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A R S M O T E 

Nu ar det dags igen... 
Vi inbjuder till Arsmote for 

MARIEHOLM20ESKADERN 

Torsdagen den 15 april kl 18.00 i 
Sjoraddningssallskapet horsal i Langedrag. 

Motet borjar med ett kaseri om segling i Ishavet berattat 
av Urban Edvardsson. 

Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 8 
april. 

Valkomna!!! 

Styrelsen 



Ordforanden har ordet 
Visst var det en ruggig vinter men 
det var ju egentligen vad alia 
sydlaningar hade hoppats pa i varje 
fall vid juletid. 
Nu ar batmassorna avklarade och vi 
hoppas pa att marken skall bli sa 
snofri, att vi kan borja vararbetet. 
Lycka till med det - jag hoppas att 
alia har tagit del av MS20:ans tips 
och tittat in pa hemsidan och alia de 
goda rad, som firms att hamta dar. 
Egentligen kan man dela in 
batsasongen i tva viktiga delar: 
Del 1 ar sommarsasongen med manga 
trevliga turer med vara batar, dels ar 
det vintersasongen, da man gar och 
funderar over kok och kokmojlighet, 
kanske en ny praktisk lada till nagot 
"bra att ha" osv. 
Del 2 ar seglationsperioden maj-
september. 
Kolla nu motorn ordentligt infSr 
varstarten. Batteriet kanske behover 
en ordentlig nyladdning, satt 
hushallspapper vid alia kopplingar 
och kolla om det lacker nagonstans. 
Missa inte alia bordsgenomforingar, 
som lansar, skrov m m. Sadant tar en 
stund och behover ibland vissa 
gymnastiska ovningar - men det lonar 
sig pa sikt. 
Minns ni Lennart Rahms trevliga 
artikel om batlivet i MS 20 i Lulea 
skargard? Lennart har lovat, att 
sammankalla medlemmarna i Lullea 
skargard for ideutbyte och samverkan 
- hoppas att det blir av! Jobba pa 
Lennart Rahm i Lulea. 
Marieholm 20 Eskadern narmar sig 
snart 200 medlemmar - egentligen ar 
det ju en fantastisk siffra - vem kunde 
tro, att det skulle finnas sa manga 

entusiaster for derma i sig ganska 
enkla bat. Bra gjort av Er alia. 
V i har ju ett gladjande problem. V i ar 
ju manga som firms pa Sveriges 
vastkust. Har ar det saledes latt att 
ordna moten och andra aktiviteter. 
Men jag skulle vilja stimulera er som 
firms pa andra kuster att forsoka 
skapa kontakt med medlemmar i 
naromradet I Norge, Finland, 
Danmark, runt Osterlen, i Karlskrona 
skargard och runt Bjarehalvon att ta 
kontakt. Det behover inte vara sa 
allvarligt - ring nagon i din narhet 
som du firmer i matrikeln och fraga 
om ni inte kan traffas och prata lite -
det ar en god borjan. Sedan skulle vi 
vilja, att du skriver ner nagot enkelt 
om dina framgangar och skickar dem 
till MS 20:ans redaktor Curt Almgren, 
sa kommer det med i nasta utgava av 
MS 20:an. 

Arsavgiften 2010 
Eskadern saknar nigra arsavgifter och 
dessutom har det kommit in tre anonyma 
Plusgirobetalningar av det gamla slaget 
dar Eskadern far i retur den utsanda 
talongen. Tank pa att alltid ange namn 
och adress pa inbetalningen. Vi har sant 
med en liten paminnelse till de 
obetalda/anonyma... 

Marieholm 20: an 
Medlemsblad for 
Mariholm 20 Eskadern 
c/o Goran Falke 
Angsvagen 3, 429 31 Kullavik 
Postgiro 159 35 30-7 
Redaktor Curt Almgren 
E-postadress: 
cs.almgren@comhem.se. 



Ny generation lampor for 
fritidsbaten 
Lysdioden LED, har gjort sitt intag pa 
marknaden. Utmarkt dar man har 
begransad tillgang pa strom. Lampor 
som i flera fall passar rakt av i 
befintliga 12 v armaturer finns hos bl 
a: Biltema, Diodhuset, Led Tek, 
Kjell a Co. 
Om du exv har en 15W glodlampa som 
belysning i rufftaket sa drar den 
1,25A. Ersatter du den med LED sa 
hamnar du pa en stromforbrukning om 
ca 0,1 A. En i det narmaste forsumbar 
forbrukning. 
Andra fordelar med LED ar minst 
dubbel livslangd, extremt stot-talig, 
obetydlig varmeutveckling. 
For den som vill bygga sjalv kan sjalva 
komponenten LED kopas fran bl a: 
Clas Ohlson och Kjell & Co. Pa 
sistnamda leverantors hemsida kan 
man aven fa hjalp med att rakna ut 
vilket forkopplingsmotstand man ska 
ha. 
LED-lanternor ar annu relativt 
kostsamma. Om du oftast gar med 
motor nattetid har du foga nytta av 
LED-lanternans laga stromforbrukning 
da generatorn anda laddar. De 
konventionella lanternor som brukar 
forekomma pa vara batar ar forsedda 
med glodlampor av spol-typ. Det GAR 
att byta dessa till glodlampor med 
lysdioder men de blir for svaga och 
ger lanternan fel lysvinklar. 
Rekommenderas e j . 
Claes 
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Praktiska 
utrustningsdetaljer 
Marieholm 20 Eskadern har tagit fram 
nagra praktiska utrustningsdetaljer 
till vara batar. 
* Vi kan hjalpa dig med ett praktiskt 
peke (stigplatta att montera framfor 
pulpit) 

Erbjudes enbart till medlemmar i 
eskadern. 

Den kostar 1750 kronor 

*En praktisk targabage. Som monteras 
strax bakom sprayhooden 
Praktisk att halla sig i da du skall ga 

ombord / bra att sta och hanga emot 
under fard 

Den kostar 3500 kronor 

Vi kan fa hjalp med vara gamla 
motorer, i varje fall har pa Vastkusten 

Behover du hjalp med din gamla 
motor ring efter Motor Hans 
Du nar honom via Steve Dempe tel 031 
5424361 eller via email 
dempe@swipnet.se 

Vi har vissa kontakter 
med foretag, som 
erbjuder rabatt mot 
medlemskap i 
Marieholm 20 Eskadern 

Behover du hjalp med din rigg eller 
dina fall ? 
Ring Hasses sjobod tel + 46 31 514070 
Dar svarar Per Ek. 
Prisexempel Storfall komplett med 
vajer och lina ca 700 kronor 


