Klubbnytt 2022
Klubbens aktiviteter för 2022 är fastställda,
notera gärna datumen i era kalendrar!
Nya aktiviteter och ändringar kan komma. Håll koll på www.borgholmsbatklubb.se
och vår Facebookgrupp “Borgholmsbåtar”. Är du inte medlem i Facebookgruppen?
Gå in och ansök, ange ditt medlemsnummer eller båtplatsnummer!
Vi kommer även att sätta anslag i klubbhuset!
Datum

Tid

Aktivitet

30 mars

19.00 - 21.00

Föreläsning
“Galvanisk korrosion” i klubbhuset med Martin Lesén.
Vi bjuder på fika!

23 april

8.00

Sjösättning 1
Anmälan till Göran Karlsson 070–694 36 53

30 april

13.00 - 16.00

Båtloppis i och utanför klubbhuset.
Kom och sälj dina överblivna båtprylar! Visst antal bord finns,
har du eget bord att ställa ute får du gärna ta med det!

30 april

18.00 - sent

50-årsjubileum! Bättre sent än aldrig!
Vi träffas i klubbhuset och firar vårt försenade jubileum!
Klubben bjuder på mat och välkomstdryck.
Du själv bidrar med det du vill dricka under kvällen och så
klart ett gott humör! OBS! Anmälan senast 6 april till
info@borgholmsbatklubb.se eller 073–081 42 45.

1 maj

18.00

Fyrtändning!
Vi skålar in båtsäsongen vid Kråkuddens fyr.
Det blir ingen planerad sammankomst i klubbhuset efteråt då
vi firat kvällen innan!

7 maj

8.00

Sjösättning 2
Anmälan till Göran Karlsson 070–694 36 53.

18.00 - 21.00

Utbildning “Elektronik i navigation” i klubbhuset - Martin
Lesén. OBS! Utbildningen omfattar två kvällar. Klubben
bjuder på fika! OBS! Anmälan senast 20 april till
martin@lesen.nu eller 070-588 31 26.

10 maj

Städning av båtuppställningsplatsen.

4 maj och 11 maj

18.00 - 20.00

27 – 29 maj

Eskader till Seglarholmen (Koordinater 57°01,467 N,
16°30,467 O) utanför Mönsterås.
Klubben har hyrt holmen av Mönsterås segelklubb för en
trevlig helgutflykt. Var och en kommer när det passar bäst, åk
gärna över tillsammans med andra båtar. På
lördagseftermiddagen bjuder klubben på lite lekar och
korvgrillning. Var och en tar med sig egen mat och dryck i
övrigt, grillar finns på plats!
v. 27–29

9.00 - 13.00

Familjeseglingar

Seglarskola
Information och anmälan finns på hemsidan. Vid
frågor kontakta Stig Ruchatz 070-357 97 59 eller
seglarskolan@borgholmsbatklubb.se.

C55 familjesprint
10 juli, 24 juli samt 14 augusti.
Samling på bryggan 10.00 - ingen anmälan behövs.
Holger Alm/Herbertssons vandringspris
28 augusti - första start 10.30.
Anmälan till Torbjörn 070-622 10 20 senast 26 augusti.

3 sept

Kräftskiva
Vi träffas i Lakhamn och äter kräftor och grillar tillsammans
med Mönsterås båtklubb. Ta med mat, dryck och ett gott
humör!

20 sept

17.00 - 19.00

Översyn av vaggor och vagnar inför torrsättningen.

24 sept

8.00

Torrsättning 1 - Anmälan till Göran Karlsson 070–6943653

8 okt

8.00

Torrsättning 2 - Anmälan till Göran Karlsson 070–6943653

Välkomna!
Styrelsen och klubbhuskommittén

