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Kallelse till vårmöte onsdagen den 20 april år 2011
kl 19.00 i klubbhuset på Tredje Backe
Innan vårmötesförhandlingarna sätter igång kommer Pro Marina att
berätta om vad som händer i hamnen nu och i framtiden.
Förslag till dagordning.
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6 Föregående mötesprotokoll
7 Ärenden
A/ Sjösättning mm.
Information från
slipkommittén
Kaffepaus
8 Övriga frågor
ingår.
9 Vårmötet avslutas

Program för MBK år 2011
Jolleprogrammet utarbetas separat.
26/2
27/3

Årsmöte kl 14:00
Informationsträff för nya medlemmar 15:00
20/4 Vårmöte kl 19:00
8/5
Vårrustning av klubbstugan.
14/5 Vårstädning på Förskär
kl 10:00-15:00.
Klubben bjuder på mat och
dryck.
16/5 Kvällssegling 19:00
21/5 Klubbarbete på Förskär. 10:00
Anmälan till Hasse Hansson.
22/5 Klubbarbete på Förskär. 10:00
Anmälan till Hasse Hansson.
23/5 Kvällssegling 19:00
28/5 Klubbarbete på Förskär. 10:00
Anmälan till Hasse Hansson.
29/5 Klubbarbete på Förskär. 10:00
Anmälan till Hasse Hansson.
30/5 Kvällssegling 19:00
27-29/5 Våreskader
6/6
Kvällssegling 19:00

11/6

Klubbarbete på Förskär. 10:00
Anmälan till Hasse Hansson.
12/6 Klubbarbete på Förskär. 10:00
Anmälan till Hasse Hansson.
24/6 Midsommar på Förskär
8/8
Kvällssegling 18:30
15/8 Kvällssegling 18:30
22/8 Kvällssegling 18:30
29/8 Kvällssegling 18:30
2-4/9 Hösteskader
3/9
Kommunmästerskapen
21/9 Höstmöte kl 19:00
24/9 Höststädning på Förskär. Samling kl 10:00.

Tid för ev. Ålandseskader samt årsmöte 2012 meddelas senare

GLÖM INTE ATT PLANERA IN DITT KLUBBARBETE!
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Ordförande har ordet
Hej alla MBK-medlemmar.
Man kan inte låta bli att tänka på hur
det var förr med vintrarna. Mest bara
mildväder på vintern och bara snöslask
och regn. Härligt om man är intresserad att att göra båtrustningsjobb.
Nuförtiden är det bara köldrekord
och man fryser näsan av sig om
man försöker göra något med
ögonstenen.
Det ljusnar dock - och blir varmare. Ändå är det svårt att förstå
att det är bara fyra helger kvar tills
den planerade sjösättningen Isen är
fortfarande mer än halvmetern tjock.
Tyvärr är det risk för bryggskador. Isen
har skjutit in mastbryggan 70-80cm
och vi får hoppas att den går tillbaka
när trycket lättar.
Annars är det mesta sig likt. Om man
tittar på programmet så blir det full
aktivitet både när det gäller klubbholmsarbete och kvällsseglingar.
I slutet av mars hade vi det traditionella ”nymedlemsmötet” och där
visade det sig att fått in flera aktiva
seglare i klubben så Björn kan se fram
mot stort deltagande i kvällsseglingarna.
Det som är nytt för i år är att vi styr
upp klubbarbetena på Förskär bättre.
Vi kommer att maximera antalet deltagare till 15 st per jobbtillfälle och det
krävs en föramälan till Hasse Hansson.
Detta gör vi för att dels ge medlemmarna en chans att planera sin tid, dels
blir det lättare för Förskärskommittén
att planera arbetet.

planen kommer vägen att asfalteras i
början av sommaren och då blir det
bättre.
Om ni har planerat en tung båttransport till eller från slipen så kontrollera
med Lasse Johansson att vägen är
framkomlig.
Under veckorna 14 och 15
kommer södra båthuset att byggas
om.
Först förlängs halva huset (3 sektioner) på framsidan.
När det är klart förkortas baksidan
på två av dessa sektioner med c:a 3,5
meter så det blir plats för den nya vägsträckningen.
Vi använder ju vårt fina klubbhus flitigt
och det är ju rätt välutrustat. En sak vi
saknar är en frysbox eller ett frysskåp.
Det vore praktisk att kunna frysa ner
lite kaffebröd och sånt både inför våra
gemensamma arrangemang, för privata
fester och för medlemmar som jobbar
med sin båt och vill ta en fika.
Är det möjligen någon medlem som
har en begagnad box eller skåp som
man vill skänka eller ”i värsta fall”
sälja till klubben?
Om så är fallet, kontakta Nils Olander
så blir han jätteglad.
Vi ses på sjön.
Lars Erik Larsson

Ordförande

SMÅA har ju satt igång sitt arbete och
första huset är redan på plats.
Tyvärr blir det väldigt lerigt och trångt
ett tag. Vi får försöka stå ut. Enligt
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Förskär-information
Ny rutin för arbete på klubbholmen 2011
Mariefreds båtklubb, MBK, arrenderar klubbholmen Förskär, denna fantastiska ö
som erbjuder så mycket för hela familjer.
Klubben har genom åren byggt och rustat bryggor, bastu, klubbstuga och grillplatser. Plockat skräp efter gäster som inte förstått att man städar efter sig själv.
Krattat och gjort snyggt kring stigar och platser där många gärna vistas.
Klubben sköter underhåll och planerar dagar då medlemmar erbjuds att delta i
klubbarbetet.
I år planeras förutom vår- och höststädning av ön, även 6 tillfällen då du som
medlem har möjlighet att anmäla dej till någon av dagarna.
Arbetsdagarna finns listade på sid. 2 i detta Info och på hemsidan.
Det har visat sej svårt med full frihet att delta när man själv vill. Arbetet som vi
ser måste utföras under säsongen planeras till dessa datum, ibland kommer ingen,
ibland några och sista datumet många. Sista dagen är det svårt att hålla med
arbete då det mesta redan är genomfört och då utav medlemmar som redan uppfyllt sina arbetskvoter flera gånger om.
För att underlätta för oss alla kommer det att bli så att ca 15 personer behövs vid
varje arbetstillfälle.
Anmälan sker per e-post till Hasse Hansson. Adressen är woffda@hotmail.com
De först anmälda får platserna, sen fylls det på eftersom. Är du sent ute kan dagen
du valt redan vara fylld, då erbjuds du att delta vid någon av de övriga dagarna.
Vänligen - Klubbholmskommittén

Kappseglingssäsongen 2011

Välkommen till våra kappseglingar på måndagskvällarna.
Vi startar den 16/5 (se programmet).
Vi seglar en kryss/läns-bana inne i Gripsholmsviken och det är varken
svårt eller krävande, starten är 19.00 och allt brukar vara klart till 21.00.
Brukar du bara semestersegla? Prova på något nytt och kom med på
roliga och lättsamma seglingar i viken.
Har du ingen båt som är lämplig för kappsegling så kanske du kan gasta
åt någon annan.
Kontakta Björn Larsson i seglingskommittén så förmedlar vi kontakter.
På vår vår hemsida www.mariefredbk.se/sektioner/segling hittar du några
enkla råd om du är osäker på hur det går till.
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Protokoll fört vid Årsmöte med Mariefreds
Båtklubb 26 februari 2011
Närvarande:
Lars-Erik Larsson
Per Barnieske
Ingvar Johansson
Jan Rönn
Eva Jonsson
Hans Hansson
Ulf Boberg

Lars-Erik Johansson
Lars Kärling
Stig Karlsson
Lasse Andersson
Torsten Smedberg
Lars Lexell
Adrian Karlsson

§ 1 Årsmötets öppnande, upprättande av röstlängd
Ordförande Lars Erik hälsade alla
välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
Godkändes att närvarolistan skall
betraktas som röstlängd.
§ 2 Godkännande av dagordning
Beslöts godkänna dagordningen,
publicerad i MBK Info 1/2011
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades behörigen
utlyst; kallelse/Info 1/2011 postat
1 februari.
§ 4 Val av mötesordförande
Mötet valde Lars Erik Larsson till
ordförande för årsmötet.
§ 5 Val av funktionärer för årsmötet: sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare
Solveig Chreutz valdes till sekreterare. Som justeringsmän tillika
rösträknare valdes Anders Jonsson och Gunnar Jonsson.
§ 6 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående medlemsmöte, Höstmötet 25 september 2010 (Info 1/2011).. Protokollet kunde läggas till handlingarna.

Björn Larsson
Nils Olander
Anders Bratt
Gunnar Jonsson
Bo Lindström
Kennet Eskolin
Gunnar Hansson

Solveig Chreutz
Jan Almqvist
Alf Zäll
Anders Jonsson
Börje Hult
C-G Lejonhufud
Lars Luthin

§ 7 Föredragning av årsredovisning
2010-01-01—2010-12-31
Lars Erik Larsson gick igenom
verksamhetsberättelsen inkl. kommittéernas årsrapporter (MBK Info
1/2011). Verksamhetsberättelsen
godkändes.
Den ekonomiska redovisningen
kommenterades av Per Barnieske.
Årsredovisningen godkändes.
§8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av
revisor Anders Bratt och lades till
handlingarna.
§ 9 Fastställande av resultat- och
balansräkning
Mötet fastställde resultat- och
balansräkningen i enlighet med
revisorernas förslag.
§ 10 Disposition av över- respektive
underskott
Mötet beslutade i enlighet med
styrelsens och revisorernas förslag
att årets underskott överförs i ny
räkning.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja
styrelsen och kassaförvaltare
ansvarsfrihet för det gångna årets
förvaltning.
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forts. årsmötesprotokoll

§ 12 Styrelsens budgetförslag

§ 17 Val av revisorer samt ersättare

Styrelsens budgetförslag för 2011
antogs.
§ 13 Avgifter

Anders Bratt omvaldes till ordinarie revisorer. Som revisorsuppleant valdes Hans Weinzierl
§ 18 Val av valberedning

Inga förändringar

Anders Dyjée, Stefan Gustafsson
omvaldes.

§ 14 Val av ordförande
Lars-Erik Larsson omval 2 år

§ 19 Fastställande av program

§ 15 Val av styrelseledamöter

Mötet antog det föreslagna, i
MBK Info 1/2011 publicerade
programmet för 2011 med reservation att det tillkommer arbetsdagar på Förskär som redovisas i
nästa info.

Beslöts att styrelsen skall bestå av
9 ledamöter totalt.
Per Barnieske, Anette Gustafsson,
Hans Hansson och Nils Olander
ett år kvar av mandatperioden.
Lars Lexell omval 1 år, Lars-Erik
Johansson omval 2 år, Solveig
Chreutz omval 2 år Björn Larsson
omval 2 år.

§ 20 Rapporter

§ 16 Val av kommittéledamöter
Ledamöterna i de olika kommittéerna valdes i enlighet med valberedningens förslag publicerade i
MBK Info 1/2011

Slipkommittén:
Elarbeten på gång inom slipområdet. Eventuellt nytt hus
för traktor och plattlotta. Kommunen har gett besked om att
ett plank med skärmtak är ok.
Önskemål att det finns minnesanteckningar från möten med kommunen inte bara muntliga löften.

Har du fått någon e-post från
båtklubben?
Om inte så saknar vi din e-postadress eller
så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister.
Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella
händelser i klubben. Om du vill vara med skicka ett meddelande till
info@mariefredbk.se.
Hälsningar
Styrelsen
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Seglingskommittén: Det var bara
höstseglingarna som genomfördes.
I år finns förhoppning att både vår
och höst seglingarna ska genomföras. Funktionärer behövs.
Jollekommittén:
Se verksamhetsberättelsen. Gripsholmsskolan hade en heldag med
jollesegling.
Klubbhuskommittén:
Det är fixardag 8 maj. TV:n är
utslängd för att vi ska slippa betala
TV-licens.
Klubbholmskommittén:
Se verksamhetsberättelsen. Lasse
målare tackades för insatsen med
att måla storstugan. Köket ska
målas i sommar. Grillhuset ska
färdigställas. Hasse har funderingar på hur klubbarbetet ska
fungera under kommande säsong.
Ekonomi:
200 000:-.
Miljöansvarig:
Klubben har som policy att alla
båtägare ska själva ta hand om sitt
avfall. För tillfället finns ingen
planering att göra en avfallsstation.
Övriga rapporter:
Inför 2012 står MBK för värdskapet av Mälarens Båtförbunds
årsmöte. Klubben behöver lämpliga personer som arrangerar ett
program för anhöriga som inte
deltar på årsmötet och bokningar
av möteslokal, mat och övernattningsmöjligheter.
Anette Gustafsson som är medlemsansvarig kommer inte att fortsätta 2012.
Rapport gällande båthusfrågan:
Lasse Lexell lämnade en kort
redogörelse om bakgrunden till
problemet angående båthuset
som står felplacerat. Lasse ritade

och förklarade. Kommunen har
skickat ett mail med besked om
att förändringen är godkänd.
Bygget är beställt, kostnaden är
tänkt att fördelas mellan båthusägarna och klubben går in med 1/7.
Den delen som ska förlängas
bekostas av husägarna själva.
Anders Bratt tog upp frågan hur
juridiskt bindande ett mail är.
Husägarna har begärt ett möte för
att diskutera betalningen av husflytten. Önskemål om att en redogörelse angående husproblemet
kommer i nästa info. Önskemål
om att utdrag från styrelseprotokollen kommer på hemsidan.
Klubbens samarbete med SMÅA:
SMÅA är angelägna om att vi ska
ha ett gott samarbete. Lars-Erik
ritade och förklarade hur SMÅA
vill ta bort staketet och slänta av
mot gångvägen och den blivande
småbåtshamnen. Staketet kommer
att placeras längre upp. SMÅA
vill att det blir ett plank istället för
staket.
Förslag kom att det skulle se
snyggt ut med en tujahäck. Klubben har gett klara besked till
SMÅA att det inte finns möjlighet
att vi betalar.
En organiserad graffitivägg
kanske kan vara ett alternativ.
Muddring och släntning kommer
troligtvis inte att ske 2011.
Funderingar finns hur det ska
kunna fungera med våra bryggor
och SMÅAs småbåtshamn. Börje
Hult föreslog att bryggorna ska
läggas på Förskär.
Lars-Erik berättade vad syftet var
att köpa bryggorna av Promarina.
Hamnområdet behöver utökas för
att ge utrymme vid sjösättning
och upptagning.
Hur kommer tillfartsvägen gå?
Den nuvarande vägen kommer att
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forts. årsmötesprotokoll

vara kvar. Det kommer även att
vara gott om plats att köra genom
bostadsområdet.
Grinden till norra området kommer
att flyttas. SMÅA har lovat att
ställa upp med maskiner om så
behövs när husarbetet sätts igång.
§ 21 Ärenden
Prisutdelning:
Bernadottes vandringspris tilldelades Olof Torrong . Åke Kassebros
klocka tilldelades Olof Torrång .
Watski Cup vandringspris tilldelades Olof Torrång.
Förtjänstteckenkommitténs Lars
Kärling meddelade att klubbens
förtjänsttecken nr 85 tilldelas
Anders Dyjée
Ingemar Hanssons vandringspris
Kanonen ”för berömvärd insats
till gagn för sjösporten” utdelas i
år till Anette Lindgren och Anders
Dyjée.

§22 Frågor väckta av styrelsen
Inga föranmälda
§ 23 Frågor väckta av medlemmar
Inga föranmälda
§ 24 Övriga frågor
Inga frågor

Medlemmarna skickar en hälsning
om tillfrisknande med Bosse Lindström till Robban som har råkat ut
för en hjärnblödning.
Hasse Hanson uppmanade till ett
tack och en applåd för dem som
jobbat med båthuset, SMÅA och
komunen.
§ 25 Årsmötets avslutande
Lars Erik tackade för fika, visat
intresse och engagemang samt förklarade årsmötet avslutat.

Var är alla?. Foto: Lina Boström
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Medlemsinformation
Hej alla medlemmar!
Nu kan man ana att våren
är pågång, så nu är det
bara att sätta igång med
båten. Underbara tider!
Jag blir lika glad varje år
när båtsäsongen börjar
närma sig.
Jag bara undrar hur mycket tid man
kan undvara för att kunna vara på
sjön. För oss på Smile, är det prioritet nr ett.
Vi hade 86 fullgjorda arbetsdagar
skrivna i loggboken i fjol, undrar
hur många det blir i år.
I månadsskiftet skulle medlemsavgiften varit betald så har ni inte
gjort det ännu, så betala omgående,
då slipper jag skicka betalningspåminnelse och spar på portot.
Nästa storutskick av avgifter blir i

augusti, upptagningsavgiften. Skulle
vara tacksam om ni som har bytt båt
eller någon annan förändring, kan
höra av er till mig, så blir det rätt
avgift på en gång.
Om ni inte ska sjösätta båten i
sommar utan att båten kommer vara
kvar på land på slipen, anmäl det till
slipchefen.
Om man anmäler det, och anmälan
blir godkänd,kostar det 400 kr, men
om man inte anmäler det kostar det
3000 kr.
Så visst kan det vara värt att slå en
signal till Lars Erik Johansson.
Har Ni några frågor så kontakta mig
via mail medlansv@mariefredbk.se
eller per telefon 0159-127 48,
mobilnr 0704830164.
Ha en riktig skön vår!
Anette

Regler för klubbarbete
- Det åligger varje båtägande
(aktiv) medlem att utföra arbete
åt klubben.
- 5 timmars arbete per år skall
utföras.
- I programmet är alla schemalagda arbetstillfällen redovisade.
Arbetena skall i första hand
utföras vid dessa tillfällen.
- Det åligger varje medlem att
bevaka vilka arbetstillfällen som
finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas.
- Arbetet registreras i loggbok
av arbetstagaren själv eller av
arbetsledare.
- För giltighet måste noteringen
vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar
under.
- Det åligger dock arbetstagaren

att tillse att signeringen utförs.
- En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär och en loggbok
förvaras i klubbstugan på Tredje
Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer.
- Om medlem inte uppfyller kravet
för klubbarbete debiteras 1000 kr
vid årets slut. 5 timmar måste
vara loggade för avgiftsbefrielse.
- Även kommittémedlem som inte
utfört något arbete kommer att
debiteras.
- Ny medlem som blivit antagen som
medlem från och med första september är undantagen från klubbarbetsplikt första året.
Datum för godkänd medlemsansökan gäller
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Funktionärer 2011
STYRELSE
TEL
Lars Erik Larsson, Ordf.
0158 340 60
ordf@mariefredbk.se
Solveig Chreutz, sekr
128 24
sekr@mariefredbk.se
Per Barnieske, kassör
219 71
ekonomi@mariefredbk.se
Anette Gustafsson
127 48
medlemsansvarig
medlansv@mariefredbk,se
Lars Lexell, v. ordf.
219 09
jollarna@mariefredbk.se
Lars-Erik Johansson
214 58
Björn Larsson
129 34
segling@mariefredbk.se
Hans Hansson
131 20
klubbholme@mariefredbk.se
Nils Olander
073 999 13 77

KLUBBHOLMSKOMMITTÉ
Hans Hansson
131 20
Siw Hansson
131 20
Sven Almgren
213 59
Rickard Bergman
212 25
Anders Dyjée
130 50
Hannu Lehmus
122 83
Christian Dyjée
212 63

klubbhus@mariefredbk.se

BÅTFÖRSÄKRING		
Jan Rönn
310 78

SLIPKOMMITTÉ		
Lars-Erik Johansson
214 58
Fredrik Wiktell
213 14
Bo Lindström
125 09
Börje Hult
216 70
Henrik Nedeby
121 32
Dan Höjer Stagnell
129 02
Urban Boëtius
127 72
Leif Jardemyr
210 09
Robert Lindström
218 83
Werner Mertens
0152 196 98
Bernt Fredriksson
214 41
Bengt Malmgren
102 92
Kjell-Ove Lundberg
109 33
Lars Lexell
219 09
Jan Rönn
310 78
Peter Gustavsson
212 19
Gunnar Jonsson
128 24
Jan-Olov Johansson
315 90
Peter Asklöf
125 91

SEGLINGSKOMMITTÉ
Björn Larsson
129 34
segling@mariefredbk.se
Stefan Gustafsson
127 48
Lars Andersson
218 56
Lars Karlsson
121 61
UNGDOMSLEDARE
Lars Lexell
219 09
jollarna@mariefredbk.se

FESTKOMMITTÉ
Vakant
KLUBBHUSKOMMITTÉ
Nils Olander
133 29
Henrik Nederby
121 32
Walter Josefsson
128 95
Anna Berg
210 03
ESKADER
Annette Lindgren och
Anders Dyjée
JOLLAR (skolan)
Lars Lexell
Lars Karlsson
Fredrik Wiktell

130 50
219 09
121 61
213 14

FÖRTJÄNSTTECKEN
Ninni Luthin-Kärling
127 34
Lars Kärling
127 34
Ingvar Johansson
108 68
REVISORER
Anders Bratt
070 377 71 57
anders.bratt@telia.com
Hans Weinzierl
08 608 13 05
hans@maxrace.net
VALBEREDNING
Stefan Gustafsson
Anders Dyjée

127 48
130 50

KONTAKTPERSON
UTBILDNING
Hannu Lehmus
122 83
hannu.lehmus@telia.com
MEDLEMSKOMMITTÈ
Anette Gustafsson
127 48
medlansv@mariefredbk.se
MILJÖOMBUD
Gunnar Hansson

125 02

SÄKERHETSBESIKTNING
Lars Kärling
127 34
Göran Björkegren
308 83
KLUBBÅTEN ”PLATT-LOTTA”
Per Hulttberg
070 749 00 42
Jan Almqvist
070 622 06 90
Mathias Lundberg 073 245 95 40
Carl-Gustaf
Leijonhufvud
073 914 23 30
Calle Svedberg
070 733 68 84

Källa: www.fotoakuten.se
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INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN

Sjösättning!
26/4

30/4

7/5

14/5

21/5

28/5

TJÄNSTGÖRINGSLISTA FÖR SJÖSÄTTNING
Datum

Traktorförare

Vagnförare

Pärmbärare

26/4 (OBS 16:00) Henrik Nedeby

Werner Mertens

Jan-Olov Johansson

30/4

Kjell-Ove Lundberg

Dag Strandell

Peter Asklöf

7/5

Bosse Lindström

Jan-Olov Johansson Lasse Lexell

14/5

Fredrik Wiktell

Börje Hult

Janne Rönn

21/5

Gunnar Jonsson

Leif Jardemyr

Peter Gustavsson

28/5

Urban Boëtius

Bernt Fredriksson

Bengt Malmgren

-

Alla som antecknat sig för sjösättning skall vara på plats kl 08.00
(16:00 den 26/4) sjösättningsdagen och stannar tills alla båtar är i
sjön. Undantagna är de som transporterar sin båt till hamnen - efter
överenskommelse med pärmbäraren.
Båtägaren skall efter transporten återvända och hjälpa till med
resterande båtar.

-

Pärmbäraren är arbetsledare och fördelar arbetet

-

Förbjudet att vistas vid sidan av båten när den transporteras.

-

Inga båtar flyttas som inte skall i sjön den aktuella dagen!
Båtägarna ”gör upp” med framförvarande vid sjösättning.

-

Allt material skall vara förberett och i ordning. Färgburkar och
annat skräp vid uppställningsplatsen skall vara bortplockat när båten
hämtas.

-

Alla vaggor, master samt övrigt material skall märkas med namn och
telefonnummer.
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INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN
-

”Slingmärken” kommer att sättas på alla båtar som saknar dessa vid
sjösättningen

-

Läs på ”Hamn- och slipordningen för Mariefreds Båtklubb”

-

Sjösättningslistorna finns i ”snickarboden”-

-

Vid sjösättning utanför ordinarie sjösättningstider tar traktoroch vagnförare ut en extra ersättning för att det ställer upp.
Denna ersättning är utöver slipavgiften som klubben debiterar..

-- Alla stora vagnar körs ut på norra området efter sjösättning.
-

Allt överblivet trävirke läggs på angiven plats vid traversen.

-

Inga bilar får finnas på planen under sjösättningen. Parkering skall
ske vid anvisad plats vid norra området.

-

Inför upptagningen i höst kommer bara träbockar och trävaggor i
gott skick att godkännas. Klubben rekommenderar stålvaggor

-

Glöm inte att, före 30/5, skriftligen anmäla om du behöver ha båten
kvar på land för underhållsarbete.
Icke godkända landliggare kommer att debiteras 3000 kr.

Träbåtsägare - skaffa egen länspump!
De träbåtsägare som behöver
länspumpa vid sjösättningen
skall själva införskaffa
länspump. Klubbens länspumpar
är till för att användas i
nödsituationer och som extra
resurs. Om flera träbåtar sjösätts
vid samma tillfälle räcker inte
klubbens pumpar till.
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Välkomna till en ny jollesäsong!
MBK:s Jollekommitté kommer
även i år att hålla jolleskola på
Tredje Backe. Dit är alla simkunniga från 8 år och uppåt välkomna. Den vanligaste båttypen
hittills har varit optimistjolle,
men ni som har andra jollar är
också välkomna. Klubbens Finnjolle och min Laser kan också
komma att användas. Vi tar gärna
emot vuxna deltagare, ingen övre
åldersgräns.
För er som inte har egen båt så finns
det några stycken optimistjollar som
klubben lånar ut, de som inte har egen
jolle får då dela på dessa.
Seglingarna sker i nära anslutning
till bryggorna på Tredje Backe, med
diverse utflykter i viken och en avslutande traditionell segling till klubbholmen på hösten.
Vi har tillgång till en större och en
mindre följebåt och väldigt trevliga
ledare!
För att få vara med krävs en anmälan
till Lars Lexell på telefon
070 915 40 55 eller ännu hellre på
e-mail: lars.lexell@astrazeneca.com
Vi förbehåller oss rätten att begränsa
antalet deltagare, så först till kvarn
gäller!
Notera att även tidigare deltagare
måste anmäla sig för att vara säkra på
en plats, det är flera nybörjare som vill
in.
Kostnaden blir blygsam, förutom medlemsavgift i klubben vill vi ha 100:per person och år.
Första seglingstillfället blir den 24:e
maj, dessförinnan, tisdagen den 17:e,
kommer vi att ha ett uppstartsmöte.

Till detta möte vill vi att alla
som är intresserade av att delta
i skolan kommer. På mötet
kommer vi att fastställa inriktning för årets skola, utifrån
vilka deltagare som anmält
sig. Dessutom ska vi se över
båtarna, såväl skolans som
de privata, så de är i trim till
första seglingen.
Vår önskan är att de som deltar i
skolan gör det fullt ut, eller åtminstone
så nära det som möjligt. Kvaliteten på
undervisningen blir lidande om deltagarna bara kommer då och då. De som
är med varje gång får då finna sig i
mycket upprepning.
Skolan är givetvis beroende av att
ha ledare och vi har plats för fler.
Vi kräver inga speciella kunskaper,
eller att alla kommer varje gång, det
enda vi eftersträvar är en tillräckligt
stor bemanning för att det ska kännas
säkert. Notera att detta leder till uppfyllande av MBK:s arbetsplikt och att
det också är roligt!
Seglingarna kommer som föregående
år att vara på tisdagar. Man måste vara
på plats klockan 18:00 för att hinna
rigga båtarna. 18:30 blir det en kort
samling i klubbstugan för lite teori
och därefter segling till ca. 20:00.
Vid eventuellt busväder blir det teori,
knopar etc. i klubbstugan, vi ställer
inte in!
Mer om jollarna med bilder och allt
finns på MBK:s hemsida.
Väl mött!
Jollekommittén via Lasse Lexell
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INFORMATION FRÅN KLUBBHUSKOMMITTÉN
Söndagen 8 maj blir det en
arbetsdag på klubbhuset vid
Tredje Backe.
Samling kl 10.00.
Vi behöver justera växtligheten
runt byggnaden, vattenavrinningen under huset måste förbättras och målningsarbete finns
alltid. Under sjösättningsdagarna
behövs i regel en person i klubbhuset under två timmar för korvkok, kaffe, bullar och disk.
Den som är intresserad av denna
typ av klubbarbete kontaktar Nils
Olander (mob: 073 999 13 77)

kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade
personer och försvinner inte i mängden.
bli en i ett exklusivt gäng du också!
ring 08-541 717 50

Försäkringen din båt Förtjänar!
www.svenskasjo.se · 08-541 717 50
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Seglingberättelse av Lasse och Barbro Lexell
Med rak stäv runt Östersjön.
Då vi nu har en båt med rak stäv
och då enligt uppgift inte längre
kan förtöja mot en klippa i skärgården, så skulle vi ju bli tvungna
att förtöja långsides i stället. Detta
görs ju oftare söderöver så vi
begav oss till Södra Östersjön.
Högtryck i all ära, men ett förskräckligt kryssande blir det när
sjöbrisen friskar på i Kalmarsund.
Så småningom nådde vi Utklippan
och fick därefter lite mer öppna
bogar.
Kryssarklubbens uthamn Utklippan är en verklig upplevelse. När
man med andan i halsen passerat
två smala ”portar” så är man inne
i en utsprängd hamnbassäng stor
som en handbollsplan och det
gäller att snabbt bestämma sig för
var man vill ligga.
Lite extra dramatiskt blev det på
kvällen när segelskutan ”Elin” från
Tjörn kom in i den till synes fulla
hamnen och lugnt o elegant förtöjde på en reserverad bit kajkant.

Nästa stopp blev Bornholm där
vi stannade i fyra dagar och turistade på ön. Här finns väldigt små,
trånga o mysiga hamnar, men det
finns också några större allvädershamnar som t.ex. Tejn och Hasle.
Vi tillämpade metoden att förtöja
i de senare hamnarna och sen åka
buss och promenera till de mer
sevärda. Lite mindre dramatiskt
och lättare att lämna båten. En
oväntad upplevelse var ”Danmarks
vackraste vandringsled” runt Hammerodde på nordspetsen, medelhavskänsla med spetsiga klippor,
mycket trevligt.
Sista kvällen på Bornholm anslöt
några kompisar med sin båt och
på morronen gav vi oss av söderut. Efter en odramatisk segling,
med en ringmärkt brevduva som
sällskap, anlände vi till Sassnitz
och fick uppleva deras ”Hafenfest”
komplett med tivoli och en massa
(o)väsen. Häftiga kalkstensbranter
vid inseglingen och en intressant
stad med den sedvanliga östtyska
blandningen av lyxrenovering o
ingen renovering alls…

Elin anländer till Utklippan

Nån som saknar duva nummer 83?
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forts. seglingsberättelsse

Vidare mot Stralsund fick man
segla på stora fjärdar med nästan
inget vatten, enda möjliga passagerna var väl utprickade muddrade
rännor. Reflektionen är att här
har man hört att Mälaren skulle
vara ett ”översvämmat gärde”, då
skulle ni se farvattnen runt Rügen!
Överhuvudtaget är Södra Östersjön
väldigt grund, mycket grundare än
Prästfjärden.
Infarten till Stralsund spärrades
av en klaffbro som öppnades var
fjärde timme, riktig rysare när
50-talet fritidsbåtar racade in mot
gästhamnen för att kapa åt sig
en plats. Vacker stad med många
minnen från den svenska storhetstiden.
Vilodag därefter i Vitte på Hiddensee. En riktig badort med
milslånga stränder och sin egen
kultur. Inga hotell eller höga hus, i
stället små Gasthaus med halmtak,
bilfritt, gott om cykeluthyrning,
promenadvägar och rikliga möjligheter att åka hästskjuts. Det lokala
ölet var väldigt tunt, men det fanns
alternativ.

Glada miner trots blaskigt öl
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Ut på havet igen och en ny lång
halvvind till Warnemunde. Där förtöjer man i ”Der Alte Strom” mitt
i huvudstråket, med restauranger
och affärer. Vi fick bland annat
avnjuta en tysk manskör som sjöng
”I am sailing” från akterdäcket på
en fiskebåt.
Sista stoppet i Tyskland blev ”Heiligenhafen” en gigantiska marina
i Kieler Bucht. Mera hamnfester,
öl och musikinslag fick vi uppleva
där.
På väg mot Danmark hissade vi
spinnacker och spräckte tio-knopsgränsen som vi sen firade i Marstal
på Aerö. Ytterligare mer grunda
farvatten väntade på vår lilla färd
runt Langeland, Lolland o Falster
tills vi efter några dagar kom till
Klintholm på Mön och rustade oss
för återfärd mot Sverige.
Fint väder i fyra veckor gjorde oss
lite bortskämda, men vi fick böta
för det när vi låg inblåsta i Borgholm i tre dagar, sidvind på upp
till 22 meter som värst var inte helt
komfortabelt.
Långsidesförtöjningen visade sig
fungera bra. Vi fick tidigt lära
oss vad en dansk fiskare lärt våra
bekanta, lägg två motverkande
spring mot nästa båt eller kaj,
spänn stadigt, för o akterlina lite
lösare. Då ligger båtarna still,
vrider sig lite runt avfendringen
men gnider inte mot varandra..
Man måste ju ha en dialog med
båtgrannarna avseende avgångstider etc, men det är ju oftast bara
trevligt och en bra anledning till
språkträning o kanske ytterligare
en öl.
Visst var det lite spännande förtöj-

forts. seglingsberättelse

ningar ibland, tycker fortfarande lite
synd om den tyske motorbåtsförare
som, efter att ha försökt krossa oss
mot kajen och därefter kört in bogankaret i aktern på båten framför,
ovänligt och bestämt ombads dra åt
helvete av min vanligtvis så sansade
hustru. Dom fick identifiera sig till
den skadade tyska båten och därefter lämna hamnen, sent på kvällen
till ett ovisst öde….
Bra att ha med en bräda för att
skydda fendrarna mot otäcka grejer
på kajkanterna. Nästa gång ska vi
ha med oss en stor rund fender för
att underlätta när man ska lägga ut
och behöver vrida ut för eller akter.
Bogpropeller är ju väldigt populärt,
men är – i likhet med rullstor –
otänkbart för en seglare. Bara så ni
vet.

Förresten kan man visst förtöja i
skärgården med rak stäv, det är bara
frågan om att titta efter de klippor
som man inte ville ligga vid förut,
alternativt ta fram den långa stävstegen.
Hälsar Barbro o Lasse på Pussel.

Den raka stäven

Bra med bräda ibland.
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Underhållslista för båtklubben
Slipen Tredje Backe
Ansvarig: Lars-Erik Johansson, 0159 214 58

•
•
•
•
•
•

Belysningsmaster skall sättas upp.
Elsäkerhetsarbetet fortsätter
Bryggorna underhållas
Byggnader målas och underhållas
Slipområdet städas
Med mera..

Klubbhuset Tredje Backe
Ansvarig: Nils Olander 073 999 13 77

• På sjösättningsdagar behövs en person som står för kaffe, läsk,
korv, samt diskar och städar m.m
• Olja altan och utemöbler
• Underhåll av stugan med målning mm
• Justera buskar samt regelbunden gräsklippning
• Skura och behandla golv
• Rostskyddsmåla utegrill och stockankare
• Med mera..

Förskär
Ansvarig: Hasse Hansson 070 548 33 69

•
•
•
•

Underhåll av bryggor och hus
Målning av klubbhuset invändigt.
Målning av övernattningsstugan invändigt samt uppsnyggning.
Med mera..

Segling - Kölbåtar
Ansvarig: Björn Larsson Tel.: 070 776 45 53

• Seglingsfunktionärer.
Uppdraget innebär att man assisterar kappseglingskommittén
vid våra kvällsseglingar och de år klubben arrangerar den årliga
Kommunmästerskapsseglingen.
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HAR FLYTTAT
VÄLKOMNA TILL VÅR NYA BUTIK!
SÄSONGENS NYHETER HAR ANLÄNT
OCH VI FIRAR DET MED NÅGRA
RIKTIGT FINA ERBJUDANDEN!
10-års effektgaranti
Solpaneler
20W .....................999:ord. pris: 1.990:-

50W .................2.290:ord. pris: 4.990:-

Flytväst Winner
40-150kg.............695:-

NYHET!
Nu tar vi emot båtar & motorer för
vinterförvaring, konservering & service

ord. pris: 995:-

Terhi Twin C 475

Båt med motor
Pkt.pris fr. ....140.000:-

Nu även aluminiumbåtar från Quintrex!

Bäddset
från.......................359:ord. pris: 522:-

Kyl/frysbox
TB32L..............3.790:ord. pris: 4.990:-

Båtvårdset
Watski..................219:ord. pris: 259:-

NORRHEMSVÄGEN 3, 152 57, SÖDERTÄLJE
08-550 855 00
BREDVID CARAVANHALLEN

BÅTTILLBEHÖR • BÅTAR • UTOMBORDARE • SJÖKLÄDER • BÅTELEKTRONIK • SJÖKORT • FÖRVARING • KONSERVERING
SERVICE • PRESENTARTIKLAR • MM

www.watski08.com
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ANNONSSIDA
KLUBBANNONS
Säljes:

Ankardävert för pushpitmontage

Praktisk ankardävert för montering på pushpit med dubbla
horisontella rör.
Pris: 500kr
För frågor ring Lars Erik Larsson 070 738 82 72
eller maila l.e.l@telia.com

Mariefreds
Båtklubb

Tel: 0159 105 04
Adress:
Mariefreds Båtklubb
Box 117
647 23 Mariefred

e-mail:
info@mariefredbk.se
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www.mariefredbk.se

