
Nyhetsbrev Bs Arken 

    Juni 

Viktiga datum: 
Kansliet öppet alla tisdagar 18.30-20.30 

Arbetspass alla tisdagar 18.30-20.30    

period 2 börjar i juni 

22/5 Information nya medlemmar 18.30 

26/5 Vårfest och vårracet i hamnen 

29/5 Städkväll 

19/6 Information nya medlemmar 18.30 

22/6 Midsommar på klubbholmen 

26/6 sista arbets– och kanslikväll  

innan semesteruppehållet!  

Vi startar igen 14 augusti 

Vårfest i hamnen 26/5 
Vi börjar dagen med segeltävlingen 

”Vårracet” samling i hamnen kl.12.00 för 

deltagande båtar. 
 

Kl.18.00 startar festen med att vi bjuds 

på en välkomstdrink. Klubben ser till att 

det finns sittplatser och glöd i grillarna.  

Ni tar med det ni vill äta och dricka, 

kanske en gitarr om ni känner för att 

spela en trudelutt...Ett bra tillfälle att lära 

känna likasinnade och kanske få bra tips 

på fina vikar 

 

 

Arbets– och städpass 
Alla båtar genererar  

2 arbetspass och ett städpass.  

Arbetspassen är uppdelade i  

2 perioder och man ska göra ett pass i varje 

period. Städpasset kan man välja vilken pe-

riod man vill. 

Vaktpass 
Varje båt genererar 2 vaktpass. Ni kan göra 

dem vid samma tillfälle om ni går tillsam-

mans med någon över 18 år 

 

OBS! 29/5 är det städkväll kl.18.30 

Glöm inte sätta på båtmärket på jollen. På 

städkvällen kommer omärkta jollar städas 

bort! Det ligger många omärkta jollar i 

jolleställen 

 

 

Tänk på att köra försiktigt på 

hamnplan 
Det är hastighetsbegränsning inom områ-

det. Det kan komma barn 

springande och det dammar.  

Semesterstängt på kansliet! 

Tänk på att det blir semesterstängt på 

kansliet. Sista kväll för kansliet är    tis-

dagen den 26/6. Passa på att göra alla 

dina ärenden innan dess. 

Vi öppnar igen i mitten av augusti. Ni 

kan nå oss på kansli@bsarken.se om 

ni har akuta ärenden. 

Informationskväll för nya medlemmar 

Tisdagen den 22 maj kl.18.30 i 

klubbhuset där vi visar en Power Point och 

berättar om hur klubben fungerar och vad 

som förväntas av en ny     medlem. Inform-

ationskvällen är obligatorisk för nya med-

lemmar och kan man inte komma 22/5 

kanske man komma 19/6. Ni som inte varit 

på mötet får kallelse till nästa. 



Seglingsprogram: 

23/5  Näsfjärden start kl.19.00 

26/5  Arkens vårrace, samling vid mastkran kl.12.00 

30/5  Näsfjärden start kl.19.00 

5/6    Näsfjärden start kl.19.00 

13/6  Näsfjärden start kl.19.00 

20/6  onsdags segling samling vid mastkran kl. 18.00 

Semester fram till 8/8 då tävlingarna börjar igen, information finns på hemsidan. 

Hamnkaptenen Jan Orhaug har ordet: 
 

Det har visat sig att vissa förtöjningsringar i stolpar är väldigt slitna, därför ber vi de med-

lemmar som har bryggplats med stolpar att kontrollera status på dessa ringar och maila 

hamnkapten@bsarken.se (ange bryggplats och medlemsnummer) om de är slitna så 

kommer utbyte att ske under en arbetskväll.  

 

Om någon går i båtbytartankar måste alltid hamnkapten kontaktas innan, inte efter, ett 

eventuellt båtköp. Att köpa en större båt än den man har ,vilket vanligtvis kräver byte av 

bryggplats, innebär att vi måste vara informerade för att kunna undersöka att en bredare 

plats finns att erbjuda. Annars riskerar man bli sittande med en båt utan bryggplats.  

                                    Trevlig sommar önskar Bs Arken  

Midsommar på klubbholmen 

Som vanligt firas midsommar på 

klubbholmen. Vi reser en midsom-

marstång, äter lunch gemensamt på 

dagen och grillar på  

kvällen. Är vädret bra  

har vi lite aktiviteter för stora  

och små.  

Kräftskiva samt segeltävlingen  

kräftköret 11 augusti 

 

Se information när  

vi närmar oss. Vi  

hoppas på bra väder 

Så vi kan vara på  

klubbholmen 

Båtkvittot MÅSTE sitta på båten! De båtar som inte satt båtkvittot på båten efter 

midsommar kommer debiteras 500:- Det gäller ALLA båtar även de som står på 

land. 

 

Viktigt att tänka på för ”självupptagare”: 

För att få access till rampen behöver ni komma till kansliet och visa försäkringsbrev, skriva 

på om bottenfärger, hämta båtkvitto samt erlägga rampavgiften. Ni får då båtkvittot som 

ska sättas på båten. Detta måste göras innan det semesteruppehållet även om båten ska 

stå kvar på land eller om båten kommer till hamnen sjövägen. 

mailto:hamnkapten@bsarken.se

