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Köp boken Unelmien Purjevene.
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epost: fornamn.efternamn_at_navigator.fi, hela styrelsen: styrelsen_at_navigator.fi
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Kallelse till extra föreningsmöte
20 maj 2009
Föreningens medlemmar kallas till extra föreningsmöte onsdagen den 20 maj 2009.
Mötet hålls på Scoutstationen, Tölögatan 55 klockan 18.00.
Mötesärenden:
− Behandling av bokslut och revisionsberättelse (eftersom de inte fanns att tillgå på ordinarie årsmöte)
− Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
− Val av styrelsemedlemmar

Dags att betala årets medlemsavgift
Inbetalningsblankett för årets medlemsavgift finns bifogad till denna Necesse. Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla för föreningen och vi hoppas att alla betalar den i god tid!
Föreningar som betalat sin medlemsavgift får en gratis seglingsdag ombord på Navigator.
Medlemsavgiften för fysisk person (personmedlem) är 18 € / år
Medlemsavgift för juridisk person (förening eller annat samfund) är 100 € / år.

Sponsorseglatser
Företag och organisationer som sponsorerar vår verksamhet erbjuds möjlighet att enligt
överenskommelse segla med s/y Navigator. Det är möjligt att segla med kunder eller med
eget folk och få lära sig lite om segling och sjömanskap. Med ombord ryms förutom besättningen c. 10 personer. Vi kan vid behov ordna mat och annan servering ombord.
Bokning av sponsorseglatser sköts av Jesper Broo.
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Flagghissning 3 juni
Flagghissning sker ombord på Navigator den 3 juni klockan 18.00. Kom till Skatuddens gästhamn och träffa Navigatorvänner och njuta av en kopp kaffe med dopp.
Samtidigt kan man köpa boken Unelmien Purjevene och övriga Navigatorprylar.
Kontrollera platsen på www.navigator.fi eller kontakta någon från styrelsen (se första sidan),
eftersom hamnplatsen inte i skrivande stund ännu är bekräftad!

Medlemsseglatser 25.8 och 2.9
Föreningen erbjuder en möjlighet för sina medlemmar att komma på kvällsseglats med Navigator. Kvälsseglatserna sker i slutet av seglingssäsongen, den 25.8 och 2.9. Vi träffas ombord på Navigator vid Skatuddens gästhamn klockan kl 17.30. Det bjuds på kaffe och smörgås på seglatsen.
Anmäl er till styrelsen_at_ navigator.fi, eller kontakta någon från styrelsen (se första sidan)
om ni vill delta. Kontrollera platsen på www.navigator.fi eller kontakta någon från styrelsen
eftersom hamnplatsen inte i skrivande stund ännu är bekräftad!

Skaffa Navigatorprylar
Det finns nya prylar i Navigatorcollection!
−
−
−
−
−

Mörkblå skärmmössor (lippisar) med vit brodering
Bommulls pipon med vit brodering
Collegetröjor med halv dragkedja och Navigatorlogo, Teflonbehandlad
Plastglas med Navigatorlogo
Plastmugg (vit) med Navigatorlogo

Vill du ha din Navigatorinfo direkt i
e-posten?
Meddela din adress till styrelsen_at_navigator.fi!
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Köp boken "Unelmien purjeveneet"
och understöd Navigator!
Ett helt kapitel handlar om Clipper och Navigator
Författaren Pirkka Leino har skrivit boken Unelmien Purjeveneet - Daphnesta Huh-Mariin
(WSOY 2009). Boken handlar om långfärds- och tävlingsbåtar och om deras öden och äventyr från 1930-talet till våra dagar.
Boken behandlar Göran Schildts Daphne, Yrjö Väisäläs Johanna, Henrik Ramsays Regina,
Hans von Rettigs Clipper (Navigator) och Lasse Pöystis Huh-Mari. Förutom dessa behandlas
fem andra skönheter i boken.
Ett långt kapitel beskriver Navigators tid som lyxjakt för Hans von Rettig, då under namnet
s/y Clipper, hur båten kom till scouterna, grundrenoveringen samt tiden under scoutflagg.

Understöd Navigator och köp boken via oss för 40 euro
(normalpris 44 euro)
Boken säljs på årsmötet men kan också beställas genom att skicka ett e-post till styrelsen_at_navigator.fi.

Författare: Pirkka Leino
Förlag: WSOY
Band: inbunden
Språk: finska
Utgiven: 2009
Sidantal: 159
ISBN10: 9510341797
ISBN13: 9789510341797
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Navigatortalkon 2009
Navigator övervintrar som många år tidigare på varvet M-Yachts i Valkom utanför Lovisa.
Under vintern har stålkonstruktionen som förstärker skrovet och däcket i närheten av masten. I samma veva slipades och målades skrovet inne i den varna hallen. Dessutom drogs
några lager lack på överbyggnaden.
En hel del arbeten återstår ännu att göras under talkon. Åtminstone följande talkon ordnas i
samarbete med FiSSc Sjöråd, anmäl dig till en regionsekreterare, eller till någon i styrelsen.
18 - 19.04 Navigatortalko 1
25 - 26.04 Navigatortalko 2
Övriga talkotillfällen kommer också att ordnas! Kontakta styrelsen om du är intresserad (se
första sidan).
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Navigators seglatsprogram 2009
Navigator kommer att delta i Tall Ships' Races för sjunde gången. The Tall Ships' Races
är en internationell havskappsegling för stora
segelbåtar som har arrangerats sedan 1956.
Som arrangör fungerar Sail Training Association. Evenemanget arrangeras årligen på de
europeiska vattnen och vanligtvis tävlar fartygen i Östersjöregionen endast vart fjärde
år. I tävlingen deltar marina skolfartyg från
många olika länder. Tävlingen i sig är inte det
viktiga utan ungdomsarbetet. Förutsättning
för att få delta i seglingen är att minst 50% av
besättningen består av ungdomar mellan 15
och 25 år. Seglingen hålls varje år i olika farvatten som Medelhavet, Atlanten och Nordsjön.

12 - 16.6 Skärgård 1 Helsingfors - Åbo
22.6 - 3.7 Offshore 1 Åbo - Gdynia
3 - 16.7 Offshore 2 Gdynia - St.Petersburg - Helsingfors (TSR/Cruise in Company)
17 - 25.7 Kust 1 Helsingfors - Åbo (Cruise in company -> 26.7)
26.7 - 28.7 Åland och sydvästra Finlands regionläger, Attu - Pargas 26.7 - 2.8
30.7 - 2.8 Västra Nylands regionläger, Skutviken - Ekenäs 26.7 - 1.8
4.8 - 7.8 Helsingfors och östra Finlands regionläger, Köttboda - Borgå 31.7 - 7.8
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Föreningen Navigator r.f.
c/o Jesper Broo
Björneborgsvägen 5 D 60
00350 Helsingfors

