
 

 Vilken brygga ligger du på? 

 C bryggan 

 

Hur länge har du vart medlem? 

 4 år 

 

Vad har du för båt nu?  

Aquador 32 

 

Vad har du haft för båtar? 

 Nimbus 26, Nimbus 3003 

 

 

Vinda med familj 



Namn på båten och anledning till namnet. 

 Vinda, en combo på våra barns namn (äldsta dottern kom på det)  

 

Det bästa med att ha båt i Vättern? 

Närheten, det rena klara vattnet. 

 

 Det bästa med att vara medlem i ASKM?  

Engagemanget i föreningen, närheten till "stan", allt runt föreningen/klubben styrs verkligen 

demokratiskt. 

 

 Ditt bästa och värsta sommarminne? 

Bästa måste få ta två. Ett; när vi har åkt över en spegelblank sjö i soligt väder på väg från Rökna-

Motala-Mem och stannat och badat från båten. 

Två; San Francisco & Highway1, så häftig stad och vägen är inget annat än vacker!! 

Det värsta var nog när undertecknad badade med bilnycklarna i LA på Venice Beach. Efter en dag på 

stranden så gick bilen inte att öppna, när vi fått bilen öppnad så gick den naturligtvis inte starta. (Som 

tur är frun engelskafröken, man är inte så kaxig när man försöker förklara sin situation för 

biluthyrare/polis/låssmed.) Som grädde på moset så fick vi p-bot när vi var iväg och åt. 

 

Ditt bästa laga mat på ö/båt tips eller recept! 

 Man SKA grilla när man är på en ö, tips kanske att om du köpt ny båt så ge dig ut på kanalen, det 

tvingar dig att lära känna båten. Recept nää, Bullens pilsnerkorv kan om så önskas värmas i burken 

och ska som namnet antyder avnjutas med en kall. 

 

 Bra & ha pryl i båten som imponerar på andra? 

Ett enkelt tips är att sätta ett schackel på båthinken så den lättare tippar över. 

 

 Vem skulle du helst vilja träffa, levande som död? 

Casanova nää.. men ...näää, så svårt att välja så ta utan inbördes ordning: Kleopatra, Leonardo da 

Vinci, Churchill, Hans Rosenfeldt. 

 



Något som inte så många vet om dig! 

Är väl inget speciellt men har svart bälte i att göra bål. 

  

 

 

 


