Eva & Konny med Bavarian!

Vilken brygga ligger du på? Vågbrytaren
Hur länge har du vart medlem? Sedan 2004
Vad har du för båt nu? Bavaria 29 Sport
Vad har du haft för båtar? Selco, Gullringen, Albin 23, Windy
Det bästa med att ha båt i Vättern. Det klara fina vattnet, öarna och mycket trevligt
båtfolk
Det bästa med att vara medlem i ASKM? Gemenskapen och det överlag trevliga folket i
båtklubben
Ditt bästa och värsta sommarminne... Värsta när vi glada i hågen var på väg hem på
jungfru turen med vår Albin 23 (Manilva) och impellern går sönder. Felet var ju inte så
allvarligt, men när vi öppnade motorluckan och det kom upp rök ur den befarade vi det
värsta. Dessutom satt sonen, som inte var så gammal då bakom ratten och han tyckte
inte det var så roligt. Att bli bogserad hem på premiär turen var inte kul. Bland de bästa
var nog premiären med vår Gullringen, det var första turen på Vättern med egen båt,
jag, Konny och sonen Johan åkte ut på Fredag kvällen, trots att vi glömt en hel del saker
hemma bl.a tandborste. Men Johan hade sin med sig, så det fick bli familjens den

helgen. Det var kanonväder och helt underbart på de varma klipporna, det gav mer
smak.
Ditt bästa laga mat på ö/båt tips eller recept! Försöker väl för det mesta ha så enkelt som
möjligt, tycker att det mesta smakar bra på sjön 
Bra & ha pryl i båten som imponerar på andra? Det är väl Konny med sina guldtänder.
Vem skulle du helst vilja träffa? En del nära och kära som tyvärr försvunnit för tidigt
Något som inte så många vet om dig? Lagar världens godaste köttfärssås, tror inte att vi
har så många dolda talanger, har nog visat de flesta redan;)

