
Nyhetsbrev Bs Arken 
    Maj –juni 2019 

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. Nytt för i år är att man ska 

skriva sin signatur i loggpärmen efter  

avklarat arbetspass.  

OBS! sista arbetspassen i period 1 är 21/5 

 

Vaktpass 

Varje båt genererar 2 vaktpass. Ni kan göra 

dem vid samma tillfälle om ni går tillsam-

mans med någon över 18 år. Tänk på att titta 

på datumet då ni ska gå heldygnsvakten. Det 

händer att man ser fel på tiden 01.00 och tror 

det ett annat datum. 

Viktiga datum i april och maj: 

 

21/5  Arbetskväll kl.18.30 sista i period 1 
22/5  Onsdagssegling Näsfjärden 

22/5  Kanslikväll kl.18.30-20.30,  
25/5  Familjedag/vårfest start kl.14.00,   

         Med vårracet Arken, Loppis,  

         femkamp, picknick efter kl.18.00,  

28/5  Städkväll kl.18.30  

28/5  Tisdagssegling Näsfjärden 

1/6    Aktivitetsdag på klubbholmen 

4/6    Arbetskväll kl.18.30 period 2 

4/6    Kanslikväll 18.30 obs! ej på onsdag 

11/6  Arbetskväll 18.30 period 2 

12/6  Kanslikväll 18.30 

18/6  Arbetskväll kl.18.30 period 2 

19/6  Informationsträff nya medlemmar    

         kl.18.30 i klubbhuset 

19/6 Kanslikväll 18.30 OBS! 

Sista kanslikvällen innan semestrarna 

Vårfest i hamnen 25/5 

Vi börjar dagen med segeltävlingen 

”Vårracet” samling vid mastkranen 

kl.12.00 

Kl.14.00 är det loppis, femkamp och 

andra roligheter i hamnen.  

Femkampen kan man göra familjevis 

eller en och en och den kommer ligga 

framme på hamnplan kl.14.00-16.30 

Loppis ta med saker som ni tror andra  

kan ha nytta av och som ni vill sälja. 

Loppisen startar kl.14.00 och pågår 

fram till kl16.30 Säljarna ansvarar för 

det som säljs vad gäller funktion 

och kvalité. 

Kl.17.30 Startar festen med att vi 

bjuds på en välkomstdrink.  

Kl.18.00 Klubben ser till att vi har sitt-

platser och glöd i grillarna. Ni tar med 

det ni vill äta och dricka, kanske en 

gitarr om ni känner för att spela en tru-

delutt...Ett bra tillfälle att lära känna 

likasinnade och kanske få bra tips på 

fina vika och öar. 

Vi har lediga båtplatser så känner ni 

någon som letar båtplats kan de komma 

till kansliet så ser vi om det finns en plats 

som passar deras båt 

Sjösättningsrampen: För att få access 

till sjösättningsrampen behöver ni 

komma till kansliet och visa, försäkrings-

brev, hämta båtkvitto samt erlägga 

rampavgiften mm. 



Seglingskommittén meddelar att det kommer att bli aktiviteter där man kan förkovra sig i  

sjölivet.  

3/6 (anmälan senast 2/5) får man lära sig att trimma seglen på egen båt.  

Samling vid mastkranen kl.18.30  

 

Seglingstävlingar i maj: 

22/5 onsdagssegling Näsfjärden 

25/5 Vårracet Arken 

28/5 tisdagssegling Näsfjärden 

 

Anmälan görs till:   

christer.sorving@gmail.com eller ring  

0735-037902  

Aktivitetsdag på Klubbholmen! 

Lördagen den 1:a juni är det aktivitetsdag 

på klubbholmen. Vi drar igång vid niotiden på 

förmiddagen och kör på fram till cirka 1-tiden 

då vi avslutar med grillkorvslunch. Aktiviteter-

na består av att vi skall rangera om bryg-

gorna, sätta ut landgångar mellan dem samt 

om vi hinner städa efter bäverns härjningar 

på ön. Deltagande i dessa aktiviteter räknas 

som arbetspass på samma sätt 

som arbetskväll i hamnen. 

 

Täckmaterialet eller annat material på täck-

materialgården skall vara uppmärkt med årta-

let 2019 och medlemsnummer. Båtens 

bockar/vagga/vagn ska också vara uppmärkt 

med medlemsnummer o namn.  

Jollar ska vara märkta med båtkvittot. 

 

Omärkt eller gammalt kommer rensas bort. 
 

Bs Arken har en sida på Facebook 

”Båtsällskapet Arken”.  

Bli gärna medlem där och lägg in bilder och 

bidrag.  

Master på hamnplan 

Behöver vara borta/flyttas senast 24/5.  

På lördagen den 25/5 ska vi ha vårfest och den 

ytan behövs för aktiviteter! 

Informationskväll nya medlemmar 19/6 

kl.18.30 i klubbhuset. 

När man kommer som ny medlem är det 

lätt att tappa bort information i allt det nya 

så vi samlar alla nya medlemmar till en 

kort informationskväll där vi ser en  

Power Point om båtklubben, vad som 

gäller, vad som finns mm  sen kan ni 

ställa frågor. Ni kommer få kallelse till 

den. Kan ni inte komma i juni blir det ett  

nytt tillfälle i augusti. 

Inför städdagen 28/5 

Ni som har era båtar i självupptagnings-

kvarteren C, D, E, F skall som alla andra 

medlemmar lägga pallningsmaterial uppe 

på materialgården. Det får inte ligga kvar! 

Material som ligger fel kommer städas 

bort på städdagen! 


