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Aktivitetskalender 2022 
 

26 mars lördag  Våffeldag i klubbstugan kl 12,00 – 16,00 

 

30 mars onsdag  HLR-utbildning i klubbstugan kl 18,00 – 21,00. Det blir även  

 information om hur man hanterar en brand. 

 

31 mars torsdag  HLR-utbildning i klubbstugan kl 18,00 – 21,00. Det blir även  

 information om hur man hanterar en brand. 

 

21 april torsdag Sjöräddningssällskapet informerar om sjösäkerhet, klubbstugan  

kl 18,30 - 20,00 Anmälan till ingeladahlin@stororingen.se. 

 

30 april lördag Valborgsfirande i hamnen kl 18,00. Grillning. Var och en tar  

  med egen skaffning. Klubben bjuder på kaffe och te. 

 

1 maj söndag Vakttjänst startar. Kom ihåg att boka dina 2 vakter i BAS1 

 

14 maj lördag Iordningsställande av hamnen inför sommaren. Ansvarig för  

 respektive bryggor kallar till arbete. Det gäller 100, 200 och 300-

bryggorna. 

 

16 maj måndag Hamnen är öppen. Vatten och el är påkopplat till bryggorna. 

 

18 maj onsdag Vårmöte kl 18,00. Medlemsmöte inkl information från styrelsen. 

 

21 maj lördag 1:a sjösättning kl 10,00. Samtliga som önskar sjösätta med  

  klubbens kran ska boka i BAS. 

 

4 juni lördag 2:a sjösättning kl 10,00. Samtliga som önskar sjösätta med  

  klubbens kran ska boka i BAS. 

 

18 juni lördag 3:e sjösättning kl 10,00. Samtliga som önskar sjösätta med  

  klubbens kran ska boka i BAS. 

 

19 juni söndag Städ- och arbetsdag kl 10,00 – 14,00. Arbetsuppgifter och  

  arbetsledning finns på plats. 

 

 
1 Logga in via SBUs hemsida. Har du glömt dina inloggningsuppgifter, kontakta Tommy Kling, 

 tel nr 070-661 85 62. 



  2 

 

20 -22 juni Sommarlovskola kl 10,00 – 14,00 för barn och ungdomar 7 – 15 

år. Anmälan senast 12 juni. Ingela Dalin 073-803 79 68. 

 

2 juli lördag Sjösäkerhetsdag, loppis och grillkväll.  

 

27 aug lördag Lysnatta. Seglings- och motorbåtskommittén ordnar utfärd. 

 

10 sep lördag 1:a torrsättning kl 10,00. Samtliga som önskar ta upp med  

  klubbens kran ska boka i BAS. 

 

24 sep lördag 2:a torrsättning kl 10,00. Samtliga som önskar ta upp med  

  klubbens kran ska boka i BAS. 

 

8 okt lördag 3:e torrsättning kl 10,00. Samtliga som önskar ta upp med  

  klubbens kran ska boka i BAS. 

 

22 okt lördag Vinterställning av hamnen. Ansvarig för respektive bryggor  

  kallar till arbete. Det gäller 100, 200 och 300-bryggorna. 

 

22 okt lördag Städ- och arbetsdag kl 10,00 – 14,00. Arbetsuppgifter och  

  arbetsledning finns på plats. 

 

24 okt måndag Hamnen stängd. Vatten och el är avstängt på bryggorna. Båtar  

  som fortfarande ligger i vattnet får förtöja vid utrustnings- eller   

   kranbryggorna. 

 

12 nov lördag PUB-afton i klubbstugan. Mer info kommer. 

 

11 dec söndag Lucia-fika i klubbstugan kl 14,00.  

 

 

 

Aktivitetskalendern uppdateras vid behov. Håll utkik på SBS hemsida2  

 

 Utöver ovanstående arbetsdag kommer det att finnas arbetsuppgifter i en arbetslista, mer 

information kommer att finnas på SBS hemsida. Varje medlem ska genomföra 8 timmars 

arbete. 

 

 Har du förslag på aktiviteter som du vill vara med att arrangera, kontakta gärna någon i 

styrelsen. 
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2 www.sorakersbs.se 

http://www.sorakersbs.se/

