) 
Nr 25. Oktober 2012. (finns på hemsidan) 
Nr 26. Maj 2013. (finns på hemsidan) 
Nr 27. Oktober 2013. (finns på hemsidan) 
Nr 28  Maj 2014 
Nr 29  Oktober 2014 
Nr 30  Maj 2015 
Nästa nummer, 32, av VINDÖGAT  
planeras utkomma hösten 2016. 
Manus skall vara redaktionen tillhanda senast den 
15 September 2016, men kontakta gärna redaktören 
i förväg. 

Vindö Yacht Club är en intresseförening för 
Vindöbåtarna. I föreningen ska medlem-
marna kunna utbyta tips och erfarenheter 
och få veta mer om båtarnas konstruktion 
och historia.  
 
Medlemsansökan med uppgift om namn, 
adress, telefonnummer, eventuell mail-
adress, båtens namn, båttyp, byggår och  
segelnummer skickas till; 
Per Barthelson,  
Rosenbadsgatan 5, 652 26 Karlstad. 
Telefon: 0703-32 84 37 
E-post: medl@vyc.se 
 
Medlemsansökan kan göras via hemsidan. 
www.vyc.se 

Medlemsavgiften  är 200:-, för år 2016.  
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.  
 
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras ut-
komma två gånger om året. Gamla nummer 
av VINDÖGAT publiceras även på klub-
bens hemsida. 
 
Vindö Yacht Clubs hemsida finner Du på 
www.vyc.se. Hemsidan underlättar snabb 
och enkel kontakt mellan Vindöbåtägarna. 
E-postruta för köp och sälj m.m.  
Ansvarig för uppdatering och administra-
tion av hemsidan är: 
Vakant 
Mailadress; info@vyc.se 

Vindö Yacht Club 

Redaktör för nummer 31 av VINDÖGAT; 
Annonser, tryck, distribution, medlems-
register 
Per Barthelson  
S/Y Pajazzo, Vindö 30, S-1416 
Rosenbadsgatan 5 
652 26 Karlstad 
Telefon: 0703-32 84 37. 

E-post: medl@vyc.se                                                

 
När du flyttar, byter telefonnum-
mer      
eller  byter mailadress, meddela 
dina nya  
uppgifter till:  

               medl@vyc.se 

Eftertryck, ur VINDÖGAT, medgives förutsatt att källan anges. 

Redaktionen för nummer 31 av VINDÖGAT 
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Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer 
Ordförande  
Carl-Gustaf Leijonhufvud 
S/Y Mimmi, Vindö 32 
ordf@vyc.se 
Ytterbyvägen 2 
646 91 Gnesta 
Telefon 0739-14 23 30 
 
 
Sekreterare 
Jesper Selestam 
S/Y Primavera, Vindö 50cc 
sekr@vyc.se 
Stora Bjälösa 
590 76 Vreta Kloster 
Telefon 013-15 34 25. Mob. 0734-18 48 38 
 
 
Kassör, materialansvarig 
Stefan Borg 
S/Y Johanna, Vindö 40 
kassa@vyc.se, mtrl@vyc.se 
Soldatgatan 14 
185 34 Vaxholm 
Telefon 08-30 34 46, Mob. 0704-56 34 62 
 
 
Styrelseledamot, Klubbmästare 
Ann-Sofi Komorowski 
S/Y Roskarlen, Vindö 40 
klubbm@vyc.se 
Riddargatan 21 
114 57 Stockholm 
Telefon 08-662 33 81. Mob. 0736-48 86 86 
 
 
Styrelseledamot, teknikansvarig 
Heinz Albrecht 
S/Y Ophelia, Vindö 452 
ledamot@vyc.se 
Bolmensvägen 4  
120 50 Årsta 
Telefon 08-81 26 96. Mob. 0708-12 38 79 
 
 
Styrelsesuppleant 
Kjell Westberg 
S/Y Lotta, Vindö 50 
supp1@vyc.se 
Kastellgatan 17 
871 33 Härnösand 
Telefon 0611-201 59, Mob. 0705-10 98 82 
 
 
Styrelsesuppleant 
Lars Andersson 
S/Y Matilda, Vindö 452 
supp2@vyc.se 
Jacobigatan 9 
647 32 Mariefred 
Telefon 0159-218 56, 0706-90 99 96 
 
 
Styrelsesuppleant 
Jonas Remmers 
S/Y Vindöga, Vindö 40 
supp3@vyc.se 
Rådjursvägen 26 
196 31 Kungsängen 
Telefon 08-58 17 12 59, 0707-77 77 33 
 

Revisor 
Lars Harrysson 
S/Y Tashina, Vindö 40 
revisor@vyc.se 
Lövlundsvägen 6  
136 91 Haninge 
Telefon 08-788 13 51. 
 
 
Revisorssuppleant 
Agneta Eriksson 
M/Y Knubbis, Monark 585 
revisorssup@vyc.se 
Kungsladugårdsgatan 105B  
414 75 Göteborg 
Telefon 031-24 89 68. Mob. 0705-24 89 68 
 
 
Valberedning 
Lars Jonsson 
S/Y Arjelle 2, Vindö 40 
val@vyc.se 
Östgårdsvägen 11 
178 54 Ekerö 
Mob. 0705-60 21 26 
 
 
Valberedning 
Matts Forslund 
S/Y Solsken, Vindö 30 
val@vyc.se 
Rigavägen 4 
187 31 Täby 
Telefon 08-792 21 88, Mob. 0702-60 61 11 
 
Medlemsmatrikel, redaktör VINDÖGAT 
Per Barthelson 
S/Y Pajazzo, Vindö 30 
medl@vyc.se 
Rosenbadsgatan 5  
652 26 Karlstad 
Telefon 0703-32 84 37. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Västkusten: 
Urban Jorméus 
S/Y Wind Lady, Vindö 32 
vast@vyc.se 
Kilgatan 15 
456 33 Kungshamn 
Telefon 0523-37400, Mob. 0703-204189 
  
Sydkusten: 
Lars Siljebratt 
S/Y Havsörn, Vindö 40 
syd@vyc.se 
Körsbärsvägen 22 
233 55 Lund 
Telefon 046-131280, Mob. 0708-985108 
Mellersta Ostkusten: 
Jesper Selestam 
 
Stockholmsområdet samt Mälardalen: 
Stefan Borg 
ost@vyc.se 
 
Norrlandskusten: 
Kjell Westberg 
nord@vyc.se 


