Jägarens vänner!
Inför jul och nyår är det dags a9 summera året och försik=gt
förväntansfullt glänta på nästa. Det är nästan som när man =9ar på
de julklappar som ligger under granen och undrar vad det är i dem.
Vissa ser mjuka ut och andra hårda.
En viss hård klapp har ju sa9 stopp för mycket det här året och nog
ser det ut som om det kommer a9 vara hårt en bit in i det nya året
också. Fast inte hela. I alla fall inte om det går som jag hoppas och
tror. Andra halvan av 2021 kan ju förhoppningsvis komma a9 likna
det som vi håller för normalt.
Det här har förstås drabbat oss i år och påverkar planering framåt.
Trots det kan vi se på innevarande år med stolthet! Trotsigt har
föreningen motstå9 allt hårt och lyckats med det som få sa var
möjligt: vi har klarat ekonomin och har numera e9 klassat
passagerarfartyg a9 ta hand om framöver! Det är, enligt min mening,
en enastående bedriL även i lugna va9en.
Jag vet a9 jag redan tackat alla för deras insatser i e9 =digare
LystringOrientering men det förtjänar a9 upprepas: tack för e9
enastående lagarbete! V150 Jägaren är i e9 mycket bä9re skick än
när vi tog över henne 2016.
Nog om 2020. Låt oss =9a på 2021! Vi har några kända paket a9 se
fram emot och förhoppningsvis några överraskningar:
- årsmötet i mars. Om vi tvingas a9 hålla det på samma sä9 som
förra året eller inte vet jag inte idag. Styrelsen undersöker nu
alterna=va lösningar med hjälp av video-möten och programvara
speciellt framtagen för omröstningar digitalt. Förhoppningsvis kan vi
hålla det på Gålö men osvuret är bäst
- torrsä9ning innan mi9en av april. Mer informa=on kommer när vi
vet mer
- utbildningar, varav några =llsammans med Ystad. Här kan nämnas
a9 vi har diskussioner med Safetygruppen om e9 liknande
samarbete som redan ﬁnns mellan YSD och dem.

- vi kommer a9, precis som övriga fartyg i VF, få en inbjudan a9 delta
på YSD långresa i Österled v33-v34. För Jägarens del kanske det
skulle gå a9 hänga med =ll Mariehamn eller kanske =ll och med ända
=ll Hangö? Vi får se...
- Örlogsdagarna helgen den 27-29 augus=
- EDIP i början av september
- körningar med och förhoppningsvis för våra samarbetspartners
Viking, Cummins, SeaSea, Rindövarvet etc
- plus de körningar som vi hoppas a9 få =ll själva eller =llsammans
med övriga fartyg i VF: tänk temakörning Ubåtsjakt, Patrullbåt etc.
Som ni ser är det e9 digert schema med övervikt på andra hälLen av
året. Jag hoppas och tror a9 vi kommer a9 få e9 spännande 2021.
Men det kommer inte a9 gå om inte du är med och bidrar. Min
önskan om en julklapp från dig är därför a9 du delar med dig av dina
tankar om vad/hur vi ska göra 2021! Du vet hur du når mig!
God Jul och Go9 Ny9 År
Göran Lindahl
Ordförande

