
 

     Klubbnytt 2023 
 

 

Klubbens aktiviteter för 2023 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! 
 

 

 

Välkomna!  
Styrelsen och klubbhuskommittén 



 

Datum Tid Aktivitet 

15 april                                        8.00 

 

Sjösättning 1 

Anmälan till Göran Karlsson 070–694 36 53. 

1 maj 

 

18.00 

 

Fyrtändning! 

Vi skålar in båtsäsongen vid Kråkuddens fyr.  
Det blir ingen planerad sammankomst i klubbhuset  
efteråt eftersom det är jobbdag för de flesta 2 maj! 

6 maj                                           8.00

 

                                                     18.00 

 

Sjösättning 2 

Anmälan till Göran Karlsson 070–694 36 53. 

 

 

Klubbkväll 

Vi äter kroppkakor (självkostnadspris) och har det trevligt.  
Klubben ordnar med tillbehör och mjölk, övrig dryck medtages!  
OBS! Obligatorisk anmälan senast 20 april med antal personer och antal 
kroppkakor till info@borgholmsbatklubb.se eller 073 081 42 45. 

 



11 maj 

 

18.00 - 20.00 Städning av båtuppställningsplatsen. 

 

 17 juni                                         15.00            Båtfesten är tillbaka! 
 
                             Efter några års uppehåll är det dags igen!  
                             Vi träffas lördag 17 juni 15.00 i klubbstugan.  
                             Anmälan senast 17 maj genom att betala 50 kr/person  
                             via Swish till 123 629 73 03, OBS! Uppge “Båtfesten vid anmälan”. 

 Så här går det till: 

 När man anmält sig så kommer man att få veta sin bjudrätt. Information kommer att skickas ut ca två veckor före festen.  
 Där finns information om vilken typ av rätt man ska bjuda sina hemliga gäster på, förrätt, huvudrätt eller dessert,  
 samt hur många gäster som kommer till just din båt.  
 OBS! Håll maten enkel! 
 
 Man kommer även att få med två kuvert som man INTE får öppna förrän det klockslag som står angivet på kuverten.  
 Där kommer det att stå var man ska infinna sig för nästa rätt, exempelvis  
 “Ni ska infinna er på båtplats 100 klockan 19.30 för att inta huvudrätt”. 
 
 Är man ensam så kan man slå sig ihop med någon annan. Har man inte lagt i båten eller inte har någon båt,  
 men vill vara med, kan man använda bryggorna eller klubbhuset. Det är roligt om så många som möjligt deltar! 
 
 Kontakta oss vid frågor, ring Sanna 070-354 07 51 eller använd Facebook-gruppen “Borgholmsbåtar”. 
 



v. 27–29                                     9.00 - 14.00     

                
 

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

 

Seglingar  

    
 

 

 

C55 familjesegling 

2 juli, 16 juli samt 30 juli. 
Samling på bryggan 10.00 för genomgång och lagindelning - ingen 
anmälan behövs. 

Klubbmästerskap/Holger Alm/Herbertssons vandringspris 

27 augusti - första start 10.30.  
Anmälan till Torbjörn 070-622 10 20 senast 23 augusti. 

 

Öland Runt är tillbaka 

16–20 augusti är Borgholms båtklubb återigen värd för svenska 
mästerskapet i distanskappsegling ”Full crew” under SRS-regler. 

 

26 augusti                                  18.00 

 

Kräftskiva  

Vi träffas och äter kräftor och grillar. Plats meddelas senare på hemsidan 
och i ”Borgholmsbåtar”. 
Ta med mat, dryck och ett gott humör! 



 30 september 

 

17.00 

 
 

 

Skördefest och klubbkväll 
Vi träffas i klubbstugan från 17.00. Medtag egen mat och dryck.  
Grillen tänds ca 17.00. 

 
 

4 oktober 17.00 - 19.00 Översyn av vaggor och vagnar inför torrsättningen. 

7 oktober 8.00 Torrsättning 1 - Anmälan till Göran Karlsson 070–6943653 

28 okt 8.00 Torrsättning 2 - Anmälan till Göran Karlsson 070–6943653 

18 november 18.00 Årsmöte 

2 december 

 

18.00 Adventsmys i klubbstugan 
Klubben bjuder på glögg och pepparkakor.  
Övrig mat och dryck tar var och en med själv! 


