Referat fra Klubbtreff i Son 13-15. september
Skrevet av Tore Kristiansen
tirsdag 24. september 2013 19:55 - Sist oppdatert mandag 30. september 2013 12:31

Flere hadde en fin seilas til Son Spas havn i nydelig høstvær på fredag ettermiddag/ kveld.
Det ble hyggelig samvær og nye bekjentskap ble knyttet utover kvelden.

Lørdag formiddag ankom de som ikke rakk frem på fredag.

Kokken Egil Nordeide kom og snakket mye om sjømat og
hva vi kan plukke selv fra sjøen i nærområdet vårt.
Underveis i presentasjonen viste Egil på medbrakt
spesialgrill hva som skal til for å lage en nydelig Paella.
Etter hvert fikk vi prøvesmake den nydelige retten
på terrassen til hotellet.
Måltidet smakte fortreffelig og atmosfæren var meget hyggelig i høstsolen.
Tusen takk Egil Nordeide!
Deretter dro vi i gang seilasen om det Gyldne Anker, og vi fikk en ny vinner.
Denne gangen var det Elisabet og Frank Sandberg i Tusså , en Sun Fast 35,
som vant trofeet Det Gyldne Anker til låns frem til neste seilas.
Premien ble overrakt under middagen på hotellet, og vi var 26 til bords.
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Søndagen startet med et interessant foredrag av Jeanneau medlem Jens-Werner Werenskiold,
om mulighetene ved bruk av ny batteriteknologi. Veldig spennende! Takk skal du ha
Jens-Werner!
Vi fikk også besøk av Christian og Steffen fra CT Marine som

gikk gjennom
nyheter på instrumenter og thrustere.Det ble tid til mange spørsmål, og de
ble også med ut på brygga og så på problemstillinger vi hadde.
Riktig bra gjennomført! Takk til dere begge!
De som følte de ikke hadde fått brukt Spa avdelingen nok,
tok en runde til i bassenget før baugen ble satt mot hjemmehavn.
Vi takker også Son Spa for deres gjestfrihet under oppholdet vårt.
Tusen takk også til medlemmene i totalt 9 båter som hadde anledning til å komme til Son!

Tore

2/2

