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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!  

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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remélem végig tudod csinálni!!! az egész család szurkol neked!!!  kérdések: mi a kedvenc szined? mi a
kedvenc állatod? és mi a hobbid? és nagyon bátor vagy hogy nekiindultál az útnak!! 

2 Reply by bence 2007-01-09 11:09:24

bence
Member
Offline

Registered: 2007-01-08
Posts: 25

Re: szurkolok neked!!!!!

kiváncsian várom a leírásaidat & a további fényképeket. 
kellemes utat! drukkolok neked!

3 Reply by tyde 2007-01-09 18:28:06

tyde
New member
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Re: szurkolok neked!!!!!

Ez az igazi magyar vircsaft!!!

Last edited by tyde (2007-01-09 18:28:25)
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Re: szurkolok neked!!!!!

Ma "ismertelek" meg a neten, nem semmi jó kis vállalkozás! 
nagyon csinos Carina is videokokn jól kivehetõ ahogy vágtat a vizen! 
szurkolok nagyon hogy sima legyen az út! 
üdv
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Re: szurkolok neked!!!!!

Hello Aron! Itt egy regi haver. Na vegre megcsinaltad, hogy nagy lehetsz! Sot. Mar az is vagy. Aggodok
erted ugyhogy vigyazz magadra, fokent amerika partjainal. Ugyan most en is eleg tavol vagyok, de remelem
meg egyszer elbeszelgethetunk egy sor mellett a delfines szeretkezes elmenyeidrol :-)

Ha pedig ez kimarad, akkor... 
sok szep lanyt a Bahamakon!

6 Reply by Stami 2007-01-10 22:47:12
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New member
Offline
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Posts: 5

Re: szurkolok neked!!!!!

Hali!

Drukkolok Neked!  Amikor a legnehezebb, legutálatosabb, amikor minden ellened lesz, akkor kell a
legjobban szeretni hajózni, és utána így is lessz, elcsitulnak a viharok, kisüt a nap, és minden a barátoddá
válik. Ehhez kívánok sok szerencsét, kitartást, erõt, egészséget, minden jót, jó szelet, Stami.

Stami's Website
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gegehun185
New member
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Re: szurkolok neked!!!!!

Hello! 
Most olvastam Rólad elöször, és elismerésem, nagyon "tökös" srác vagy!  
Szóritok neked nagyon, és remélem sima ügy lesz az óceán! 
Jha ithon éppen nagyon durva szél van!:)

Aztán csak keményen! Üdv Gergõ
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Re: szurkolok neked!!!!!

Áron 'visszajött' a 43-as hosszúságra?   
...remélem lassan belekap egy állandó utazósebességet adó szél a vitorláiba (, még a végén elhízik a sok
hatalmas haltól )) 
üdv, bence
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Member
Offline

Registered: 2007-01-08
Posts: 25

Re: szurkolok neked!!!!!

45 ))

10 Reply by meder 2007-01-25 07:36:27

meder
Administrator
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Re: szurkolok neked!!!!!

bence wrote:

Áron 'visszajött' a 43-as hosszúságra?

Bocs Bence, valóban 45...  
Tegnap vettem a GPS-t (az sem ment simán), "ment a csomag" Barbadosba (Csaba Péter
http://www.kiteline.hu/ "és csapata" jóvoltából), az utolsó percekben sok rohangálás adódót, emiatt meg
kapkodás.  
A térképen is van egy kis pontatlanság, amikor lesz új pozíció, akkor ezt is javítom...

11 Reply by bence 2007-01-25 09:20:42

bence
Member
Offline

Registered: 2007-01-08
Posts: 25

Re: szurkolok neked!!!!!

lényeg, hogy jó irányba halad  
meglepõdtem, hogy a ciklon ennyire "elszívta a passzátot"... (látszik, hogy laikus vagyok;)
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