
Viktiga datum: 

Maj 

14/5 Segling Lidingö runt 
17/5  Arbetskväll kl.18.30  
18/5  Kanslikväll kl.18.30-20.30 
18/5  Kvällssegling BS ARKEN 
18/5  Funktionärsträff kl.18.30 
20/5  BS ARKEN 40 år Temakväll/pub väder 
21/5  Segling Ornö runt 
24/5  Arbetskväll kl.18.30 
24/5  Segling BS ARKEN 
25/5  OBS! Ingen kanslikväll 
28/5  Segling Görväln vårrace 
31/5  Arbetskväll kl.18.30 
 
  
          Juli Semesterstängt 

Nyhetsbrev BS ARKEN 
Maj-juni 2022 

Juni 
1/6   Kanslikväll kl.18,30-20,30 
1/6   Segling Näsfjärden 
4/6   Segling, Jungfrusundsregattan 
7/6   Arbetskväll kl.18,30 
8/6   Kanslikväll kl.18,30-20,30 
8/6   Segling Näsfjärden 
11/6 Jubileumsdag BS ARKEN 40 år 
11/6 Jubileumssegling 
14/6 Arbetskväll kl.18.30 
15/6 Kanslikväll kl.18,30-20,30 
15/6 Segling Näsfjärden 
21/6 Arbetskväll kl.18,30 
22/6 Kanslikväll kl.18,30-20,30 
22/6 Segling BS ARKEN 
24/6 BS ARKEN 40 år, midsommar på klubbholmen 
28/6 Arbetskväll kl.18,30 
29/6 Kanslikväll kl.18,30-20,30 
30/6 Fakturor ut på uteblivna båtmärken 

Att tänka på efter sjösättningen  

Nu är båtsäsongen äntligen igång och det kommer hända en hel del framöver. Den stora jubi-

leumsfesten, Mälareskader, seglingar mm. Kansliet kommer ha semesterstängt 1/7-15/8 men ni 

kan alltid nå oss på mail och telefon. Adresser och telefonnummer finns på hemsidan.   

N 59° 28.122', E17° 40.913' (bsarken.se)  
 

Efter midsommar kommer de ägare till båtar utan fastsatta båtkvitto få en faktura på 400:-.  

 

Alla jollar på varvet och i hamnen ska ha jollemärke på senast den 31/5. 

Material som ligger i slänter och på andra ställen än på materialgården ska tas bort före 31/5. 
Gäller även för självupptagare. Sen städas det bort. 

Båtarna ska ha rätt förtöjning. Det ska sitta fjädrar (stålfjäder eller gummifjäder)  på förtöj-
ningstamparna så inte båtar och bryggor skadas om det blåser eller går vågor. Karbinhakar får 

inte användas. 

Parkering på kajerna är inte tillåtet. Kajerna behöver vara fria så båtar kan lyftas i och ur sjön. 

De behöver även vara framkomliga för de som ska masta på båtarna. 

  

Master: Det finns säkerhetsanvisningar vid mastkranen som ska följas.  

När ni åker fram till mastkranen ska masten vara klar att sättas på så det inte blir onödiga vänte-

tider.  Alla master måste vara borttagna från hamnplan senast den 31/5 då området ska 

användas för jubileumsfirandet. 

https://www.bsarken.se/


 

 

 

Jubileumsfest 11 Juni på BS ARKEN  
 

På kvällen har vi en stor medlemsfest med partytält, god mat och dryck.  

 

Puben öppnar kl.17.00 och kl.18.30 börjar själva festen med välkomstdrink. Ni 

bjuds på grillbuffé med dryck, allsång och dans till levande musik. 

Festen pågår fram till småtimmarna! 

 

                                       Pris per kuvert 350:-    

                                       Barn 150:- 

Anmälan med medlemsnummer och antal vuxna och barn görs senast 20/5 till 

jubileumarken@gmail.com 

Anmälan är giltig när ni betalat till kontonummer:  65 27 33 - 7 

Nöjespark och Jubileumsdag 11 juni på BS ARKEN 
 

Den 11 juni är det aktiviteter hela dagen för både vuxna och barn. 

 

 
Det kommer bl.a. finnas 

40 m hinderbana 

Yx-kastning 

Hoppborg 

Jätte-dart 

Brandkårsuppvisning  

och mycket mer för hela familjen. 

Korv och dryck kommer finnas till 

försäljning. 
 

öppet för alla kl.10.00-15.00. 

mailto:jubileumarken@gmail.com


Boka arbetspass 2022 

Varje registrerad båt genererar 3 arbetspass per säsong.  

Dessa ska bokas in på SBU.  

Ni ska boka arbetspass på SBU. Logga in med BankID eller sms-kod. Om det inte fungerar 

med BankID kan det bero på att vi inte har era sista 4 siffror i personnumret Maila dem till 

kansli@bsarken.se så lägger vi in dem (länk till SBU finns på hemsidan).  

Vänta inte! Förra året väntade många med att boka in sina arbetspass till efter  semestern 

vilket gjorde att arbetspassen inte räckte till för alla så tänk på att boka in arbetspassen re-

dan nu. OM ni inte kan komma till ett arbetspass är det viktigt att ni avbokar så någon annan 

kan få passet. Efter arbetspasset är det viktigt att ni anmäler er närvaro så ni blir avpricka-

de. Kommer ni utan att vara inbokad får ni åka hem igen 

I år kan man även kvitta arbetspass genom att delta i jubileumsarbetet, se separat info. 

Uppsägning av båtplats/medlemskap  

Om du vill lämna klubben måste du komma till kansliet och skriva i en uppsägning. Vi 

måste veta att båt och alla saker är borta från klubben innan vi skriver ut er. Så länge båten, 

pallmaterial mm är kvar på BS ARKENS område är man  aktiv medlem med allt vad det inne-

bär.  

Byter man till större båt eller köper en båt till är det inte säkert att det finns plats. Ni ska 

göra en ansökan på SBU om större plats eller ytterligare en plats. 

Jubileumseskader 2022 

Nu kan ni anmäla er till jubileumseskadern som startar den 1 juli och avslutas den 4 juli. 

Ni är välkomna oavsett båttyp, motor- eller segelbåt.  

 

Start på vår klubbholme Norra grytholmen den 1 juli med skepparmöte klockan 10.00 för 

att därefter ta oss till Askholmen. Därefter Sundbyholm där vi kommer att ha en gemen-

sam middag. Sista anhalt blir Bryggholmen. 

Det kommer att bli aktiviteter på vissa av hamnarna. Grillkväll på Askholmen och någon 

liten frivillig tävling kan vara möjlig. 

  

Distansen är cirka 20 NM per dag. Vi kommare att ta ut en kölavgift på 150:- som kommer 

att användas till betalning av hamnavgifter på Askholmen och Bryggholmen. 

Antalet båtar begränsat till 8 -12. Mer information till dem som anmäler sig via mail. 

 

Anmälan till e-post eskader2022@fripost.se             Varmt välkomman 

                                                                                     Håkan o Bengt-Åke 

                                

  

mailto:eskader2022@fripost.se


Som medlem i BS ARKEN har vi rabatt  

på olika ställen. Visa upp nyckelkortet med 

årets märke. Nytt årsmärke med texten BS 

ARKEN finns att hämta på kansliet. 
 

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. 

10% på Mekonomen Bilverkstad Kungs-  

         Ängen, Johan Lindroth. 

         ring 8-581 654 40 

10% på köp över 300 kr hos Lasse fisk  

        Br.Axelssons fisk i Kungsängen 

 

 

Vi har även en viss procent på firmor som har 

hand om konservering och service: 

- Outboard Service AB 

- BS Marin och  

- Kallhälls Marin & Motor AB 

 

- Vi har även15% rabatt på utvalda produkter 

hos Bollnäs bilvård Ange koden ARKEN15:  

https://www.bollnasbilvard.se/1412-arken  

 

- Vi har bra priser på färg och tillbehör 
från www.de-ijssel-coatings.se beställning 
görs genom att maila till karl-Oscar. Med-
lemsnummer skall anges vid beställningen: 

(Förhandling pågår med fler firmor) 

info@de-ijssel-coatings.se 

På årsmötet valdes det in nya medlem-

mar i styrelsen och vi välkomnar 

Johnny Rudolf Hamnkapten och vice 

ordförande 

Michael Andersson Vice hamnkapten 

Per Hasselqvist ekonomi och redovis-

ningsansverig 

På BS ARKENS hemsida finns hela sty-

relsen med mailadresser och telefon-

nummer så ni kan få tag på rätt person 

N 59° 28.122', E17° 40.913' (bsarken.se)  

Båtklubben har egen brunn och vi behöver 

tänka på att stänga kranar och hänga upp 

slangar på rätt sätt. Det har hänt ett par 

gånger att brunnen sinat. Det har berott på 

att slang legat  i sjön med rinnande vatten 

eller att man inte stängt någon kran inne i 

sanitetshuset. Det medför ”merjobb” för 

andra medlemmar då man måste ta med 

 
Temakväll med pub och  

föredrag av  
Anders Ljungkvist  

20 maj kl 18.00  
som är marin- och flygmeteorolog,  
långseglare, före detta tv-meteorolog 
och privat flygare med stor erfarenhet 
av skärgårdsväder. Han har undervi-
sat i vädrets mysterier i över 20 år. An-
ders delar med sig av väsentligheterna 
när det gäller att använda väderinfor-
mationen till klok beslutsfattande om-
bord på en båt 
 

Varmt välkomna 

Nu kan ni, inför jubileumsåret, förbeställa kep-

sar, mössor,  

T-shirts, piketröjor, collegetröjor och hoodies 

med klubbens logga. Färgerna kommer vara 

vitt och marin.  

Pris, provning och beställning skall göras på 
kansliet. Provkläder finns i kanslihuset där 
finns även beställningssedel.  

https://www.bollnasbilvard.se/1412-arken
http://www.de-ijssel-coatings.se/
mailto:info@de-ijssel-coatings.se
https://www.bsarken.se/


Vi skall fira 40 år Tillsammans 

I år, 2022, fyller BS ARKEN 40 år och som ni nog har förstått nu så vi planerar för att 

fira tillsammans under hela året. I kalendern ligger alla viktiga datum för våra festlig-

heter och i den här texten utvecklar vi våra ambitioner och förhoppningar lite fylliga-

re 

Den 20 maj kör vi en temakväll med pub med inbjuden meteorolog som ger oss dju-

pa kunskaper i vädret.  

Den 11 juni genomför vi den stora Jubileumsfesten tillsammans i hamnområdet. Un-

der dagen, kl 10.00–15.00, planerar vi för öppet hus med en massa aktiviteter för 

barn, vuxna och inbjudna gäster. Under kvällen bjuder vi upp till middag med dans 

för klubbens medlemmar. 

Mälareskadern går av stapeln den 1–4 juli för både motor och segelbåtar där vi till-

sammans kan upptäcka nya vikar och vänner. En första eskaderträff genomförs redan 

24 mars, se separat inbjudan i Bullentinen.  

Under hösten har vi planerat in tre tillfällen för temakvällar 24 augusti, 21 septem-

ber och 19 oktober och har en del idéer om innehåll men tar gärna emot era förslag 

på innehåll. 

Den 19 november blir det högtidsmiddag och dans tillsammans i en trevlig lokal i 

närområdet som avslutning på jubileumsåret. Platsen är inte beslutad ännu 

Vi behöver fortsatt din hjälp med utveckling, planering och i genomförandet, för att 

det skall bli ett riktigt bra jubileum för alla och återkommer med detaljer i början av 

året 

Varmt välkomna 

Tillsammanskommittén BS ARKEN 



Segling på BS ARKEN 
Maj-September 2022 

Maj 14 Lidingö Runt LSS  

  18 Kvällssegling Arken Arr Arken   

  21 Ornö Runt   Lördag 

  24 Kvällssegling (Tisdag) Arken Arr Arken   

  28 Görväln Vårrace Arr Arken (Lasse) Lördag 

          

 Juni 1 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Görväln (Leif)   

  4 Jungfrusundsregattan Arr EkBk Lördag 

  8 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Görväln (Leif)   

  11 Arkens 40-års jubileumssegling Endast Arken Hela dan, Hamnen 

  15 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Görväln (Leif)   

  22 Kvällssegling Endast Arken   

          

Juli 3 ÅF Gotland Runt   Start i Stockholm 

          

 Aug 10 Kvällssegling Arken Arr Arken Bestäms 22/6 

  13 Arkens Kräftkör? Ev 20/8 Endast Arken Bestäms 22/6 

  17 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Arken (Ingvar)   

   24 Kvällssegling på Näsfärden Arr Arken (Ingvar) Temakväll Arken 

  27 
Görväln Cup Distans / Ärtskär 
runt Arr KBS   

  31 Kvällssegling  på Näsfjärden Arr Arken Ingvar   

          

Sep 3 Görväln Cup bana ev 27/8 Arr Görväln (Leif)   

  7 Kvällssegling Arken Arr Arken   

  
11, 
22 Höstrasta Arr SSS   

  14 Kvällssegling Arken Arr Arken   

  18 Görväln/Arken Höstrace Arr Ted   

 

Inför 2022 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) 

  

Seglings kommittén:  segling@bsarken.se  

Christer Sörving    0735-0379 02      segling@bsarken.se  

Nisse Olsson         0704-95 59 95     nils.olsson@onyxkok.se  

Lasse Sönnerfors  0705-90 04 09     lasse.sonnerfors@gmail.com  

  


