Nr 4, 2013
Båtsäsongen börjar ta slut nu!

BÅTUPPTAGNINGEN!

Vår traditionella kräftskiva blev som vanligt mycket
lyckad! Skillnaden från tidigare år var att vi nu hade
en helrenoverad klubblokal och att antalet deltagare
var drygt 150 st (!!!) Två tält utanför krävdes dock för
att få plats, men alla var mycket nöjda och alla som
ville dansa till kräft-orkestern kunde göra detta utan
problem! Tom Roos och Bertil Andersson i trivselkommitten, tillsammans med inkallad extrapersonal
skötte servicen och hade det ganska svettigt hela
kvällen.
Det blir förhoppningsvis ännu många dagar med
möjligheter till båtturer både för segling, fiske eller
bara för nöjet, innan det är dags att ta upp våra
klenoder. På nästa sida finns en skiss över turordningen och vilka båtar som ska upp först och sist,
samt lite allmän information om båtupptagningen.

Frivilliga insatser behövs för att hjälpa till med
upptagning och tvättning. Anmälan till detta kan
göras till kansliet. OBS! Detta räknas som
arbetsdag
Nytt för detta året: Ingen kontantbetalning –
avgiften faktureras i efterhand!
Vi vill att alla anmäler vilken dag Du önskar ta
upp din båt, fredag eller lördag. Anmälan till
kansliet! Det är dock önskvärt att innersta raden
mot gamla klubbhuset tar upp båtarna på Fredag
11 okt. (se nästa sida)
Anmälan vill vi ha senast 1/10.
Styrelsen

Dan

Kansliet
Öppet: mån-fre 8-12
Tel. 0340-670707
Mail: info@traslovslagesbatklubb.se
Hemsida: www.traslovslagesbatklubb.se

_______________________________

Kalender 2013:
Torrsättning 11 & 12 Okt.
Arbetsdag 26 Okt.
Årsmöte Mars 2013
Som Ni ser i kalendern är det snart upptagning!!
Se information på nästa sida!

Porto

Gamla klubbhuset
Dessa båtar ska upp först!
Härifrån och in mot mitten

Härifrån och in mot mitten

Dessa båtar kommer upp sist!
Härifrån och in mot mitten

Härifrån och in mot mitten

Spolplatta
Dessa båtar ska upp efter första raden
Kranplatta










Vakt-

kur

Var och en sätter sina båtvaggor på samma plats som i våras! Till höstens båtupptagning
börjar vi med de båtar som stod närmast gamla klubbhuset och närmast hamnbassängen.
Mittenradens vaggor får placeras ut först när inre raden är fylld!
Ställ vaggorna på helikopterplatsen så får vi köra fram dem efter hand, då endast
mittenraden återstår.
Samtliga vaggor eller vagnar skall vara väl märkta med båtplatsnummer och gärna
tel.nummer.
All tvättning sker på spolplattan. Ingen extraspolning av båtbotten när båten är ställd på
plats! (Spolning ovan vattenlinjen är tillåten!)
Pris för upptagning och spolning = 800:Vid bottentvätt på andra tider, kontakta vaktmästare Johnny på tel. 0733 928024, vardagar
07.oo – 12.oo, 13.oo – 16.oo.
Tidsgräns för spolning : Max. 15 minuter (Bottenspolning)
För ytterligare frågor angående upptagningen ring Peter Aronsson

OBS! Denna planering är gjord i samråd med kranbilarna!

Avsändare
Träslövsläges Båtklubb – Båtsällskap
Fiskehamnsvägen 4
432 75 TRÄSLÖVSLÄGE

