
Sensommarträff Omega 42 Sällskapet 
20 – 21 augusti 2022 

 

 
Sensommarträffen 2014 vid Ekholmen – 18 Omega 42-or vid bryggan 

 
Efter förra årets ruskväder så gör vi nu ett nytt försök till återbesök vid Ekholmen där vi 

hade sensommarträffen 2014.  
Då låg hela 18 vackra Omega 42:or vid bryggorna. Kan vi slå det så här efter Pandemin? 

Vi samlas  alltså vid Vikingarnas Segelsällskaps klubbholme Ekholmen intill Saxarfjärden 
(se bild nedan) helgen 20 – 21 augusti . OBS att Sällskapet bjuder på hamnavgiften. 

 
Välkomstdrink kl. 12.30 på lördagen åtföljd av sedvanlig sill-lunch kl. 13.00 framför 

dansbanan eller under tak på dansbanan (beroende på väder). 
Var och en tar med sill, potatis och önskad dryck 

 
Programmet därefter inte helt spikat ännu men som vanligt blir det ”Öppen båt” där vi 
kan få ta del av olika lösningar avseende segel, beslag, ankare, toalösningar m.m. Likaså 

kommer vi att ha ett traditionellt skärgårds-quiz. 
 

Till kvällen blir det knytmiddag och innan dess bjuder Sällskapet på drink med lite 
tilltugg. Vi hoppas kunna ha grillarna igång för den som vill grilla men annars är det inte 
ovanligt att det avnjuts kräftor med tillbehör. Sällskapets vishäfte med bl.a. nubbevisor 

kommer att finnas tillgängliga. 
 
 



På söndagen ordnas en familjekappsegling (utan spinnaker) för de som vill. Bana ges på 
skepparmöte på söndag morgon. Kom igen och se till att inte SWE 185 Marietime vinner 

för femtioelfte gången i rad! 
 
 

Har du frågor, tips och tankar kring hur vi ska fylla dagarna eller om du vill hjälpa till så 
hör av dig till Svante Wibom 070-779 79 59, alt Göran Edström 076-608 56 79 eller 

maila kontakt@omega42.se 
 
 

  
 
Bild ur hamnguiden 8 Arholma-Landsort 

 
 

Vi vill gärna veta hur många vi blir, så maila ”Vi kommer” till 

kontakt@omega42.se senast den 14 augusti. Skriv också hur många ni blir ombord. 
 

   
HOPPAS VI SES hälsar styrelsen! 
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