
 

         Medlemmarna i 

Contrastförbundet  
kallas härmed till årsmöte Torsdagen den 22 november 2018 kl 18,30.  

Program enligt nedan, med förtäring från kl 18.00 

Lokal: Boding segelmakeri, Dalarövägen 37C,  Handen, Stockholm 

(vägbeskrivning bifogas) 

 

Eftersom vi blev så få närvarande vid årsmötet 2017 prövar vi i år ett nytt koncept och träffas på en 
vardag och denna gång inte på Sjömansskolan utan på Boding Segelmakeri i Handen. Dagordning för 
årsmötet bifogas detta mail. Vägbeskrivning  hittar ni nedan. 

Program för kvällen: 

18.00-18.30 Start med lättare förtäring. Segelmakare på plats i butik och på segelmakerigolv om det 
finns frågor. 
18.30-19.00 Contrastförbundets årsmöte. Dagordning finns som bilaga till detta mail. Mötet hålls 
således på Bodings Segelmakeri 

Härefter:  

Temat för kvällen är "modern segelföring på Contrast-båtar".  

Hur ska nöjesseglare resonera och prioritera inför sommar 2019 när segel ska uppdateras? 
Är moderna rullgennakrar och rullbara code-segel att avfärda som flugor och bara effektiva för 
extrema planande båtar, 
eller är dessa segel lätthanterliga och effektiva även för nöjesseglande Contrastägare? 

19.00-19.40 Boding Segel berättar om hur modern segelföring på Contrast-båtar.  
19.40-20.00 Paus & Kaffe 
20.00-?     Chans att utveckla frågor. Vi klämmer och känner på segel, kapell och rullsystem på 
segelmakerigolvet. 

Bodings utlovar generösa medlemspriser under kvällen (gäller året ut 2018), på Boding Segels 
kompletta utbud av segel och segelkapell (rullgenuakapell, lazybag och sprayhood). Erbjudande gäller 
även rullsystem och båttillbehör. 

Välkomna 

Contrastförbundets styrelse gnm Sten Erik Bergström (ordf) 

OBS, för att mötet ska bli av på segelmakeriet får vi inte bli för få. I så fall tvingas vi flytta årsmötet 
till annan lokal. Krävs därför förhandsanmälan som helst skickas med vändande mail, dock senast 
måndag 19 November. 

 



 

 

Vägbeskrivning till Boding Segel: 

CA 17min söder om Globen med bil 
Kör Väg 73 förbi Globen söderut mot Nynäshamn. 
Hö, håll högerfil vid avfart (Haninge, Brandbergen) 
Rakt igen rondell där McD ligger. 
Vä i nästa rondell där Circle K mack ligger. Detta är Dalarövägen. 
Kör ca 1 km (Passera SL bussgarage på vänster sida) 
Just efter avsmalning (2 körfält blir 1) så ser ni vit fastighet på vänster sida, röda Bodling logo. 
Efter kl.18 kan man parkera även på Brenter och Meca parkeringsplatser.  


