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   Äntligen!   Äntligen!   Äntligen!
    Det är bråda dagar på klubben
    nu. Första sjösättningsdagen
    är redan avklarad, och den gick
    lysande.  Nu börjar det
    fyllas på vid bryggorna igen.
    Nästa organiserade sjösättnings-
    dag bli den 21 maj. Om ni har
    frågor, hör av er till truckförarna
    Stefan Andersson och Thomas
    Geiger. Tänk på att inga bilar får
    finnas på området vid sjösättning
    och upptag. Inte heller får slipen

                                                                      användas dessa dagar förrän
                                                                      efter kl. 15.

Förtöjning, förtöjning, förtöjningFörtöjning, förtöjning, förtöjningFörtöjning, förtöjning, förtöjning

Tänk på att vid behov komplettera och förbättra era förtöjningar. Materialet
ska vara helt och ha tillräckliga dimensioner. Se över linor, att de har öglor
med kaus, att det finns schackel, dämpare, om det är fjäderdämpare, ska den
också förses med kätting. Det finns info på vår hemsida och på många
ställen. Fråga styrelsen om ni är osäkra. Tänk på att försäkringen riskerar att
inte gälla vid uppenbart bortseende ifrån tydliga rekommendationer. Att du
kan skada din egen båt, och dina båtgrannars, samt bryggor. En väl förtöjd
båt minskar också akuta utryckningar under stormiga nätter för oss.



Nya bryggnamnNya bryggnamnNya bryggnamn

Vi har döpt om vissa av bryggorna
inför denna säsong

A är som tidigare, bryggan som
går utmed strandlinjen.

B heter nu den brygga som går
rakt ut i vattnet från stranden.

C är den brygga som först
förgrenar sig till höger från B.

  A- bryggan utmed strandlinjen
D är den andra förgreningen.

E, som tidigare, är den nya flytbryggan av trä.

F, som tidigare, heter flytbryggan av betong längst ut.

    Varje brygga har en skylt i början
     på bryggan som visar namnet
     (bokstaven).

      Samtidigt har även alla platser
      fått en ny numrering, enligt ett
      löpande system. Det finns nu
      nya kartor på väggen i
      klubbhuset som visar hur den
      nya indelningen ser ut. Alla
      båtplatser har genom detta fått
      en ny numrering.

B-bryggan som går rakt ut i vattnet, samt nya
 C- och D-bryggorna.

Det kommer att behöva göras vissa
mindre justeringar.
Det gör vi på de kommande
arbetsdagarna i maj. Den gamla
bryggnumreringen finns kvar på den
gamla bryggkartan så det går att jämföra.

 E och F-bryggorna, flytbryggorna längs ut
                                                                                            som heter samma som tidigare.



   Arbetsdagarna i maj   Arbetsdagarna i maj   Arbetsdagarna i maj

    Den 28 och 29 maj har vi
    arbetsdagar både på området och
    på Långö.

    Det ser ut nu som att det kommer
 12 personer till den 28:e och 9

    till den 29: samt 7 till Långö
    denna helg.

Pågående arbetenPågående arbetenPågående arbeten

Det finns en hel del att göra, och vissa saker kommer vi kunna få gjorda
under arbetshelgen 28-29. De är som vanligt bara att komma med ett glatt
humör och en matsäck så går vi igenom jobben som behöver göras. Vissa
saker kräver specialkunskaper så det tar vi vid sidan. Vi är medvetna om att
toan ännu inte fungerar, inte heller gå-grinden. Elen är också ett kapitel men
vi jobbar vidare på detta.

Veteranbåts-eskaderVeteranbåts-eskaderVeteranbåts-eskader

Vi har på klubben numer ett
helt gäng av båtar som har
några år på nacken. Det
kanske vi kunde göra något
trevligt av. Några av oss har
pratat om en veteran-
eskader någon helg
framöver. Norra fladen på
Fifång finns som förslag. Det
kommer mer info snart.



StöttorStöttorStöttor
Det finns ett gammalt beslut på att äldre material ska
fasas ut och vi ska övergå till stöttor vid
vinterupplägget. Vi har inte satt upp någon tidpunkt
utan hoppas att var och en letar efter möjlighet att gå
över till stöttor. Det underlättar inte minst vid främst
upptagningen.

BryggseglingenBryggseglingenBryggseglingen

Vi återkommer med mer information kring detta snart. Meningen är att vi har
en gemensam ”bryggsegling” någon gång under sommarsäsongen. En
familjedag med trevliga aktiviteter, grillning och som vi kan avsluta med att
sova över i våra båtar för de som så vill.

OnsdagsseglingarnaOnsdagsseglingarnaOnsdagsseglingarna

Vi hoppas att dessa kommer igång den 18 maj. Kika efter meddelande på
Facebook. Och någon representant ifrån styrelsen kommer också som förra
året finnas på plats, under dessa kvällar.

Med hopp om enMed hopp om enMed hopp om en
underbarunderbarunderbar
sommarsäsong!sommarsäsong!sommarsäsong!

    Styrelsen    Styrelsen    Styrelsen


