
n Jag fick nyligen mottaga ett diplom 
International Pilot JRSK, Trinidad 
på ett måndagsmöte med de skandina-
viska lseglare som befinner sig på ge-
nomsegling i Trinidad och Tobago.

Jag känner mig stolt och glad!
Denna utmärkelse visar att det be-

tyder något att representera JRSK. 
Om jag genom min verksamhet som 
kontaktperson för nordiska seglare 
kan sprida information, nyfikenhet 
för andra kulturer samt hemkänsla 
här på Trinidad och Tobago, visst! 

Visst fortsätter jag att vara ett 
litet frö och sporra långfärdseglats 
som en gång i tiden också gav mig 
mina bästa år i livet.

Ännu en gång TACK!
 HANNA THOMPSON

n Hanna Thompson hittar man i Chagu-
ramas 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 mäng-
der med skandinaviska seglare till rätta 
här och mycket uppskattade är hennes 
måndags-träffar där man kan träffa seg-
larvänner, 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 Var-
vet.

Måndagen den 25 oktober, fick vi den 
stora äran att överlämna detta till Hanna!

BOSSE & HELÉNE, S/Y SEAQWEST 
NYHEDSBREV FRA PANAMA NOVEMBER 11, 2010
Regntiden her i Panama er ved at vaere forbi og saa kommer i desem-
ber vores sommer (Dry-Season) som jo ogsaa er sejler saeson. 
Hurricane saesonen forventes ogsaa at slutte inden for de naeste uger, 
og igen i aar har saesonen ikke vaeret saa aktiv som forventet, lidt 
usaedvanligt har der vaeret flere storme i det vestlige Caribbean, men 
ikke de helt kraftige Hurricanes.Panama: Ventetiden for yachts, der skal gennem kanalen, forventes 

begraenset selv med det store projekt udvidelsen af kanalen. Regler 
etc. for mindre baades transit foelger stadigvaek Kanal Myndighe-
dernes Customer Form"Procedures for securing a Handline Transit of 
the Panama Canal" som kan hentes ind fra Kanalens Web-Site www.
pancanal.com. Denne formular giver all oplysninger daekkende transit 
regulativer samt udgifter. Som tidligere henviser jeg ogsaa til den 
udemaerket Panama Cruising Guide afEric  Bauhaus  (ISBN 9962-00-
130-7) samt til Jimmy Cornell's Web-Site www.noonsite.com, Panama 
oplysninger, som bliver holdt ajour ganske godt.Galapagos: Der er kommet nye regler for sejlere det vil besoege og 

sejle rundt i Park omraaderne, men det er jo ganske faa der oensker 
at benytte sig af de muligheder paa grund af meget hoeje udgifter. De 
fleste sejlere benytter sig af transit reglerne og jeg holder min "Quick 
Reference Guide to Galapagos"up-to-date. Interesserede kan faa et 
kopi tilsendt via e-mail eller naar de passere Panama.

HILSEN KARSTEN

Hanna är nummer 1

Ett hjärtligt tack...

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