
HSS 2018
EN SÄSONG PÅ HELGASJÖN VI INTE KOMMER ATT GLÖMMA.



Året startar som vanligt
med ett högt vattenstånd.





Det är detta vi
längtar efter.



Vår fina kaffestuga
är uppskattad.



Man kan tro att hon inte fick
följa med men det var ett annat

uppdrag som väntade.





Det var så långt, vad gör vi nu ?.



Alla vill ha ett prydligt
varv utan en massa bråte.



Kosläpp, nej det var
båtsläpp.





Varvets enda sjödugliga
träbåt (?) som skulle

sjösättas efter en fin vår.



Den flöt fint på
svaj hela sommaren.



Lystna blickar på prisbordet.
Synd att man inte får vara med och tävla.

Informativ bild hur man
låser bommen

så den går att låsa upp.



Livet på Helgasjön.



Livet på Helgasjön.



Sommarfest 2018, vi ser
fram emot 2019.



Samling för Sommarfest.









Att segla är att leva
och må bra.











The same procedure as last year ?.



Några låter sig väl smaka medan
andrar verka samla på kräftor.

Livet på Helgasjön.



KRÄFTSKIVAN I MYSLÄGE.

FUNKTIONÄRSMIDDAGEN VAR SÅ TREVLIG
ATT VI GLÖMDE FOTOGRAFERA.

Livet på Helgasjön.





Flotten trivs bäst i vattnet
och ändå skall den upp på land.

Äntligen fick man
en klunk skumpa.





Livet på Helgasjön.



Undra hur det slutade ?.



Fin badflotte till
skänks och många

hjälpsamma medlemmar.



Vig expert som
vet hur en ”Volvo”

skall dras.



Livet på Helgasjön.



Kräftskiva på gång.



2014



2015



2016



TRÄFFAS OCH TRIVAS OAVSETT UTSEENDE OCH UPPSYN 

DET ÄR SÅ VI HAR DET INOM HSS.



Lek, utbildning och allvar;
Poker Run Junior.



Snabbast vinner ? Observera att alla har flytväst





Kloka ungdomar som bemästrar
vädret på ett säkert sätt.



Glad och antagligen
hungrig man.



Livet inom HSS.





Livet på Helgasjön.



Blad det sista som händer,
KjellE tas omhand för vintern.



Suddiga bilder
men skarpa killar.

Lite prat och
mycket verkstad.



Misströsta inte
det är bara 150 dagar till Midsommar

och ännu mindre till sjösättning.



Väntar på ett
litet klick.


