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Samling för foto i gattet till 
Norrviken vid Runmarö
lördagen den 6/9  
kl. 13.00
(de som hinner ut redan på 
fredagskvällen ligger bra vid 
kryssarklubbens brygga i 
Norrviken).
För att få en ungefärlig 
uppfattning om hur många vi 
blir så är vi tacksamma om ni  
kan skicka en preliminär
intresseanmälan till:
stefan.bjorkman@mac.com
eller ring 0704 93 68 10

DUBBELT JUBILEUM

L32:an fyller 50 år
Nu är det femtio år sedan 

produktionen drogs igång av den 

glasfiberarmerade laurinkostern 

på Malmö Flygindustri.

Laurinkostersällskapet fyller 20 år
Det hela började för tjugo år sedan som ett litet 

sällskap för ägare till L28:an.

Föreningen har vuxit med tiden och nu är alla 

Laurinkostrar hjärtligt välkomna oberoende av 

storlek, trä eller plast.

Detta skall firas!
Vi brukar träffas på 

försommaren och hösten. Årets 

höstträff  kommer att bli något 

utöver det vanliga...

ESKADERSEGLING I SKÄRGÅRDEN
Kan du se det framför dig? Hundratals Laurinare som 
forsar fram över Kanholmsfjärden. Låt detta bli 
verklighet. Välkommen den 6:e september 2014!

Eftersom du fått detta brev är du förmodligen ägare till en koster ritad av Arvid Laurin. 
Vi hoppas att laurinkosterägarna går man ur huset för att delta i den korta eskadern. 

Tanken är att vi ska segla tillsammans från Norrviken på Runmarö till Finnhamn. Du och 
din besättning behöver inte vara medlemmar i Laurinkostersällskapet - alla är välkomna! 

Är du medlem och ibland deltar på träffarna så är detta ett tillfälle du inte bör missa. Vi 
räknar även med vännerna i Finland, Danmark och naturligtvis de på västkusten. 

Vid starten utanför Norrviken samlas båtarna för fotografering. Tidningen Praktiskt 

Båtägande har visat stort intresse för att föreviga detta med bilder och reportage i samband 
med detta jubileum. Chefredaktör och ansvarig utgivare, Philip Pereira, har avslöjat att L32:an 
var hans första stora båtdröm.

Väl framme i Finnhamn gör vi som vi brukar göra på våra träffar:
• Beundrar varandras båtar i all sin glans både in och utvändigt
• Grillar och umgås
• Tipsar varandra om förbättringar m.m.

• Har trevligt under avspända former i största allmänhet.

                                       Sprid detta till alla laurinare!

                    V Ä L K O M M E N !

Träff  i Norrviken
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