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Aktivitetskalender 2020  
 

 

26 april     söndag Vårmöte kl 14. Bokning av nattvakter startar.   INSTÄLLT 

 

30 april     torsdag Valborg i hamnen kl 18. Grillning. Var och en tar med egen skaffning.    

                                       Klubben bjuder på kaffe     INSTÄLLT 

  

01 maj        fredag  Vakttjänst startar.  

 

09-10 maj lör-sön Arbetshelg. Särskild kallelse sänds.  

  

11 maj      måndag Hamnen öppen. Bryggor klara med vatten och el påkopplat 

 

17 maj      söndag 1:a sjösättning kl 10. Anmälan via nätet på SBUs hemsida och BAS. Alla 

som önskar sjösätta med klubbens kran måste anmäla sig för respektive dag. 

Länk till SBU/BAS inloggning finns på annan plats på hemsidan.                          

Har du  glömt dina inloggningsuppgifter kontakta Tommy Kling eller Ronny 

Svensson 

  

24 maj      söndag  2:a sjösättning kl 10    

   

13 juni      lördag Arbetsdag. Städning av hamnområdet mm. Samling kl 10. Klubben bjuder på 

förstärkt fika.   Grillning kl 18          INSTÄLLT 

 

14 juni      söndag 3:e sjösättning kl 10   OBS ändrat datum från 7 juni 

 

27-28 juni lör-sön  Kappsegling Rödön Runt       INSTÄLLT 

   

(25 juli       lördag Träbåtens dag i Tynderö. Arrangör Tynderö Fiskareförening) 

 

29 aug      lördag Lysnatta. Seglings- och motorbåtskommittéerna ordnar utfärd  

 

05 sep       lördag 1:a torrsättning kl 10. Anmälan via nätet på SBU:s hemsida och BAS. 

    

26 sep       lördag 2:a torrsättning kl 10   

 

10 okt       lördag           3:e torrsättning kl 10 
 

  Pubafton kl 18    INSTÄLLT 

 

17-18 okt lör/sön Arbetshelg. Särskild kallelse sänds. Samling kl 10. Vinterställning av hamnen            

   

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

ligger i vattnet får förtöja vid utrustnings- eller kranbryggorna.  

 

29 nov      söndag Årsmöte kl 14. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 29 oktober. 

  Flyttat till prel. 2021-01-17. Motioner bör inkomma senast 6 dec 

 

13 dec      söndag Luciakaffe  kl 14.  Vi följer Folkhälsomyndighetens regler. 

 
Ändringar och tillägg kan förekomma och meddelas i görligaste mån på hemsidan. Utöver ovanstående 

arbetsdagar kan styrelsen komma att kalla till fler dagar. Version 2020-10-03  


