Hamn & Hav Juni 2018

Hej Alla!

Sommaren har börjat och vilken försommar vi har haft, detta bådar gott. Flera av oss har fått i våra
båtar och hamnen börjar fyllas. Medlemsdekaler för 2018 finns att hämta på kansliet. Vill även
påminna om att plocka hem era vagnar efter ni sjösatt, hamnplanen skall vara ren senast v27.
Båtar och vagnar som inte hämtas kommer att märkas upp och skrotas ut under hösten.
Flertalet av båtplatserna har dåliga y-bommar och detta skall åtgärdas omgående, för att inte det
skall åstadkommas några skador på hamnen eller våra båtar. Ni är tillsammans med er
båtplatsgranne ansvariga för y-bommarna. Funderar ni på att köpa nya bommar, så har klubben
önskemål av vilken sort samt förhandlat fram förmånligt pris hos en leverantör. Kontakta
hamnkaptenen vid frågor eller funderingar. Även här kommer vi märka upp och kontakta ägarna
om det inte händer något.
Vill också passa på att påminna alla om att låsa grindarna in till området när ni kör ut, även om det
står bilar kvar så skall grindarna låsas. Vi har haft lite påhälsningar i båtar och sjöbodar, därför
extra viktigt att vi tillsammans håller koll i hamnen. Som jag brukar skriva så ta gärna era
promenader genom hamnen och särskilt på kvällarna.
Nu till lite roligare saker som händer i klubben. Vår satsning på ungdomar varannan onsdagskväll
har varit uppskattad. Just nu har är det ca15 ungdomar som testar på båtlivet. På Wått & Torrt får
ungdomarna testa på segling, köra motorbåt samt allt annat som hör båtlivet till. Jättekul att vi har
fått igång en ungdomssektion och att den uppskattas. Här tror vi på flera båtägare i framtiden.

Som ni kanske har sett så har renovering av minigolfbanan påbörjats, äntligen. Det är vår
entreprenör som kommer att hyra kiosken under sommaren som även har valt att satsa på
minigolfbanan. Det är Tre Toppar som kommer att hyra in sig. Dom kommer att erbjuda kulglass
samt minigolf till våra gäster. Dom kommer även att ansvara som hamnvärdar utanför dagtid. Med
detta kommer vi ha ett härligt glasscafé och minigolf samt bemanning i en större utsträckning än
tidigare år. Vi tror och hoppas att detta kommer locka fler gäster ner till vår fina hamn.
Vill påminna om att vi ligger en natt gratis i Varbergs innerhamn, Getteröns Marina samt i Bua. För
Varbergs innerhamn behövs en voucher som hämtas på kansliet. Man behöver inte alltid gå så
långt för att få en semester.
Snart startar seglarskolan! Vi har kurser för juniorer vecka 27-30, det finns fortfarande platser kvar
så kontakta kansliet om ni har någon i lämplig ålder som vill lära sig att segla under en vecka hos
oss. Passa annars gärna på att titta förbi under veckorna 27-30 för att se hur vi tar hand om de
Tel: 0340-67 07 07 - info@traslovslagesbatklubb.se - www.traslovslagesbatklubb.se

framtida seglarna. Under tiden som seglarskolan hålls får ni gärna visa hänsyn till eleverna, tänk på
att många sitter själva i en båt för första gången.
Svenskt mästerskap i Finnjolle & OK-jolle 10-12/8
Vi står som arrangörer till ytterligare ett Svenskt mästerskap vilket vi ska vara stolta över. Vi
behöver som vanligt all hjälp vi kan få under dessa dagar, både på land och till sjöss. Det blir
seglingar samtliga tre dagar enligt ovan fredag, lördag och söndag.
Det finns många olika uppgifter att välja på, allt från att resa tält till att vara med och köra
säkerhetsbåt. Att ställa upp som funktionär räknas som en arbetsdag så passa på att få gjort en
arbetsdag. Det är absolut tillåtet att ställa upp även ideellt för att det är kul och spännande att se
segeltävlingar på hög nivå.
Anmäl ert intresse och deltagande till kansliet. Har ni frågor om vad det handlar om så tveka inte
att slå en signal till Kenne Andersson på 0709-349559.
Ha en riktigt trevlig sommar och hoppas vi syns i hamnen eller på sjön!
Magnus Sandberg
Ordförande
Träslövsläges Båtklubb och Båtsällskap
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