NU ÄR BÅTSÄSONG 2015 HÄR!

Enligt almanckan är det mitten av Maj och flera båtar
borde synas i sjön. I skrivandes stund blickar jag ut över
Lambaröfjärden och ser inga båtar utan endast regn och
regn, det känns mer som en grå höstdag, men som vi alla vet
så överraskar vädret oss i vårt avlånga land, ena dagen vackert nästa dag mulet. Vi får hoppas att denna sommar kommer
bestå mest av det första alltså SOL.
Säsongen i år startade med en överraskning som vi inte räknat med och det var att våra bryggor ute på holmen
slitit sig loss och gått sönder. Detta medför alltid extra kostnader och extra arbete, vi är så tacksamma att ni
medlemmar har kunskap inom många olika områden och ställer upp och hjälper till när det behövs. Vill redan
nu säga tack till alla för att ni värnar om er klubb, det är bara vi alla tillsammans som kan göra klubben ännu
bättre. Det ska bli trevligt att möta er på bryggan, ute på sjön, på holmen och framförallt på vår försommarfest den 13 juni. Som ni vet kan ni alltid maila om ni har frågor eller idéer till ordforande@gbs.nu.
Väl mött på sjön! Ordförande Camilla Gabrielli

HAMNKAPTEN LASSE INFORMERAR
OMSÄTTNING I HAMNEN

Hamnen håller så sakteliga på att fyllas med båtar. 22 personer har blivit
medlemmar i år. Några önskemål om platsbyten har uppfyllts. Vi har tre
lediga platser. En svajplats har slitit sig under vintern men återinstalleras
inom kort

ARBETSPASS

Vi kommer kalla till arbetspass varannan onsdag, förutom öppning och
stängning av hamnen.
Bojekan och "Paddan" har fått lite underhållsarbeten utförda .

ARBETSBÄNKEN

Vi har kompletterat arbetsbänken med en batteriladdare och en pelarborrmaskin

BRYGGKOMPANIET

har uppdraget att utföra arbeten för Stockholms hamn i två år framöver. De kommer att komplettera arbeten
på pontonerna på C- och D-bryggorna. Vi har anmält att två pontoner visar "sjunkande tendens" som pumpats av Bryggkompaniet

LÅNESKÅP

Kölistan för låneskåpen är ännu inte full. Skåphyran är 100 kr /år. Kontakta hamnkapten.
Öppet tider i hamnen är på onsdagar kl 18.00-20-00
Vi syns, Hamnkapten Lasse

VAKTCHEF JAKOB INFOMERAR

Vakten är i gång. Likaså arbetspassen. Meddela om ni bytt mobilnummer el mail detta
för att ni skall få påminnelse om era pass. Det finns 7 medlemmar som är
godkända lejdvakter av styrelsen och det är Tommy Mörth 073- 973 11 88,
Kjell Gustavsson 070 - 250 21 80, Janne Thylin 0705-454059, Anki Carlsson 070-0066737,
Denise Klinga 073-709 75 30, Edvin Eminovic 070-450 22 06 och Ljubomir Lazarevic
073-3140597.

KLUBBHOLMEN

Nu är klubbholmen öppen för säsongens trevliga stunder ute på ön. Bryggorna
ligger nu på plats efter årets missöde där dom slitit sig. Vi har anlitat en firma
som har lagt bryggorna plats, det som återstår är att förstärka bryggorna med
virke och det blir nya regäla bultar runt om hela bryggan, vi har arbetspass för
att göra detta på plats. Vi kommer även att lägga alla bojarna på plats.
Vi har även köpt in en ny varmvattensberedare på 50 liter.
Tänk på att det är förbjudet att kasta ankare på bojsidan då det ligger en elkabel på den sidan
Vi har några arbetspass ute på ön och då kommer vi att byta ut en del läkt och
hela klubbhuset kommer att målas. Vi ska även se över porslin i köket och
komplettera med det som behövs. Är det något som saknas meddela gärna
meddela gärna öfogden eller vice öfogden.
Vi hoppas på en bra sommar med många besök till ön

Väl mött på ön, Jonny öfogde och Yvonne viceöfogde

INFORMATION FRÅN KLUBBMÄSTAREN

28 Maj

STÖLDSKYDDSMÄRKNING

Den 28:de maj kommer säkerhetsföretaget Safepower AB till hamnen kl 18:30 för att informera
om samt erbjuda stöldskyddsmärking med sk.MärkDNA.
MärkDNA har funnits på marknaden några år och är en osynlig märkning med en unik kod som
lyser upp kraftigt med polisens UV-ljus. Genom att märka sin båt och dess mest stöldbegärliga
delar med MärkDNA, minskar intresset för dina ägodelar markant bland de som har det svårt
att hålla sig på rätt sida om lagen. Ta detta tillfälle i akt och passa på att hjälpas åt att göra
GBS hamn till en oattraktiv plats för de med oärliga avsikter.
Förutom själva märkningen på din båt kommer vi få möjlighet att skylta hamnen med att vi utfört
MärkDNA.

INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR

Den 28 maj mellan kl 18.30-20.00 är alla som vill välkomna till hamnen. Flera i styrelsen finns
på plats för att svara på frågor och ge er information om klubben.

13 Juni

FÖRSOMMARFEST

Vår årliga försommarfest går av stapeln den 13 juni kl 18.00. Vi bjuder på mat och 2 glas
vin/öl. Anmäl dig senast den 5 juni , anmälningslista finns i klubbhuset. Vill du ta med en gäst
betalar du 100 kr/gäst. Det kommer under kvällen vara lekar för barnen, karaoke, dans och lotteri samt samkväm. Ta med kontanter. Välkomna

29 augusti

BÅTKLUBBARNAS DAG OCH BÅTLOPPIS

För trejde året så ansluter vi oss till båtklubbarnas dag för att visa vikten av båtlivet i
Stockholm.Vill du vara med i paraden anmäl dig i klubbhuset anslag kommer att hängas
upp och mer information kommer.
BÅTLOPPIS
På förfrågan från medlemmar så arrangerar vi år båt och fiskeloppis samma dag. Du tar
med det du vill sälja endast båt och fiskesaker och ansvarar själv för din försäljning, vill
du veta mer fråga vår klubbmäsatre Anki.

MILJÖ

På Gbs finns det ingen sophämtning, därför behöver vi alla ta med våra
sopor, detta gäller även för holmen. vi har insamling för burkar och
petflaskor i hamnen och pengarna går till Sjöräddningssällskapet.

Information om Tisdagsseglingarna 2015

Våromgången: 12 maj, 19 maj, 26 maj, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni
Höstomgången: 11 aug, 18 aug, 25 aug, 1 sept, 8 sept, 15 sept
Det har blivit populärt att tisdagssegla. Därför har vi utökat antalet
seglingstillfällen. Starttider, bana och regler för genomförande
kommer att finnas på KBS och HSS hemsida. Där publiceras även
resultaten.
De klubbar som deltar förutom KBS är Hässelby Sjösällskap, Strandliden, Hässelbystrand Båtklubb. Grimsta Båtsällskap samt
fr o m i år också Ängby Båtklubb.
Denna segling är till för alla, dvs lika mycket för nybörjare som vana
kappseglare. Vilka segel man vill ställa upp med kan man själv
bestämma. Reglerna är de ”Förenklade kappseglingsreglerna”.
Om det verkar komplicerat eller är något du undrar över så ta kontakt
med seglingsansvarig. Hur många gånger du vill ställa upp bestämmer
du också själv. Det är 13 seglingstillfällen och 8 kommer att räknas.
Efter genomförd segling träffas vi för ”After Sail” på Hässelby Sjösällskaps klubbveranda. Där kan man få både grillad korv och svar på
sina frågor om det ena eller andra.
Avslutning med prisutdelning: 15 november
Information om bana och genomförande:
www.hasselbysjosallskap.se
Resultat www.kvarnviken.com/segling
Seglingsansvariga: Claes Ernow HSS, Bengt Friman HSBK
		
Rita Annell KBS

Vi syns på sjön
Mvh Styrelsen

