
Rampen på era nyckelkort är avaktiverad!  

Anledning är att det är ny säsong och alla som 

tar upp sina egna båtar behöver komma till 

kansliet och visa upp försäkringsbeskedet, få 

båtkvitto för 2021 och nyckelkortet aktiverat för 

säsongen. 

Nyhetsbrev BS ARKEN 
April 2021 

Sjösättningen 8/5 och 9/5 2021 
Årets sjösättning kommer gå till på ungefär samma sätt som förra året på grund av restrikt-
ioner och pandemi. 
 
Sjösättningen kommer ske på 2 dagar. Starttiderna har också ändrats för att undvika köer 
vid inskrivningen. Tänk på att hålla avstånd till varandra. 
 
Kaféet är stängt! Endast kommenderade får hämta mat i kaféet. 
 
När ert kvarter är sjösatt och klart vill vi helst att ni avslutar dagen inom hamnområdet , 
detta för att minska ansamling av medlemmar.  
Ni skall  vara i kvarteret 30 minuter före angiven tid för avprickning. 
 
Tänk på att allt material som ligger på materialgården ska märkas med 2021!  
Lappar och penna finns i gröna kuren. Även pallmaterialet ska vara märkt med medlems-
nummer. 

Säsongstart av båtlivet 

BS ARKEN följer myndigheters rekommendationer kring hur vi ska agera för att 

minska risker för smittspridning av Covid 19! 

Båtsäsongen börjar nu och verksamheten på BS ARKEN ska komma i gång med all verk-

samhet, öppet på kansliet, vakter, arbetskvällar mm. Vi är utomhus så mycket det går och 

tränger inte ihop oss. Man får ta ett kö-nummer och vänta utanför kansliet på sin tur. Vi ropar 

in er när det är er tur.  

Viktiga datum. 

6/4   Första arbetskvällen kl.18.30 

7/4   Kanslikväll kl. 18.30-20.30 

13/4 Arbetskväll kl.18.30 

14/4 Kanslikväll kl. 18.30-20.30 

20/4 Arbetskväll kl.18.30 

21/4 Kanslikväll kl. 18.30-20.30 

27/4 Arbetskväll kl.18.30 

28/4 Kanslikväll kl. 18.30-20.30 

4/5   Arbetskväll kl.18.30 

5/5   Kanslikväll kl. 18.30-20.30 

Sjösättning: 8/5 och 9/5 

11/5 Arbetskväll kl.18.30 

18/5 Arbetskväll kl.18.30 

19/5 Kanslikväll kl. 18.30-20.30 

 

Vaktlistan på SBU är nu stängd! Har man 

inte bokat vakter blir man tilldelad vakter. 

Frågor angående vakter kan mailas till 

vakt@bsarken.se  

mailto:vakt@bsarken.se


OBS! VIKTIGT! 
 

BS ARKEN är en kontantfri båtklubb. Vi tar inte emot kontanter längre. Det går bra att betala 

med kort, Swish eller bankgiro. Gäller även i kaféet 

 

SBU (Svenska BåtUnionen) har en hel del funktioner som ni medlemmar själva kan fixa. t.ex. 

         - Adressändringar 

         - Byta telefonnummer och mailadresser  

         - Man kan se sina vakter, fakturor och även skriva ut dem, 

         - Byta lösenord mm.  

         Gå in och se på er sida. Om ni glömt lösenordet kan ni maila Kansliet så får ni   

         nytt eller gå in på SBU och skapa ett. 

 

Uppsägning av båtplats. Kom till kansliet och skriv i en uppsägning. 

 

Arbets-/städpass. Alla ska göra 3 arbets-

pass/båt under en säsong och dessa SKA 

man nu boka in på SBU.  

Från 15 mars är bokningslistan på SBU 

öppen så ni kan boka in arbetspassen. 

Man kan boka in sig på flera arbetspass/

kväll om någon över 18 år arbetar med er. 

Arbetskvällarna är Corona-anpassade och 

OM ni av någon anledning inte kan 

komma den bokade kvällen MÅSTE ni 

boka av så någon annan kan ha möjlighet 

att komma och arbete.  

Uteblivet arbetspass debiteras! 

Behöver ni hjälp med bokningen kan ni 

komma till kansliet. 

OBS!! Kommer man utan att ha boka in 

sig får man åka hem igen. 

 
I år kommer det att finnas ett OCR-

nummer på fakturorna för att underlätta 

faktureringen. Vi kommer också att övergå 

till bankgiro 5605-3465.  

Eftersom fakturor skickas ut via mail är det 

viktigt att fakturor och brev från BS ARKEN 

inte hamnar i skräpposten. Kolla skräp-

posten och lägg till BS ARKEN som sä-

ker adress. 

Telefontid onsdagar kl.18.30-20.30 

08-581 71510 

Då kansliet inte är bemannat andra dagar 

kan vi inte svara i telefon. Ring på ons-

dagar om ni vill prata med oss. Datum för 

kanslikvällar finns på hemsidan. Ni kan 

även maila kansli@bsarken.se eller ringa 

och lämna meddelande på telefonsvara-

ren. 

Mailadress och telefon till övriga kontakt-

personer finns på hemsidan eller i Bulleti-

nen  

Vid kontakt med BS ARKEN. Tänk på att 

alltid uppge ert medlemsnummer så kan 

vi lättare  hjälpa er. 

Fester Klubben arrangerar inga fester i 

dagsläget. Midsommar kan man fira på 

klubbholmen ändå. 



Märkning av pallmaterial och båtar! 

Det har uppmärksammats att märkning 

på trailers, pallning och vaggor saknas 

på många håll.  

Det är ni som medlemmar som skall se 

till att märkning finns på pallningen, 

saknas det märkning skall det omgå-

ende kompletteras. Kontakta slipba-

sen för att få ny märkning . Märkningen 

är ett måste! Saknas märkning kommer 

en avgift på 500 kr att debiteras båtäga-

ren.  

Kom också ihåg att märka ditt material 

på materialgården, står det fel årtal 

kommer det att städas bort och kastas.  

Jollar, ekor och alla båtar ska vara 

märkt synligt med årets båtkvittot. 

Hälsningar Slipbasen.  

Maila  slipbas@bsarken.se vid frågor. 

Som medlem i BS ARKEN har vi rabatt  

på olika ställen. Visa upp nyckelkortet 

med årets märke. Nytt årsmärke med tex-

ten BS ARKEN finns att hämta på kans-

liet. 
 

15% på Gundes färg i Jakobsberg 

10% på Martec (Marinspecialisten) i Kista 

10% på Svenska Sjö  

25% på IF och även procent i en del   

        andra försäkringsbolag om man  

        uppger BS ARKEN som  

        hemma hamn. 
 

Vi har även en viss procent på firmor som 

har hand om konservering och  

service av motorer: 

- Outboard Service AB 

- BS Marin och  

- Kallhälls Marin & Motor AB 
 

Berätta att ni kommer från BS ARKEN 

och visa medlemsmärket. 
 

 

Arken medlemmar får även rabatt med 

10% på köp över 200 kr hos Lasse fisk 

Br.Axelssons fisk i Kungsängen nu i 

påsk. 

(Förhandling pågår med fler firmor) 

ÅRSMÖTE 2021 flyttat till maj-juni 

Det brukar vara ett årsmöte i mitten av 

mars. Eftersom pandemin fortsätter flyttar 

vi årsmötet till våren och hoppas att det 

kan bli av utomhus i maj-juni? 

Ni får information när vi vet 

mer hur restriktionerna blir. 

 

Service av båtmotorerna  

Om ni tänker ta hjälp av fir-

mor som kommer till båtklub-

ben för att serva era motorer 

vill vi att ni mailar kansliet och informerar om 

ni själva inte kan vara med.  

Hastighetsbegränsning 

på hamnplan! 

Tänk på att det är hastig-

hetsbegränsning 20km/h 

inom hela hamnområdet.  

 

mailto:slipbas@bsarken.se


Kursen förarintyg 

Situationen med Covid 19 gjorde att 

kursen ”förarbevis” blev avbruten förra 

våren. De medlemmar som inte blev 

klar med kursen kommer erbjudas att 

avsluta den. Julle kontaktar dem när det 

finns en plan för det. 

Vad gäller er andra som behöver gå för-

arbeviskursen rekommenderar vi att ni 

går en onlinekurs eller på annan kurs-

verksamhet. Vi vet inte än när vår kurs-

verksamhet kan fortsätta på BS AR-

KEN. 

BS ARKEN fortsätter följa 

myndigheternas rekom-

mendationer och regler vad 

gäller Covid 19.  

Sanering av båtbottnar 

De medlemmar som önskar sanera sina bå-

tar nu till våren skall kontakta 

sanering@bsarken.se  

Saneringsgruppen har koll på vilka metoder 

som är miljövänliga och tillåtna. 

Profilkläder för BS ARKEN 

Nu kan ni beställa Kepsar, mössor, t-shirts, piketröjor, collegetröjor och hoodies med klub-

bens logga. Färgerna kommer vara vitt och marin. Nedan kan ni se några exempel 

 

Pris, provning och beställning skall göras på kansliet under kanslikvällar-

na 

Mastning 

Strax efter sjösättning är det dags att masta 

på segelbåtarna. Det finns säkerhetsanvis-

ningar vid mastkranen som behöver följas.  

När ni åker fram till mastkranen ska masten 

vara klar att sättas på så det inte blir onö-

diga väntetider.  

Master i mastskjulet ska alltid vara märkta 

med ett mastmärke där det står medlems-

nummer. 

Bryggvärd! 

Är du intresserad av att bli bryggvärd för 

bryggan din båt ligger på?  Vad det innebär 

att vara bryggvärd är under arbete. 

 

Maila hamnkapten@bsarken.se om ni är 

intresserad. 

mailto:sanering@bsarken.se


Segling på BS ARKEN 
Maj—september 2021 

Inför 2021 gäller följande: 

1. Fasta startbojar kommer att ligga utanför hamninloppet under hela säsongen 

2. Vi kommer att följa Svenska seglarförbundets regler ang. kappsegling, SRS-tal eller eget  

      mätbrev. 

3.   Minst antal deltagare för att genomföra seglingen, 2 båtar 

4.   Mätetal enligt Shorthanded vid färre än 3 i båten (1-2 pers) 

 

Vi söker medhjälpare till kappseglingarna, kontakta någon i seglings-kommittén. 

Månad Datum Var Typ Kommentar 

Maj 19 Arken Onsdagssegling Arken 

  26 Näsfjärden Onsdagssegling SSG arrangerar 

  29 Arken Vårracet Arken + SSG, SSG Arrange-

rar 

Juni 2 Näsfjärden Onsdagssegling SSG arrangerar 

  9 Näsfjärden Onsdagssegling SSG arrangerar 

  16 Arken Onsdagssegling Arken 

Juli  Semesteruppehåll 

Aug 11 Näsfjärden Onsdagssegling SSG, Arken arrangerar 

  14 Arken Kräftköret Kräftskiva??? 

  18 Näsfjärden Onsdagssegling SSG, Arken arrangerar 

  25 Näsfjärden Onsdagssegling SSG, Arken arrangerar 

  29 Lambaröfjärden Görväln Cup SSG GC Distans och Ärtskär 

runt 

Sep 1 Arken Onsdagssegling Arken 

  4 Näsfjärden SSG, Görväln 

Cup 

SSG, Bankappsegling 

  8 Arken Onsdagssegling Arken 

  15 Arken Onsdagssegling Arken 

  19 Norrsundet Arken Höstrace Arken + SSG, Arken arrange-

rar 

Seglingar i närområdet 

Maj 8 Lidingö Runt   "Shorthanded" 

Maj 22 Ornö Runt     

Maj 19 Jungfrusundsregattan     

Juli 4 ÅF Gotland Runt     

Aug 21 Sthm Segelklubb Jubi-

leumsregatta 

    

Sep ?? Nynäshamns Skär-

gårds Cup 

  Ev inställd 

Sep 11-12 Höstrasta     

Sep 18 Lidingö Runt     

Sep 25 Fantholmsregattan     


