Propellerbladet

Nr 3 2018

www.classicoffshore.se

Båtmässan 2018

Tack alla för mässan
Först o främst stort tack till vår egen mässgeneral Lars Ruthman som planlagt, förberett och
sett till att Classic Offshore montern på mässan blev så fin och fungerade så väl.
Båtarna som stod på plats var verkligen väl utvalda. Legenden Ante drar ju alltid initierat
båtfolk till sig, å en König maskin i standardversion är det inte många som har sett. Väldigt
intressanta och fina båtar som lockade många besökare att titta mer än en gång och bli riktigt
nyfikna.
Antes story om att få fatt på vraket, som bokstavligt talat låg i myllan, och slipade upp den
bortglömda pärlan till en verklig diamant. Vilket otroligt jättejobb, under så enkla
förhållanden med ett så fantastiskt resultat. Ännu ett mästerverk från Ante Malmgren. Den
som inte var imponerad förut av hans konst måste ha blivit det nu. Ska bli så kul att få se
ekipaget och Ante på vattnet igen!
Det har blivit mycket snack (och mycket lite verkstad) denna mässvecka. Verkligt kul att
prata med massa gamla bekanta och en rad nya obekanta personer som visat stort intresse.
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Många uttalar också sin glädje över Classic offshores enkla tävlingsform som gör det möjligt
att få tillhöra detta illustra sällskap.
Stort tack än en gång till Lars Ruthman, Gunnar Karlsson, Arne Jansson samt alla andra som
varit med i montern och spridit glädje över båtåkandet och classic offshore. Nu är vi laddade
inför säsongen och Herräng!
Per Benson KC/Classic offshore

Classic Offshore Summer Meet 2 Juni 2018
Så börjar det då närma sig, vårt andra stora evenemang för året.
Lite nyheter för i år är att anmälan är digitaliserad och sker helt elektroniskt genom att klicka
på en länk (Anmäla) på inbjudan som kommer i er mail den 1 april som traditionen bjuder.
Samt länk på Facebook (medlemsgruppen).
Observera att jag inte kommer att ta emot några andra typer av anmälan än dessa!
Och på anmälan måste du själv måste räkna ihop summan du ska betala in, plus dom 200kr i
anmälningsavgift.
Välkomna till Herräng den 2:a juni / Arne

Uppdaterat reglemente
Vår Klasscoach har uppdaterat vårt reglemente som bifogas i mailet, detta kommer även att
läggas upp på vår hemsida.
Uppdaterat är bla anhörig i depå, test av flytväst samt ett förtydligande av regel runt
tävlingsnumret.
Slutligen ett saxat urklipp från Förbundets verksamhetsplan 2018
Målen 2025 innebär att svensk idrott ska arbeta för livslång idrott i förening för alla. Vi är ett
förbund som lockar en homogen grupp av människor men däremot lockar vi både unga och
gamla. En av våra största båtklasser, Classic Offshore, är en klass där medelåldern ligger på
ungefär 50 år med ett åldersspann på 14–78 år. Alla åldrar får plats. Detta är en klass och grupp
av människor som inte prioriterats tidigare för att de inte tävlar, de har alltid varit självgående
och haft sina träffar lite vid sidan av. Under 2018 och 2019 ska vi satsa på denna klass, lyssna på
hur de vill utvecklas och vad som är deras framgångsnycklar för att kunna implementera det i de
andra klasserna.

Nycklarna har jag i fickan, återstår att se om nån frågar efter dom 😉 / Arne

