
VÅRGLIMTEN 2020
Ibland läser man något som man fastnar  
alldeles särskilt för. Ett sådant tillfälle för mig
var när jag läste senaste numret av  Kryssar-
klubbens tidning På Kryss. Där skriver 
Thomas Veber om en härlig upplevelse vid 
en övernattning med dottern för ankar bara 
ett par hundra meter från hemmahamnen. 
Så nära hamnen men så annorlunda mot att 
ligga kvar vid bryggan. En annan skribent 
som skrivit något liknande är Linda 
Hammarberg som flera gånger beskrivit den 
härliga känslan av att ligga i en av deras 
favorithamnar vid en ö bara någon 
distansminut från hemmahamnen. Det som i 
övrigt är gemensamt för dessa två skribenter
är att de ingalunda är några seglare som drar
sig för avstånd utan tvärtom har de båda 
varit ute på riktiga långseglingar över 
Atlanten m.m. med sina respektive familjer. 
Tänk vad härligt det är med båtliv. Såväl 
riktiga långfärder som en kort tur på några 
hundra meter som bara varar från en kväll till
morgonen efter kan ge oförglömliga 
upplevelser. Vi vet att många av våra 
medlemmar är äldre och kanske inte orkar 
med så långa turer som förr. Men en tur på några distansminuter vid fint väder kan man kanske orka 
med. Eller bryggsegling på Snedskär. Det är inte heller något dåligt alternativ. Jag tycker att det är 
härligt varje gång som något av mina barnbarn ber att få åka ut och övernatta i båten där. Och med 
barnens fantasi blir en roddtur i barnbåten över till andra stranden snart ett spännande äventyr. 

Det blev ju nästan ingen vinter i år så förutsättningarna för tidig sjösättning är goda. Kanske är du 
redan igång med vårrustningen. Om inte så blir det förhoppningsvis snart i värmande vårsol. 

I sällskapet är vi väl rustade för vår fortsatta verksamhet. Sedan förra båtsäsongen har det hänt en hel
del positivt med våra anläggningar. På Snedskär har den yttre bryggan förnyats och i Lindö har 
toaletter i klubbhuset och duschutrymmena för jolleseglarna i båthallen renoverats. 

Jag hoppas att många kommer till vårt vårmöte 2020-03-30. Förutom sedvanliga punkter kring 
bokslut, förtjänsttecken m.m. kommer vi då att diskutera frågan kring vatten och avlopp på Snedskär. 

Om du vill diskutera något kring vår verksamhet så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss 
i huvudstyrelsen. Mig når du på daniel.olena@telia.com eller 070-724 7902.  

Daniel Johansson
ordförande
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Fastighet

En liten uppmaning. Kom till vårmötet 2020-03-30 och se hur fina våra toaletter och duschutrymmen 
blivit i klubbhus och i båthallen i Lindö. Utrymmena kommer att visas 15 minuter före och ca 15 
minuter efter mötet. Genom en stor insats som projektledare av vår tidigare fastighetsordförande 
Pelle Klinga samt rejäla bidrag från Östergötlands idrottsförbund och Norrköpings kommun har 
arbetena blivit möjliga. Förutom att utrymmena nu är nyrenoverade och fräscha så har vi numera en 
toalett som är tillgänglig för rullstolsburna personer.  Det är ett stort lyft till glädje för alla som deltar 
i vår verksamhet i Lindö. Förutom Pelle har även jollesektionen varit engagerade med eget arbete 
och jollesektionen kommer nu att ansvara för att slutföra uppfräschning även av utrymmet innanför 
entrén i båthallen. 

Utöver de beskrivna arbetena så har vi också gjort belysningen i klubblokalen mer varierbar genom 
anskaffning av nya dimbara väggarmaturer i klubblokalen. 

Trots flera upprop har vi haft mycket svårt att hitta medlemmar som varit intresserade av att gå in i 
arbetet inom fastighetssektionen och valberedningen har de senaste två åren inte heller hittat någon
som varit villig att väljas till ny ordförande för sektionen. Men undrens tid är inte förbi. Plötsligt så 
anmälde en ny medlem som fått plats  vid D-bryggan i Lindö intresse för att medverka. Så nu 
ansvarar Jörgen Brohm, som han heter, tillsammans med mig för det praktiska kring 
fastighetsförvaltningen. Mycket glädjande. Varmt välkommen in i uppgifterna Jörgen! Fler som vill 
engagera sig är mycket välkomna. 

Uthyrningen av klubblokalen för fester m.m. hanteras sedan ett knappt år tillbaka förtjänstfullt av 
Amanda Ekberg. Uthyrningen blev mycket god under 2019 och det ser hoppfullt ut även för 2020. 
Amanda är mycket aktiv med visningar etc. 

Framöver finns det en hel del åtgärdsbehov som vi får angripa i den takt som ekonomin tillåter under
kommande år. En rullstolsramp vid entrén är ett måste och den hoppas vi kunna montera under 
våren. Därefter behöver fönsterdörrarna och några fönster bytas. Asfaltytorna behöver också ses 
över. 

Slutligen. Ett stort TACK till Pelle Klinga för allt arbete med renoveringen. 

Daniel Johansson
tf ordf fastighetssektionen



Jolleglimten våren 2020
Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

Som jag skrev i höstglimten 2019 är det inte så himla långt tills ljuset letar sig 
fram igen och vips så är vi där. Hösten klarades av i rasande fart och vintern 
kom som bekant av sig och mer eller mindre uteblev.

Jag hoppas alla njutit klart den mörka årstiden och att ni liksom undertecknad 
är redo för en ny säsong!

Nu får vi vänta in vårvärmen så att båtpysslet kan börja på allvar – både med 
klubbens och egna båtar!

Säsongen för jollesektionen inleddes som förra året redan i Januari och 
Februari med styrelsemöten samt tränarmöte för att utvärdera samt planera 
upp våra aktiviteter för 2020.

Uppstartsmöte för jolleverksamheten, tränare och föräldrar är planerat till 
söndagen den 22/3 kl.17.00 i klubblokalen. 

På mötet delar vi ut vandringspriser och utmärkelser för prestationer under 
seglingsåret 2018 samt har aktiviteter med efterföljande fika.

Båtfix & iläggning: Arbetsdagen för putsning och sjösättning av jollar och 
följebåtar är planerad till söndagen den 19/4 kl. 09.00. Vi hoppas att vårvädret 
anlänt så att vi inte hindras av snö och is! 

Funktionärer: Vi behöver som alltid fler som kan vara med och hjälpa till i 
ungdomsverksamheten, det är inget krav att du har egna barn som seglar – alla
är välkomna!  

Hör gärna av er till styrelsen om ni känner att ni har möjlighet att bidra!

Framför allt behöver vi någon ”stabsperson” för efterskolanseglingen 12 – 17/6
med uppgift att vara tillgänglig i land för barnen.

Teoripass: Vi planerar i år även för ett par teoripass inför seglingsstarten 2/4 
och 16/4 kl 18.00 – 19.00. Här räknar vi med att blanda teori med lek och 
aktivitet.



Torsdagsseglingarna börjar den 23/4, 29/4(OBS! Onsdag före 
Valborgsmässoafton), 7/5, 14/5, 20/5(OBS! Onsdag före Kristi Himmelfärd),  
28/5, 4/6 och 10/6 (OBS! Onsdag före skolavslutning). Kolla gärna hemsidan för
mer info när vi närmar oss mitten av april. 

Höstens datum: 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9 och 17/9. Vi förlänger även som 
2019 säsongen med träning förlagda till söndagar kl. 15.00 – 17.00 med datum 
20/9, 27/9, 4/10 samt 11/10 och 18/10. Om vädret tillåter fortsätter vi längre in
på hösten då vi nu har införskaffat de torrdräkter jag nämnda att vi beviljats 
bidrag för under 2019, något som slog väl ut på för- såväl som höstsäsongen.

Vuxensegling: Vi avser att starta vuxensegling i år och vi har förutom våra 2 
egna C55:or ytterligare 4 C55:or vi förfogar över genom vårt samarbete med 
NSS.

Intresseanmälan finns på vår hemsida www.jollebravikensss.se 

Kapsejsningsövning: Söndagen 26/4 drar vi iväg med ett par optimister för 
kapsejsningsövning kl. 08.00 på Arena Grosvad i Finspång. Här övar vi under 
avdramatiserade former på hur man hanterar båten vid en eventuell 
kapsejsning med efterföljande äventyrsbad för den som vill. Detta har varit 
väldigt populärt under tidigare år och vi hoppas på god uppslutning även i år. 

Anmälan sker via anmälningsdokument på vår hemsida 
www.jollebravikensss.se och är öppet för alla medlemmar så ta tillfället i akt 
för barn, barnbarn , bonusbarn mm! 

RS-Feva: Vi fick våra Fevor inför säsongen 2019 något som blev väldigt lyckat.

Vi har en besättning som seglat frekvent under året och ytterligare 1 besättning
på gång inför 2020. Vi kan nyttja dessa båtar som skolbåt med tränare + 
ungdom och som teambåt där vår övertygelse är att detta är en väg till att 
behålla våra ungdomar längre upp i tonåren. Flera av våra grannklubbar i 
Östergötland har skaffat denna typ av båt vilket bäddar för tävlingar i en ny 
klass. Det satsas även av Seglarförbundet centralt på denna klass. 

Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter 
skolavslutningarna, och pågår från och med fredagen den 12/6 till och med 
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onsdagen den 17/6.  Anmälan sker via anmälningsdokument på vår hemsida 
www.jollebravikensss.se 

Vi hoppas på att bli fler i år så det är viktigt att anmäla sig så tidigt som möjligt.

Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi följer deras 
handledning för utbildningen. Som tidigare år välkomnar vi alla seglare och 
jolleklasser som vill vara med, vi anpassar tränarstaben till hur många som 
anmäler sig.

Ostcup: Datum för samtliga Ostcuptävlingar är nu bokade: 

28 – 29/3 Ostcup LJS – Roxen Icebreak

15 – 16/8 Ostcup & DM BSS

17 – 18/10 Ostcup LJS

Tanken med Ostcup är att alla jolleseglare från nybörjare till veteraner 
välkomna att tävla under lättsamma former från alla ingående klubbar i 
Östergötland. Dock är det under senare år endast BSS och LJS som visat 
intresse och deltagit.

Seglingarna är förlagda Bråviken Sail Arena samt Roxen Sail Arena i Linköping 
Håll utkik på vår hemsida där vi löpande återkommer med uppdaterad 
information för respektive arrangemang.

Ostcupen är en trevlig tävlingsform i vårt distrikt där man träffar nya kompisar 
och har kul – kom med! Vi tränar på lördagen tillsammans med seglare från 
andra östgötaklubbar och bra tränare vilket ger mycket och det är roligt att 
tävla. Vi ordnar samtransporter, så du kan vara med även om familjen inte har 
tid att skjutsa! 

Vi fortsätter som av Svenska Seglarförbundet certifierad seglarskola och   
Ungdomsvänlig Klubb. 

Med våra två C 55-or samt ytterligare båtar vid behov kan vi arrangera 
matchracing, erbjuda företagsseglingar, seglarskola för vuxna och segling för 
medlemmar som inte har egna båtar. 

http://www.jollebravikensss.se/


Samarbete NSS: Samarbetet med NSS under 2019 föll väl ut och vi kommer 
även i år att förfoga över 4 - 6st C55:or som på för- och eftersäsong är förlagda 
till BSS i Lindö och under sommaren hos NSS i Arkösund.    

I samarbetet med NSS ligger även ett planerat dagläger för ungdom och vuxen 
22/8 hos NSS i Arkösund. Under detta läger tränar ungdomarna samt vuxna 
med de båtar vi har till förfogande, Optimister, RS-Feva, C55, Marieholm MS 
20.

För 2021 är planen att tillsammans med NSS erbjuda efterskolanläger på 2 
arenor i totalt 10 dagar. Vi räknar med att direkt efter skolans slut köra 6 dagar 
hos BSS på Bråviken Sail Arena och därefter hos NSS på Arkösund Sail Arena. 

Entusiasterna: Vi fortsätter som tidigare år med ”Entusiasterna”(tidigare 
tjejseglingen) där vi har 2-3 fulla besättningar som seglar på Torsdagarna samt 
Tisdagar under våren när NSK arrangerar sina Tisdagsseglingar. 

Tisdagsseglingarna förtjänar mer uppmärksamhet och bedrivs under 4 veckor i 
Maj. Vi har intentionen att vi skall kunna vara med med fler besättningar och 
C55:or men hoppas även att detta kan vara något för den som har sin båt 
förlagd till Lindöbryggan på försäsongen.

Ju fler båtar på vattnet desto roligare och desto fler som upptäcker att det 
händer något på vattnet!

Vi jobbar också vidare med att rekrytera nya ledare som ska skolas in och 
självfallet utbildas. Vi har nu utöver Smilla Kufver och Helmer Pettersson som 
nämndes i Höstglimten fått in ytterligare 1 namn här och vi hälsar Sara Wigge 
välkommen i gänget.

För utbildning samarbetar vi med Svenska Seglarförbundet och SISU där 
möjlighet till stöttning finns i form av bidrag samt anpassade utbildningar.

Sponsorer och företagsevent: Vi behöver sponsorer för att kunna höja 
kvaliteten på våra arrangemang och kommer arbeta i större utsträckning med 
detta. Vi tittar bl.a på seriesegling för 4-6 företag samt givetvis event enskilt för
företag med eller utan skeppare. Alla i klubben som vill sponsra eller har 
sponsortips är välkomna till styrelsen med förslag! 



Sponsringen blir allt viktigare då de flest typer av aktivitetsstöd tenderar att 
krympa år från år.

Team Östergötland: BSS är inne i ett generationsskifte där vi kämpar med att 
rekrytera samt bredda basen med ungdomar. Vår bestämda uppfattning är att 
bredden är otroligt viktigt och helt nödvändig för att åter bygga upp 
tävlingsverksamheten inom BSS. 

Team Östergötland verksamhet begränsar sig för närvarande till att planera 
samt stötta Ostcuperna då LJS i princip är ensamma i Östergötland om att 
bedriva elitverksamhet. 

Huvudtränare och regional sailcoach för Team Östergötland är Kerem 
Sancac(sancakerem@hotmail.com). Kerem finns tillgänglig för stöd/utbildning 
av våra tränare lokalt. Vi kommer under säsongen utöka samarbetet med LJS i 
form av mer samträningar på båda arenorna först och främst för våra seglare 
som tagit steget till att tävla.

Målsättningen i år är att köra Ostcuperna samt delta i 1-2 regiontävlingar.

Båthallen Jollesektionen tog under 2019 över ansvaret för båthallen från 
fastighetssektionen och hanterar därmed förvaring/uthyrning, underhåll mm.  
Där har vi i första hand våra egna följebåtar och C55-or, Optimister och RS-
Feva, men tar också emot andra båtar och jollar mot en rimlig hyra i mån av 
plats. Några vill kunna dra in båten även sommartid, något som givetvis är 
möjligt. 

Kontakta Claes för bokning av plats till sommaren och/eller nästa vintersäsong !

Kommunen och Östergötlands idrottsförbund beviljade bidrag för bland annat 
att renovera våra omklädningsrum. Arbetet är nu avslutat och resultatet blev 
fantastiskt bra då vi nu kan erbjuda pojkar såväl som flickor fräscha 
omklädningsrum med duschmöjligheter.

Vi planerar även att renovera samt fräsch upp utrymmet utanför 
omklädningsrummen där vi kommer att lägga nytt golv samt måla tak och 
väggar. Arbetet gör vi själva och materialet har vi fått genom sponsring. Detta 
utrymme som egentligen inte nyttjats för något speciellt ändamål tidigare är 
tänkt att bli en träffpunkt där man kan hänga med sina seglarkompisar.  
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Tävlingskalender: För tävlingskalender och evenemang i central regi hänvisar vi
till http://www.svensksegling.se/Kappsegling/   där man under flikarna 
”Sailarena” och ”Tävlingskalender” hittar all information.

Hemsidan: Vår hemsida uppgraderas kontinuerligt för att bli mer 
användarvänlig och där innehållet skall vara levande och uppdaterat. 

På hemsidan kommer mera information att finnas om våra aktiviteter - titta in 
på www.jollebravikensss.se , så kan ni kolla vad som händer. (OBS!3s efter 
”braviken” !)

Ni kan även följa oss på:

Facebook: BSS Jollesektionen (viktigt att ni gillar och delar vår sida så att vi når 
ut till fler)

Instagram: bravikensjolleseglare

Kalendarium – Save the dates!

Mars
11/3 kl. 18.30 Klubbkväll med Sjöräddningen från Arkösund
22/3 kl. 17.00 Uppstartsmöte Jollesektionen
28-29/3 Ostcup LJS – Roxen Icebreak
30/3 kl. 19.00 Vårmöte
April
2/4 kl. 18.00 Teoripass Jollesektionen
16/4 kl. 18.00 Teoripass Jollesektionen
19/4 kl. 09.00 Vårrustning & iläggning av båtar
23/4 kl. 17.30 Torsdagseglingarna börjar (håll koll på facebook då dessa 
datum är beroende av vädret)
26/4 kl. 08.00 Kapsejsningsövning på Arena Grosvad
29/4 kl. 17.30 Segling (OBS! Onsdag före Valborgsmässoafton)
Maj
5/5 NSK Tisdagssegling
7/5 kl. 17.30 Torsdagssegling
12/5 NSK Tisdagssegling
14/5 kl. 17.30 Torsdagssegling
19/5 NSK Tisdagssegling
20/5 kl. 17.30 Segling (OBS! Onsdag före Kristi Himmelfärd)
26/5 NSK Tisdagssegling
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28/5 kl. 17.30 Torsdagssegling
Juni
4/6 kl. 17.30 Torsdagssegling
10/6 kl. 17.30 Segling Segling (OBS! Onsdag före skolavslutning)
12-17/6 kl. 09.00-15.00 Efterskolanläger
Augusti
13/8 kl. 17.30 Torsdagssegling
15-16/8 Ostcup & DM BSS
20/8 kl. 17.30 Torsdagssegling
27/8 kl. 17.30 Torsdagssegling
September
3/9 kl. 17.30 Torsdagssegling
10/9 kl. 17.30 Torsdagssegling
17/9 kl. 17.30 Torsdagssegling
20/9 kl. 17.30 Söndagssegling
27/9 kl. 17.30 Söndagssegling – Kajsa Blås tävling arrangerad av NSK
Oktober
4/10 kl. 17.30 Söndagssegling
11/10 kl. 17.30 Söndagssegling
17-18/10 Ostcup LJS
18/10 kl. 17.30 Söndagssegling
25/10 kl. 09.00 Båtfix & upptagning av båtar

Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2020!

Claes

Ordförande Jollesektionen

070-229 8098, claes@scandcare.com.

 



Snedskär

Snart är det dags igen!

Snedskär ligger och väntar på våren och båtarna.

Nu  har  snart  hösten  gått  över  i  vår  och  vi  börjar  lite  till  mans  lyfta  på
presenningarna.

Jag  börjar  med att  meddela  att  Snedskärsmötet  kommer att  hållas  14 april
klockan 19 i klubbhuset på Lindö. Alla önskas välkomna.

I höstat byttes C-bryggan till en ny brygga som tryggar Snedskär för många år
framåt. Jag tar tillfället i  akt att tacka Jan-Erik för ett mycket gott jobb som
projektledare  för  bryggbytet.  Ni  som har  plats  på C-bryggan  kontrollera  ert
plats nummer då en del omflyttningar har gjorts. 

Även vid B bryggan har en del vinterjobb gjorts med kompletterad förankring
mm.

Det  höga  vattenståndet  senaste  veckorna  verkar  inte  ha  orsakat  några
alvarligare skador. Bastubryggan och sandlådan verkar vara det som råkat värst
ut och dessa kommer att fixas vid vårens arbetsdagar.

Vårens  arbetsdagar  är  bokade  till  18,  19,  25  och  26  april.  Kallelser  är
utskickade. Stängningen i höst är satt till den10 oktober.

Förra vinterns ombyggnad av köket i  klubbhuset föll  väl  ut  och att  kylskåps
kapaciteten  har  fördubblats  har  uppskattats,  men  det  är  på  sin  plats  att
återigen påminna om att alla varor som förvaras i kyl eller frys ska vara märkta
med namn, Båt eller Ägare.

Fortsatt  är  toafrågan  ett  ämne  som  ligger  tungt  över  oss  då  vi  inte  enligt
Norrköpings kommun får fortsätta sprida ut kompost på ön. Den långsiktiga
lösningen är, trots kostnaden att ansluta till kommunalt VA system, som även
skulle ge dricksvatten i hamnen. Kostnaden för detta bedömms vara i paritet
med bryggbytet.  Fortsatta  undersökningar  förs  i  en  grupp under  ledning av
Mats  H  Johansson.  En  presentation  för  medlemmar  kommer  att  dras  vid
vårmötet 30 mars.



Jag skulle gärna se att vi kunde ordna en gemensam grill någon stans för att öka
gemenskapen  och  även  inkludera  de  nya  platsinnehavarna  bättre  i  vår
verksamhet.

Styrelsen vill gärna att några frivilliga anmäler sig till en aktivitetsgrupp som kan
planera  midsommarfirandet  och  kräftskivan  på  ön.

.På väg till Snedskär

Styrelsen önskar alla BSS medlemmar välkomna till Snedskär i vår och sommar. 
Min förhoppning är att vi får en sommar medlagom med sol, bra temperatur 
och fina vindar, företrädesvis slör! 

Inför säsongen är alla byggplatser uthyrda och vi har en kö för platser. Det finns
idag 4/3 fortfarande möjlighet att hyra en boj. 

Snedskär populär som gästhamn och besöken bidrar till finansieringen av 
hamnen. Men för att detta ska fungera så krävs att vi har hamnkaptener under 



högtrycksveckorna. Det har visat sig svårt att få till detta till alla önskvärda 
veckor. Jag vädjar till intresserade att kontakta styrelsen om ni känner att ni har
möjlighet att ta en vecka på Snedskär.

Dags för en tur till Gotska Sandön? 70 Nm rakt österut något att drömma om.

Styrelsen hoppas och tror på en trevlig samvaro på Snedskär under 2020.

Mats Lindberg



HERSTABERG

Så var det då dags igen att ge sig på årets VÅRGLIMT.  Vid några tidigare vårglimtar har jag påpekat 
att det har blivit ljusare på morgnarna vilket då skulle indikera att våren och därmed en ny båtsäsong 
skulle vara i antågande men det har ni säkert märkt själva så det är nog onödigt att upprepa, däremot
skulle kravet på märkning av båtplatserna och senare efter sjösättning, på kvarvarande pallningsvirke
kunna upprepas.

Vintern eller vad vi ska kalla den nuvarande årstiden för har förflutit relativt lugnt på Herstaberg så vi 
kan nog med tillförsikt se fram emot sjösättningsdagarna. Inbjudan har skickats ut och och ett antal 
medlemmar har redan anmält intresse. För er med båt på Herstaberg kan  jag rekommendera de 
gemensamma tillfällena för sjösättning, där vi träffas, hjälps åt, pratar lite båtupplevelser  och 
erfarenheter samt får båtarna sjösatta till ett reducerat pris.

Mastskjulet som av flera medlemmar upplevts som stökigt, med en massa master och annan 
utrustning som tar plats och inte verkar vara i bruk skall under 2020 enligt utskick och uppsatta 
meddelande städas ur från omärkt utrustning. Omärkt utrustning kommer att placeras i östra 
maststället. Alltså: Vill ni ha kvar utrustning i mastskjulet, märk med namn!

En liten påminnelse till er på Herstaberg, ladda ner Coboats-appen och gå med i ”båtsamverkan” 
enligt tidigare utskick.  Coboats appen laddar du ner från Google Play eller Appstore 
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.grannkompaniet.coboats 

Drygt hälften av Herstabergliggarna är anslutna. Är du tveksam om hur du gör, kontakta mig: 
brautigam.stefan@gmail.com ”.

LINDÖBRYGGAN

Några stora förändringar på bryggan har det inte blivit men som vanligt har några platsinnehavare 
meddelat att dom inte önskar plats inför kommande säsong. I skrivande stund har vi 5 nya 
platsinnehavare som vi hälsar välkomna.  Det finns ytterligare 5 lediga platser i olika storlekar för 
hugade spekulanter.

Försöket med den inköpta rovfågeln som vakt på yttre delen av bryggan utföll till belåtenhet med 
minskad skit på bryggan. Tyvärr hade fågeln en viss benägenhet att fastna i närmaste båts förstag och
fick få begränsad höjd och begränsat område att flyga på. Jag tror  fågeln tröttnade på uppgiften och 
drog till andra jaktområden.  Vi inköper en ny till kommande säsong.

Som vanligt får jag be platsinnehavarna att meddela när man inte använder sin plats, detta är 
nödvändigt så att vi kan korttidsuthyra platserna till behövande medlemmar och kunna behålla det 
låga priset. Uppdatera mig under säsongen när det sker förändringar.

Båtsamverkan med Coboatsappen gäller även platsinnehavare på bryggan. Nära häften av 
innehavarna är anslutna.

BSS

VARVSEKTIONEN

Stefan Bräutigam
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