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PRINCESSKLUBBEN.SE - ÄNTLIGEN!

Äntligen vår, nästan ingen is kvar och vårpysslet i full gång – härligt!

Då och då får man tack vare våra medlemmar också lära sig en del nya praktis-
ka båtuttryck eller kraftfulla sjömanstermer i samband med vårrustningen.
Kranbalksvis är ju ett tämligen urdött uttryck de körde i någon kurs man passerat
på vägen mot Klass 8, idag borde det väl snarare heta – ”tvärs de främre fender-
fästena” för att resten av familjen ska förstå. I helgen fick jag klart för mig att
”här är ju allt lite stökigt” heter ”f-n här ser ut som ett sprängt dass som någon
vält upp och ner” på sjömansrotvälska.

Härligt att man än inte är för gammal att lära sig! Men jag undrar vilken kursnivå
just det uttrycket tillhör? 

Visste ni förresten att ein-zwei-drei är tyska och betyder flygplats? Jag har som ni
förstår haft en fullständigt osannolik helg med såväl båtpyssel som snabbkurs i
diverse bra termer & uttryck. Var rädd om era båtfönster förresten, att byta fram-
ruta på en större Princess är ingen lek direkt, de är knappast gjorda för snabba
byten, tvärtom!   

Det rör sig i medlemsleden, vi har på senare tid fått in ett antal nya medlemmar
och då speciellt några ytterligare medlemmar på västkusten – kul! Jag kan bara
hoppas att ni västkustare ansluter till våra aktiviteter on ni har möjlighet eller,
kanske mer praktiskt trots allt, kommer igång med egna aktiviteter! Starta gärna
en sektion till klubben! Samma gäller våra Princess-vänner kring Gryts Varv som
förra året var på god gång med en hel mängd aktiviteter. Glöm bara inte att
skicka in en liten text och lite bilder till oss så vi får se er också i tidningen.

Jag skulle vara mycket glad att få hälsa två nya klubbsektioner välkomna, och
absolut ”flagga upp” er på nya hemsidan! Prata gärna med vår webmaster om
en egen del på hemsidan!

Hemsidan är nyrenoverad och har färsk adress: princessklubben.se! Stort
tack till vår nya webmaster Anne Karsten för först och främst ett gott initiativ med
att ”ta hem” hemsidan och sen för gott arbete med att få liv i den, främst med
bilder och information om kommande aktiviteter! För dig som är aktiv fäjsbock-
are finns vi nu även live på facebook, se länk på hemsidan. Även här har vi Anne
att tacka för att vi kommit igång! Hjälp oss gärna hålla oss vid liv elektroniskt
också, med inlägg och diskussioner på facebook tex.

Sjösättningen och eskadern står för dörren – i år har vi ju ett speciellt intresse
eftersom vi har egen båt! I fjol lämnade ju Renée oss tidigt för att följa med
Charlotte & Pontus till västkusten.   
Kolla in hemsidan då och då för uppdateringar om eskadern. Just nu står följan-
de att läsa: I år blir det samling vid Jungfrusunds Marina på Ekerö i Mälaren den
2.juni. Därefter går eskadern vidare ut i Saltsjön kring Stockholm.

I övrigt hittar du det vi kommer ihåg av höstkryssningen i tidningen samt ett
reportage från Årsmötet, givetvis finns också INBJUDAN och information till 25-
års jubileet, först till kvarn...
Väl mött på sjön i sommar och först och främst på eskadern!

Björn Adofsson, ordförande

MEDLEMSKAP I PYCS

Vi är idag drygt 140 medlemmar och välkommnar gärna nya
Princessägare till klubben.

Årsavgiften för år 2011 är 800:- inkl familjemedlem.
Registeringsavgiften (engångsavgift första året) är 250:- och då ingår
en Princess klubbvimpel. 

För medlemskap kontakta PYCS på nedanstående adress.

Annonspriser : Baksidan 1/1-sid färg 5.000:- 
Omslagets insidor 1/1-sid färg 4.000:- 
Textsida 1/1-sid färg 3.000:-
Textsida 1/2-sid färg 1.500:- 
Textsida 1/1-sid sv/v 1.500:- 
Textsida 1/2-sida sv/v 750:-

Teknisk info: Tommy Montaigne, Montaigne Annonsbyrå AB,
tel 08-767 42 40, e-mail: tommy@montaigne.se

Princess Yacht Club of Swedens CLUB MAGAZINE utkommer ca 
4 ggr per år och distribueras gratis till alla PYCS:s medlem-
mar samt annonsörer.

Redaktör Tommy Montaigne, ansvarig utgivare Björn Adolfsson

Klubbens adress är: Princess Yacht Club of Sweden, c/o Björn
Adolfsson, Västra stationsgatan 29B, 192 67 Sollentuna.
www.princessklubben.se
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KALENDARIUM

Klubbens egna träffar 2011

Våreskadern Saltsjön, 2-6 juni

25-års jubileum! Southampton / London 22-25 sept

Kräftskivan Utö, mitten av augusti

Båtmässor  2011

Stockholm, Wasahamnen, 1-4 september

Cannes, 7-12 september

Southampton International Boat Show, 16-25 sept

Genua, 1-9 oktober

Scandinavian Boat Show Älvsjö, 9-13 november

Barcelona International Boat Show, 5-13 november

Amsterdam METS, 15-17 november

w w w . p r i n c e s s k l u b b e n . s e

Foto omslag Björn Adolfsson; vår norske vice ordförande Hugo hälsar.

Den imponerande Princess V62 i full frihet
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2009 var första året vi höstkryssade ett dygn med Birka
Paradise. Det blev en mycket uppskattad höstaktivitet. Klart
vi gick på upprepning i höstas (nov-2010)!

En del numer kraftigt erfarna Princess-are hade i år säkrat
starten med en inte helt spontan fördrink på pub i Gamla
Stan. Man kan ju inte säkert veta att båten är tillräckligt
utrustad i barerna – och det är bara dumt och närmast ama-

törmässigt att chansa. En god sjöman tar helt enkelt inga
risker för det kan ju gunga något alldeles fruktansvärt vid
kajen och stabilisatorerna kan ha problem. 

Som framgår av bilderna samlades vi direkt efter att ha
begärt tillstånd för ombordstigning i Captains Bar för att
prata om sommarens upplevelser, planerade uppgraderingar
under vintern och planer för kommande sommar! 

Höstens Princess-kryssning 
är en såväl ung som god tradition 

i klubben.
Text och foto Björn Adolfsson
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Begärt till-
stånd? Jo,
det är fak-
tiskt så att
Kapten går
omkring
bland de
ombordsti-
gande i ter-
minalen och

kollar läget liksom. Han står sedan vid landgången och tar
en sista titt. För en del, dock inte någon i vårt sällskap, som
tagit lite för seriöst på osäkerheten om tillräckligt utrustade
barer ombord blir just det mötet den enda erfarenheten de
får från Birka Cruises den gången i alla fall. 

I år införde dock Alvar kamera-förbud (!) direkt efter sam-
lingen i Captains Bar och jag har ingen aning om varför.

Sorsamling

Men det är väl som Roffe en gång sagt, det är inte mycket
man kan göra i den här klubben utan att riskera att komma
med på bild! Nu har vi det ju tämligen trevligt på våra aktivi-
teter och samlingar så det gör inte så mycket ändå! Numer

Henry och Kenneth Beppe, Carina och Rosemarie 

Henry snackar motorer Lotta Alvar

Ylva

Stisse charmar i baren

Fia

Birgitta och Håkan

Marre

Eva
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Rosemarie och Carina

finns ju också chansen (?) att komma med på bild på hem-
sidan!

Bilderna avslöjar ett skönt gäng med sällsynt god stämning!

Här är det högt i tak, goda diskussioner och inga ledsamhe-
ter! Efter baren drog vi vidare till gemensam middag som
avslutades med diverse barbesök över hela fartyget och
dans för de som så ville. Natten avslutades som sig bör
med en stabil räkmacka och en pilsner strax innan gryning-
en!

I år var det dock ett par avvikelser från ”traditionen” på
söndagen. Vi hade tex ingen visning av kommandobryggan,
fyllecellen, maskinchiefens kontroller eller maskinrummet
den här gången. Detta var mycket uppskattat året innan
trots den tidiga timmen. Den här gången fick vi därför sov-
morgon istället – inte det sämsta det heller!

På söndagen placerade vi oss stabilt i skybaren i fören och
njöt av att angöra Stockholm utan något som helst ansvar,
rätt bra och tämligen skönt egentligen!

Stort tack till våra Klubbmästare Rosemarie & Roffe för
arrangemanget!
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Båtmässan i Älvsjö - mars 2011
Text och foto Tommy Montaigne

75th International Boat Show - Allt för Sjön (som mässan
egentligen heter) gick av stapeln i mars månad 2011 i
Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö.

För Princessvännerna var det uppbullat med P42 flybridge
och naturligtvis nyheten V52 - som Princess Yacht
International enligt uppgift hade sålt närmare otroliga 100
ex av världen över på broschyr (!) innan den ens var tillver-
kad och fanns att se live.
Nå, var det då en sådan stor nyhet och uppfyllde den för-

väntningarna? 
Ja.
Att man får in både full beam redarhytt, 2 ståtliga gästhytter,
2 badrum/toaletter, kök, rejäl salong och dubbel körplats
inomhus (inanför glasdörrarna) samt utomhus lounge med
wetbar, barbecue mm är smått otroligt.

Det är bara att gratulera vännerna som slagit till på den förs-
ta V52 i Sverige. Jag är inte ett dugg avundsjuk. Inte det
minsta...
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Klubbkamrater inspekterar

Snygg interiör

Här sitter man verkligen bra...

Jodå, linjerna är OK!

André & Co från INA Marin gör tummen upp för V52:an
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Tjugofemårs-
jubileum

251986      -       2011

Nu är dags! Klubben fyller respektingivande, hela tjugofem
år. Det ska vi naturligtvis fira ordentligt enligt god tradition
i England, på Southamptonmässan och i London 
22 - 25 september 2011.

Som vanligt när man arrangerar dylika tillställningar, finns
det alltid ett tak på antalet deltagare. 
Till detta är vårt 25-årsjubileum, kan vi ta emot 40 personer.
20 dubbelrum är bokade på de Vere Grand Harbour i
Southampton och först till kvarn är vad som gäller. Hjärtligt
välkomna.

Här nedan det fullspäckade programmet, maila in din
anmälan redan idag, sätt ett stort rött streck i din kalender
och väl mött i september 2011! 

Torsdagen den 22 september
Avresa från Stockholm Arlanda kl 11.10, ankomst London
Heathrow. Transfer med bekväm buss till Southampton. Vi
checkar in på de Vere Grand Harbour i Southampton.

Fredag den 23 september
Frukost ingår i priset, så smaklig spis.
Sedan samling 09.30 i receptionen för gemensam avgång till
mässan! (southamptonboatshow.com)
Hela dagen är avsatt till mässan - massor av båtar, tillbebe-
hör mm att se och inte minst hela Princessflottan i vattnet!
Thomas & Co från INA Marin tar oss förbi köerna ombord.

Denna heldag avslutas med Jubileumsmiddag på vårt
hotell de Vere Grand Harbour tillsammans med Princess
Yacht International och INA Marin.

Lördag den 24 september
Efter stärkande frukost möter vi upp för gemensam buss-

transfer till London.
Väl framme i London checkar in på Novotel London West.
Dagens aktiviteter är fria, lite shopping kanske eller en pils-
ner på någon käck pub. Vill man ta det lugnt gör man det,
för sedan på kvällen är det samling i receptionen för avfärd
till en trevlig restaurang för glad middag, sammanfattning av
våra intryck efter denna vår härliga jubileumsresa och lite
högt i tak står på agendan denna kväll.

Söndag den 25 september
Busstransfer till Heathrow efter frukost. 
Avresa till Arlanda kl 13.50 lokal tid.

Priset för hela denna resa inkl flyg t/r Arlanda, hotell,
transfers, skatter och frukost är 8.975:-/person. 

Anmälan sker enligt principen "först till kvarn" till vår all-
deles egen reseledare Pelle Andersson, Björsund, på
per.andersson@ph-tank.se<mailto:per.andersson@ph-
tank.se> eller på telefon: 0702-257541.

Sista dag för betalning av 8.975:-/person är den 
19 augusti.

För våra medlemmar i södra Sverige, så kan man flyga
antingen från Göteborg eller Köpenhamn till London
Heathrow med SAS. 

Hjärtligt Välkomna!

Princess Yacht Club of Sweden
Björn Adolfsson ordf, klubbmästare Rosemarie och Roffe
Andersson samt reseledare Per Andersson.

Jubileumsresan till Southamptom International Boat Show 
och avslutning i London!

P R O G R A M  -  I N B J U D A N
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Årsmötet 2011-04-10
Text och foto: Björn Adolfsson

Vi hade faktiskt lite oro i kroppen inför årsmötet. Vi hade
helt enkelt ovanligt få förhandsanmälningar. Klubben är
trots allt bortskämd med att ha upp emot 1/3 av medlem-
marna representerade på årsmötet. I år blev vi några färre
men jag tror de flesta klubbar skulle vara gröna av avund

ändå dels för att vi ändå fick bra uppslutning då många kom
oanmälda och dels för att vi fick ett mycket livfullt årsmöte.
Enda bekymret var väl att ett par av våra nya medlemmar
knappt kunde sitta ner utan bara skulle upp och prata hela
tiden!! Uppskattas, och med sådana nykomlingar vet jag att

vi kommer att få ha en levande klubb många år framåt. 

Vi började som vanligt med samling i pub Finkan ända fram
till att Klubbmästare Roffe avbröt oss med sedvanlig fin-
stämdhet och snirkligt bjöd in oss till själva årsmötet. Ja,
just i Roffes fall går det hela tämligen raskt och är inte ett
dugg otydligt. 

På årsmötet går vi igenom vår verksamhetsberättelse som
bland annat ”berättar” varför vi har klubben, vi gör en kost-
nadsuppföljning mot budgeten och går igenom vilka aktivite-
ter vi hade förra året. Vi avslutar, efter val av

Styrelseledamöter med förslag från valberedningen, med en
genomgång av planerna för året som i år är lite mer ambitiö-
sa än annars med annalkande 25-års jubileum. I år valde
årsmötet efter en bra och omfattande diskussion också att
höja vår medlemsavgift som varit bra nära orörd sedan klub-
ben startade!

Nya medlemmar får gärna ta tillfället i akt att presentera sig
under mötet vilket som vanligt är en mycket uppskattat.

Klubbmästarna berättade speciellt varför det är knepigt med
planeringen inför Eskadern – en del av skärgårdens krogar är
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helt enkelt stängda under vintern så det är svårt att boka
upp och planera så tidigt. I fortsättningen ser vi dock till att
informationen löpande uppdateras på hemsidan. Du har
kanske redan sett att också tidningen numer är tillgäng via
hemsidan! 

Vi avslutade den formella delen med middag på restaurang-

en på Långholmens Wärdshus (se länk & bilder på hemsi-
dan!) innan många av oss valde att avrunda inne på en
krog nere på sta’n. Jag tror aldrig jag kommit hem så sent
från ett årsmöte, knappast i så god form heller! …och det 
kan jag bara säga, Beppe – du är utmanad på danstronen! 

Folk från Trosa kan dansa det är helt klart.

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2011-03-12

1. Ordförande Björn Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2. Till ordförande för dagens möte valdes Björn Adolfsson och 
som sekreterare Kajsa Ferm.

3. Kallelse till mötet var utlyst inom föreskriven tid.

4. Dagordningen fastställdes med notering om ett antal övriga 
frågor och informationspunkter.

5. Protokoll från årsmötet 2010-03-13 godkändes utan några
kommentarer och lades till handlingarna.

6. Hugo Karsten och Roger Ekdahl valdes att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

7. Årsberättelsen jämte årsredovisningen föredrogs.

8. Revisionsberättelsen föredrogs.

9. Resultat och balansräkningen fastställdes

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

11. Årsavgiften för 2011 fastställdes till 800 kronor inklusive 
familjemedlemmar. Detta speciellt då klubbens finanser  
behöver förstärkas och medlemsavgiften bedöms som låg i 
jämförelse med andra klubbar.

12. Följande personer valdes enligt valberednings förslag till sty-
relse:

Ordförande, Björn Adolfsson2011 - 2012 Omvald, 2 år
Vice Ordförande, Hugo karsten  2011  
Sekreterare, Kajsa Ferm  2011 - 2012  Omvald, 2 år
Kassör, Mikael Ljunggren  2011
Klubbmästare, Rolf Andersson  2011 - 2012  Omvald, 2 år
Bitr. Klubbmästare, Rose-Marie Andersson  2011 - 2012
Omvald, 2 år
Suppleant, Håkan Eriksson 2011
Suppleant, Roger Ekdahl  2011 - 2012  Nyvald
Adjungerad ledamot, Joacim Ekervall  2011  Omvald, 1 år
Revisor, Roland Edström  2011  Omvald, 1 år

Ordföranden tackade valberedningen för ett mycket engagerat och
väl genomfört arbete.

13. Till valberedning omvaldes: Anne Karsten och Roger 
Engström.

14. Klubbmästeriet: Våreskadern planeras till Stockholms mel
lersta skärgård med start vid Jungfrusunds Marina den 2 juni
och därefter vidare ut i Saltsjön. Klubbmästeriet återkommer 
med information i vårnumret av tidningen 

15. 25-årsjubileet presenterades i mer detalj och att inbjudan,
”först till kvarn”, kommer via tidning-en under våren. Där 
noterades speciellt att uppskattad kostnad för 25-årsresan
är c 9.000 SEK per person om vi inte får in ytterligare spon
sorer.

16. Övriga frågor & information

Anne Karsten har tagit över som webmaster för produktionen
av hemsidan. Välkomna med annonsörer, material & bilder.  
Anne avser i sinom tid även ha en blogg (Facebook &
kanske Twitter) länkat via hemsidan.

Princessklubben.se är nyetablerad som klubbens domän vil
ken förvaltas av Anne Karsten.

Bengt introducerade och bjöd in till NJKs veckolånga pro-
gram och har lovat detaljera informa-tionen i kommande 
nummer av tidningen.

Fia & Bengt inbjöd vidare till bryggfest i Skurusundet.  

Det diskuterades att inför nästa år flytta årsmötet en helg 
framåt i kalendern.

17. Avslutning
Ordföranden Björn Adolfsson tackade alla för visat
intresse och Klubbmästeriet bjöd till bords.

Stockholm den 15 mars 2011  
Ordf. Björn Adolfsson Kajsa Ferm Sekreterare

Justeras
Hugo Karsten Roger Ekdahl

PROTOKOLL KONSTITUERANDE 
STYRELSEMÖTE 2011-03-12

Närvarande
Björn Adolfsson, Hugo Karsten, Kajsa Ferm, Mikael Ljunggren
Rolf Andersson, Rose-Marie Andersson, Håkan Eriksson
Roger Ekdahl

Ej närvarande, Joacim Ekervall

1. Ordförande Björn hälsade alla välkomna och öppnade 
dagens konstituerande möte.

2. Ordföranden kontrollerade närvaron
3. Dagordningen lästes upp och godkändes med ett tillägg.
4. Till justeringsmän utsågs Hugo & Roger.
5. Styrelsen konstituerades enligt valberednings förslag

6. Firmatecknare: Kassören alternativt Ordföranden och 
Sekreteraren i förening 

7. Övriga frågor
a. Det noterades att Årsmötet gav valberedning Anne Karsten &

Roger Engström fortsatt förtroende. 
b. Det noterades vidare att Anne Karsten antagit uppgiften som 

webmaster och att klubben numer representeras levande på 
Princessklubben.se

c. Noterades att medlemsavgiften är höjd med 300 SEK till 800
SEK per år.

d. Beslutades att godkänna inköp (månadsbaserad licenshyra) 
av EasyWeb till webmaster från Sphinxly i syfte att skapa en 
levande hemsida till lägre kostnad.

8. Nästa möte och första ordinarie Styrelsemöte 3 juni i sam
band med Våreskadern.

9. Mötet avslutas och ordföranden tackar för aktivt deltagande.

Den 15 mars 2011
– Vid protokollet  Kajsa Ferm Justeras Hugo Karsten, Roger Ekdahl

Har du frågor, några funderingar eller tips som för PYCS framåt? 
Kontakta oss i styrelsen!

Ordförande:
Björn Adolfsson
Mobil/båt 0706 07 92 96
Bost 08-754 84 86
Arb. 08-534 92 503
bjorn.adolfsson@nordea.com

Sekreterare:
Kajsa Ferm
Mobil 070 574 6770
Hem 08-754 84 86
kajsa.ferm@telia.com

Kassör:
Mikael Ljunggren
Mobil/båt 0705 93 49 22
Bost 08-97 43 13
ml@prolecta.se

Klubbmästare:
Rolf & Rosemarie Andersson
Tel bost 552 473 14
Mobil Rolf  0706-98 35 00
Mobil Rosemarie 0706-98 36 66
Roffe_and@hotmail.com

Suppleant:
Håkan Eriksson
Mobil 070-732 87 55
tel hem 08-500 349 69
tel arb 08 462 92 90
hakan.ericson@kylpartner.se

Vice ordförande:
Jens Hugo Karsten
Tel arb 0768 97 23 97
Tel bost  08-96 89 28
Mobil 0768 97 23 97
karst1@bahnhofbredband.se

Suppleant:
Roger Ekdahl
Mobil/båt 0708 22 66 61
Bost 0156-109 74
Arb. 0708 22 66 61
ekdahl.vhd@telia.com

Adjungerad styrelsemedlem
Joacim Ekervall
Mobil 070-958 28 50
Bost 0152-801 54
ekervalls@msn.com
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Tussilago, ordförande vårput-
sar sin båt, klubbmästaren
förfinar sin båt med teak-däck,
någon (??) städar i sin båt. 
Och så kommer den stora
dagen - Sjösättningen!

Volvo Penta Center.
Servicepartner Onan elverk.

Butik öppen året runt.
Mekanisk verkstad och slip.
Vi finns på Rindö vid Vaxholm.

För mer information www.rindomarine.se
Tel 08-544 30 630

Vårtecken
Text och foto: Anne Karsten

Tänk att det blev sjösättning i år 
trots allt!
Text och foto: Björn Adolfsson

Vintern ville ju aldrig ta slut i år. Fast efter vargavintern kom
en april med rekordtemperaturer, sen några ruggiga dagar i
början av maj men till slut kom solen med sjösättningen.

Fantastiskt och lika magiskt varje år, och i år på en söndag
med en sol som fullständigt vräkte ner hela dan och gjorde

grusplanen till rena sommarängen. Nåja, fullt så lyriskt var
det kanske inte men inte dumt alls. Ett tjugotal personer
samlades för sjösättningen, några höll i tampar eller gav
instruktioner till kranföraren, några tog båtarna den korta
turen till bryggorna - eller som här då de fick ligga en sådär
3 i bredd, någon fixade kaffe & bullar, några höll undan pall-

Cattis & Tobbes Princess - i luften

Försiktigt nu - Sea Air går i!

Många var kallade till sjösättning
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Första tilläggningen

Så såg det ut när vi var klara

Gunnar i hatten

bockar och bråte på marken och en sprang som en vinthund
(nåja...) med kameran i högsta hugg.

En skön stämning av lättnad infinner sig när allt är klart - för
då återstår kanske bara en massa jobb inombords! Jag fick
förresten åter lära mig ett nytt sjöbegrepp. Det handlar om
en åkomma med samma symptom som en hederlig idrottss-

Roffe är ju lite bred förståss...

kada för tennisspelare men här mest drabbar båtägare:
plånboksarmbåge vilket drabbar båtägare i rustningstider
varje vår! Botas eventuellt med en cortison-spruta eller
enklare med en iskall pilsner på akterdäck första varma
vårkvällen när solen långsamt är på väg ner!

Båtsommar 2011 - nu är det dags! Vi ses väl på Eskadern?

Anne & Hugos Pirr V - in the air

Göran glider förbi!

Detta - är ingen Princess!Reseledare Per
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SÄLJES

Princess 35 
Årsmodell 1987. Motorer bytta år 2000 till VP KAMD 44
med EDC. 1070 timmar på dessa. 
All utrustning: VHF, Navigator, Proffsradar Furuno, Värmare
Eberspächer
Ankarspel i för och akter, Elverk 3,5 kVA, Gummijolle med

2,3 hkr Honda.
Vårrustad och komplett med förtöjningsmateriel, fendrar etc.

Pris 1,2 eller högstbjudande

Maila för mera bilder och info: thomas.g.ohlsson@comhem.se,
eller ring 070-6439645.

PRELIMINÄRT PROGRAM  - PYCS VÅRESKADER 2011

2.juni: Jungfrusund
16.00: Skepparmöte (samtliga skeppare till Kajsa & Björns båt REEF)
18.30: Fördrink, Roffe skjuter med kanonen
19.00: Middag på Jungfrusund Restaurang nede vid hamnen

3.juni: Vaxholm
10.00: Vi styr mot Vaxholm
15.00: ”Fångarna på Kastellet” – för de som är föranmälda
16.30: Skepparmöte (REEF)
18.30: Fördrink, Roffe skjuter med kanonen
19.00: Middag på Hamnkrogen i Vaxholm

4.juni: Grinda
12.00: Vi styr mot Grinda
16.00: Skepparmöte (REEF) – för de som vill fortsätta färden någonstans i skärgården
18.30: Fördrink, Roffe skjuter med kanonen
19.00: Middag på Grinda Wärdshus

5.juni:
Avslut.
Nationaldagen måndagen 6 juni - som nu är helgdag - fria aktiviteter.

Hjärtligt välkomna.
Klubbmästarna Rose-Marie och Roffe, Tel 070-698 32 00, 070-698 35 00.

PYCS våreskader 2011
Jungfrusund - Waxholm - Grinda



Och nu blir det lite nostalgi.
Text och arkivmaterial: Tommy Montaigne

Nu när Princess Yacht Club of Sweden firar 25-års jubileum,
känns det riktigt att blicka tillbaks en smula.

Jag hade tänkt att den här nostalgiresan skulle inledas
med ett reportage om INA Marins historia, men grundaren
Bosse Millstam är tyvärr lite krasslig just nu, så jag har inte
kunnat genomföra den intervjun och fått de bilderna från
INA födelse på söder i Stockholm i mitten av sjuttiotalet. Vi
hoppas alla att Bosse kryar på sig snart, så kommer den i
nästa nummer.

Till en börja med tänkte jag fresta lite båttidningshistoria -

på sjuttiotalet hette det ledande magasinet Båt för Alla - i
vilken tester och framför allt den stora Bfa:s Motorbåts-
salong lästes av alla hungriga entusiaster.
Inledningsvis kommer här en test av den första Princess

som John Bennet ritade från grunden, Princess 25 år 1974.
(32:an var ju ett skrov från Project 31 som senare blev
Princess 32 liksom den första Pilgrim 25:an som är förelaga
till just Princess 25).

Nåväl, läs och begrunda - ”välbyggda och billiga” var ordet
sa Bull. I Båt för Alla nr 14 från 1975.

2322

Det var det fullödiga testen av Princess 25.

På följande sidor kan du botanisera i Båt för
Allas Motorbåts-salong, där vi återfinner
Princess 25, Princess 32, Princess 33 och
Princess 37.
I Båt för Alla nr 2 år 1976.

Vi avslutar för den här gången med en test i
Båtnytt, där Princess 33 får ris och ros under
rubriken ”Lyxig i stort - påver i smått”.
Artikel i Båtnytt juli 1979. Gomiddag.
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