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Aktivitetskalender 2016  
 

 

24 april     söndag Vårmöte kl 15. Vaktlistan sätts upp där var och en kan boka datum. 

 

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

 

14 maj       lördag Vakttjänst startar. Den som inte antecknat sig senast söndag  8 maj kommer 

att tilldelas vaktnatt     

 

14 maj      lördag Arbetsdag. Samling kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter. Bryggorna ställs 

i ordning mm. Söndag 15 maj reservdag om vi inte hinner med allt. 

 Kallelse till arbete  med klubbstugans panel kommer att ske utöver dessa 

tider!  
 

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

 

21 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. 

  

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

   

11-12 juni lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter.  

  Jollesegling.  Ungdomsgruppen ordnar jollesegling kl 10 – 15 båda dagarna. 

 

30 juli       lördag Träbåtens dag i Tynderö. Mer info senare. 

 

13 aug     lördag Segeltävling med start/mål i Åkeröviken. Mer info senare. 

 

27 aug       lördag Lysnatta. Båtutfärd till lämpligt mål. Mer info senare. 

 

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

 

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

 

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

 

08-09 okt lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter. 

Bryggorna vinterställs mm. 

   

10 okt      måndag Hamnen stängd. Vatten och el på bryggorna avstängt. Båtar som fortfarande 

ligger i vattnet får förtöja vid utrustnings- eller kranbryggan.  

 

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

 

11 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. Detta blir säkert aktuellt om vi 

påbörjar bygge av ny 200-brygga i höst. 

 
Aktivitetskalender  2016-04-19  / RS 


