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Söråkers Båtsällskap, Båthamnsgatan 30,  860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstugan: 060-402 60 

Aktivitetskalender 2015  
 

 

25 april     lördag Vaktlista sätts upp där var och en kan boka datum 

 

30 april     torsdag Valborg vid klubbstugan kl 18. Grillning. Var och en tar med egen skaffning 

 

16 maj       lördag Vakttjänst startar. De som inte antecknat sig senast 16 maj kommer att 

tilldelas vakt av vaktansvarig     

 

16-17 maj  lör-sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter 

 

18 maj      måndag Hamnen öppen. Bryggor och Y-bommar klara med vatten och el påkopplat 

 

23 maj       lördag 1:a sjösättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. Alla som önskar 

sjösätta med klubbens kran måste skriva upp sig på listan för respektive dag 

  

06 juni       lördag  2:a sjösättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan 

  Segeltävling Klingerfjärden Race. Mer info senare 

  Vårfest kl 18. Grillning. Var och en tar med egen skaffning  

 

13-14 juni lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter 

 

27 juni       lördag Arbetsdag.  Samling kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter 

 Segeltävling ”shorthanded” besättning. Mer info senare på hemsida/email. 

 

4  juli         lördag          Båtens Dag i samband med hamnyran i Sundsvall. Mer info senare på  

                                       hemsida/email  

 

Juli/aug     Planeras aktivitet för ungdomar/vuxna för att visa klubben och båtlivet för 

                                       allmänheten. Mer info senare. 

 

29 aug        lördag Lysnatta. Båtutfärd till lämpligt mål. Mer info senare på hemsida/email. 

 

12 sep        lördag          Höstfest kl 18. Grillning. Var och en tar med egen skaffning 

 

19 sep        lördag 1:a torrsättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan 

 

03 okt        lördag 2:a torrsättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan 

 

17-18 okt  lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter 

   

19 okt       måndag Hamnen stängd. Vatten och el på bryggorna avstängt 

 

22 nov       söndag Årsmöte  kl 14. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 november 

 

13 dec      söndag Lucia  kl 14 

 

 

Ändringar och tillägg  till Aktivitetskalendern kan förekomma och meddelas i görligaste mån på 

hemsidan. Utöver ovanstående arbetsdagar kan styrelsen komma att kalla till fler dagar.  
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