
 

Fiskpinnen 22/9 en fisketävling 

Nu är det dags för Båtsällskapet Arkens 
höstfiske, ”Fiskpinnen 2019” Ett nytt in-
slag i vår verksamhet som riktar sig till 
ung som gammal, yrkesfiskare som ama-
tör. Kom till kajen söndagen den 
22/9.Starten går klockan 09.00 från stora 
kajen och tävlingen avslutas 13:30. 
För mer information se anslag på båt-
klubben. Anmälan görs till  

 bsarkenfiske@gmail.com  

 

Nu börjar arbetet med att förbereda 

inför upptagningen. 

Omärkta Jollar kommer städas bort på 

arbetskvällar så vet ni att er jolle är 

omärkt så se till att den får båtmärket 

på! 

Omflyttning i en del kvarter på land.  

En del båtar i kvarter B10 och B1 ska 

flyttas om eller flyttas till andra kvarter.       

Berörda ska bli kontaktade. Vaggor ska 

flyttas till nya kvarteret. 

Båtar och vagnar i kvarteren UTAN 

märkning kommer att flyttas bort. 

Informationskväll för nya medlemmar 

onsdagen 4/9 kl.19.00 i klubbhuset.  

Vi visar en Power Point och berättar om hur 

klubben fungerar och vad som förväntas av en 

ny medlem. Ni som inte varit på mötet får kal-

lelse till nästa informationskväll. Andra medlem-

mar får givetvis också komma  om de vill. 

 

Inför upptagningen 5-6/10 

Vi ska även ha ett möte för nya medlemmar   

där vi informerar hur det  går till vid                

upptagningen. Berörda får kallelse till det       

mötet. 

  Seglingsprogram  
24/8 Näsfjärden Görveln cup, separat info 

25/8 Lambaröfjärden Görveln cup, sep.info 

28/8 Onsdagssegling Arken samling  

        18.00 MK 

4/9   Arken onsdagssegling 

8/9 Höstrace på Norrsundet med SSG 

11/9 Arken onsdagssegling 

(MK = mastkranen) 

Viktiga datum: 

27/8 Arbetskväll kl.18.30 

28/8 kanslikväll kl.18.30 

3/9   Arbetskväll kl.18.30 

OBS! sista i period 2 

4/9   kanslikväll kl.18.30 

4/9   information kl.19.00  

        nya medlemmar.  

11/9  Kanslikväll kl.18.30  

18/9  Kanslikväll kl.18.30 

21/9  Höstfest kl.18.00 

Nyhetsbrev Bs Arken 
augusti 2019 

Då var vi igång igen efter sommaruppe-

hållet. Hoppas ni haft en skön sommar! 



Festkommittén behöver förnya sig. Vi vill 

ha fler som har idéer på aktiviteter och 

trevligheter som vi kan utöva på Bs Arken. 

Maila kansli@bsarken.se  om ni är       

intresserade. 

Arken-Bulletinen vill att ni mailar in fina 

sommar-båt bilder till 

kansli@bsarken.se  

De bästa bilderna vinner  

arbets/städpass 

Vår hemsida är under ”renovering” Den 

ska bli helt ny. Än så länge är den under 

uppbyggnad och all information kanske 

inte finns där eller är på rätt ställa. Maila 

kansliet om ni inte hittar den informationen 

ni behöver. 

Slipning av båtbottnar 

Som alla vet pågår ett stort jobb med att 

slipa bort giftfärger på båtbottnarna. 

Många frågor uppstår då man vill veta 

när, var och hur mm.  

Har ni frågor angående båtbottenslipning-

ar ska ni maila  

bottensanering@gmail.com  

De svarar så fort de kan. 

Höstfest på Bs Arken 21/9 kl.18.00

Tema ”prickigt och randigt”
För priset av 250:-/pers. får ni fördrink, buffé, 

vin eller öl till maten, efterrätt, kaffe, avec och vickning.
Efter buffén öppnas baren med humana priser

Det blir dans till skön musik

Anmäl er senast 10 september genom att betala in 
250:-/person på pg 652733-7

Glöm inte att ni måste skriva Namn och medlemsnummer

Välkomna!

Det finns fortfarande en del lediga båt-

platser så känner ni någon som har be-

hov av en kan ni tipsa dem att komma en          

kanslikväll. 


