Hanna är nummer 1
n Hanna Thompson hittar man i Chaguramas på Trinidad, där hon bott i cirka 15
år. Hon är gift med Ray Thompson som är
en av delägarna till Power Boats.
Hanna har genom åren hjälpt mängder med skandinaviska seglare till rätta
här och mycket uppskattade är hennes
måndags-träffar där man kan träffa seglarvänner, byta böcker och få information
om vad som är på gång.
Många, många JRSK-medlemmar har
genom åren besökt Trinidad och träffat
Hanna, så det är inte konstigt att när man
instiftade begreppet lots inom JRSK var
Hanna den första som utsågs.
I somras besökte vi Sverige och kunde
ta med oss bevisen på denna utmärkelse.
Ett tjusigt diplom, en plakett, vimplar
och en prenumeration på tidningen Varvet.

Bild: Bosse Niklasson
Bosse Nicklasson på s/y seaQwest lämnar över
JRSKs diplom och plakett till Hanna Thompson.

Måndagen den 25 oktober, fick vi den
stora äran att överlämna detta till Hanna!
BOSSE & HELÉNE, S/Y SEAQWEST
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Ett hjärtligt tack...

Ännu en gång TACK!

HANNA THOMPSON
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