Sjösättning 2021
16 april, 2021

Sjösättningen lördagen 24:e april börjar
kl.10.00.

OBS! OBS! OBS!
• I dessa pandemitider är det givetvis viktigt att vi tar
ansvar och gör vad vi kan för att minska på smittspridningen,
men ändå får våra båtar sjösatta.
– Frukosten kommer att serveras så Covid19-säkrad som möjligt,
den dukas fram och serveras av klubbmästaren från kl.9:30.
Lunch och fika får var och en ordna själv.
– Det finns förslag på användning av munskydd, med det är
frivillig. Använd om du känner dig tryggare, låt bli annars!

– i övrigt lyssnar vi på herr Tegnell. Håll avstånd och sånt
där …
För dispens eller frånvaro/avvikelse, vänligen kontakta Jacob
Hagberg som är TF Hamnfogde t o m sjösättningen.
• Vi byter låssystem i hamnen och på Lilla Skratten. Nycklarna
är försenade, bytet senareläggs!
– Inga-Lill kommer att byta låskolvarna i hamnen under
sjösättningen.
– Nycklar kan bytas ut redan från fredag em, för dem som vill.
– På öppnarhelgen kan man byta nycklar ute på Lilla Skratten.
– Under sommaren har Inga-Lill nycklar med sig på Skratten för
icke hamnliggare som kommer dit.
• Följande ska också göras innan sjösättningen:
1. Ha städat under båten och rent från täckställning INNAN vi
börjar på lördag.
2. Ta foto på pallningen under kölen så ni vet vilket
pallvirke ni behöver spara till höstens torrsättning.
3. Märk din båt för kuddarna på slipvagnen, så slipper ni
tänka på det till hösten. Det är så mycket lättare att göra
det nu än när båten är i sjön.
4. Ha egna tampar i för och akter, minst lika långa som båten,
på lördag.
5. Alla träbåtar ska ha en fungerande dränkpump, tejpa om det
behövs men smartare är att lägga våta trasor redan idag.
6. Om du inte har ett gällande försäkringsbrev i pärmen,
skicka in det enligt instruktion på hemsidan och i
hamnförordningen innan sjösättning.
7. Hissa flaggan.
Hälsningar,
Victor

