Hamn & Hav Januari 2015

Hej Alla!
Vill börja med att önska alla en riktigt god fortsättning på 2015.
Det nya året gjorde avtryck direkt med stormen Egon. Våran bastu fick verkligen känna på
vågornas kraft. Bastuns badbrygga slet sig och trycktes in under bastun. Med skador på
bastunsgrund har vi valt att stänga uthyrningen tills allt är åtgärdat.

Detta är verkligen ett tecken på hur viktigt det är att alla säkrar sin utrustning och sköter
sin sjöbod. Vad jag vet så har det inte uppstått några skador på båtarna på hamnplanen.
Som ni vet är bensinen på våran mack avstängd just nu. Kontakt med Varbergs Kommun
och Räddningstjänst i Väst pågår med förhoppningar på att starta försäljningen av bensin
och diesel igen till båtsäsongen drar igång.
Datum för sjösättning är satt till den 25/4 och det är verkligen ett datum att längta till.
Likt förra året är det även en arbetsdag, vilket fungerade bra och var uppskattat. Nej, det
räknas inte som arbetsdag att sjösätta sin egen båt.
Tillslut vill vi ännu en gång påminna om våran fina hemsida. Gå in på sidan för att få
löpande information och klicka givetvis in på våran facebook-sida och gilla oss!
Ha de gött!!
Magnus Sandberg
Ordförande
Träslövsläges Båtklubb och Båtsällskap
Tel: 0340-67 07 07 - info@traslovslagesbatklubb.se - www.traslovslagesbatklubb.se

Segling 2015
Det kommer att bli ett härligt år för segling 2015. Träslövsläge ska arrangera SM&NoM för
505-jollar, vi kommer att fortsätta med kvällsseglingar och sista helgen i augusti är det
dags för K2Varberg som vi nu kört i tre år.
Seglarskolan ska vi försöka köra i 4 veckor under sommaren.
505-jollarna har dessutom bestämt sig för att lägga vårens träningsläger i Träslövsläge
den 25-26/4 för att komma väl förberedda till vårt SM&NoM samt det EM som går i
Varberg veckan efter vår tävling. Det sammanfaller med vår sjösättning så där har ni
chansen att få se lite segling medan ni väntar på er tur att komma i sjön.

SM&NoM 505-jolle
Svenskt och Nordiskt Mästerskap i 505-jolle går av stapeln den 31/7-2/8 och vi räknar med
att det kommer ca 40-50 båtar till start. Europamästerskapet går i Varberg veckan efter
och det är många som kommer att passa på att träna inför det på vårt mästerskap. 505 är
en snabb tvåmansjolle som ska bli kul att följa utanför Läjet.
Vi kommer att behöva hjälp för att arrangera detta mästerskap från våra medlemmar. En
dag som funktionär räknas som en arbetsdag så det är ett bra tillfälle att göra den
under någon av tävlingsdagarna. Vi kommer behöva all möjlig hjälp i form av att bygga
och riva tält, ta emot tävlanden när de kommer, hjälp att servera mat och dryck, hjälp på
havet med startfartyg och följebåtar osv, osv.
Anmäl ert intresse till kansliet så hör vi av oss när det närmar sig.
Kvällsseglingar
Kvällsseglingarna på torsdagar är populära bland våra seglare i hamnen. Vi samlas i
hamnen och bestämmer där om vi ska segla med eller motsols på banan som startar och
har målgång mellan yttre pirarna och rundning runt Svarthallspricken och
Rödskärspricken. Det är en mycket avspänd form av segling där vi träffas, seglar och
snackar lite skit. Fortfarande saknar vi några av de fina båtarna som ligger vid bryggorna.
Tänk att få se fler än 15 segelbåtar varje torsdag seglandes utanför Läjet, vilken
horisontlinje!!
Håll utkik efter när vi drar igång, datum är i nuläget inte bestämt. Har man ingen egen båt
att segla med men är sugen att prova på finns det alltid någon båt man kan få segla med
på.
Tel: 0340-67 07 07 - info@traslovslagesbatklubb.se - www.traslovslagesbatklubb.se

K2Varberg – Double handed
K2Varberg seglas den 28-29/8 2105 och är en så kallad double handed segling vilket
betyder att man bara får vara två i besättningen. Detta är ett arrangemang som vi kört i tre
år tillsammans med Varbergs Segelsällskap. Det är ett all inclusive koncept där vi samlas i
Träslövsläge på fredagskvällen, äter lite mat på Hamnbryggan och diskuterar lite kring
lördagens segling. På lördagsmorgonen samlas vi och äter en gemensam frukost innan vi
seglar en bana på ca 35nm med målgång i Varberg. Lördagen fortsätter sedan ute på
Getterön i VSS klubbhus där vi har en kräftskiva för de som deltagit.
Det finns möjlighet att anmäla sig i både en tur-klass och en tävlings-klass och är öppen
för alla båtar över 7m och ett SRS-tal från 1,0 och uppåt.
Anmälningsavgiften är 800 kr per båt och då ingår allt ovan från fredag kväll till lördag kväll
för båda besättningsmedlemmarna.
Vi ser fram emot att fler anmäler sig till detta trevliga arrangemang 2015.
Seglarskolan
Efter att vi förra året hade lite problem med att få tag i en ansvarig instruktör och det
endast blev två veckors seglarskola tar vi i år nya tag och går tillbaks till att erbjuda
juniorseglarskola för nybörjare och de med lite större erfarenhet under fyra veckor med
start vecka 27. Mer information kommer lite senare.
Kenne Andersson
Kappseglingsansvarig
Träslövsläges Båtsällskap
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