RODRET

3
År 2002
2002-06-05

Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap
Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4

Detta är något som kan hända om man inte håller uppsikt på sin båt! Vi hittade
båten hängande mellan bommarna i inre hamnen den 4 juni. Hoppas att ägaren får
upp båten innan något blir förstört!

Du har väl inte glömt
att Du flyttat, bytt
telefon eller båt?!
I så fall ska du anmäla
nya uppgifterna till
kassören i klubben
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Hemsida
Du har väl inte glömt vår hemsida? www.koping.net/kopingsmbs
En bra länk är Mälarens Båtförbund www.malarensbf.org där du bl.a. har länkar till alla
andra klubbar i mälaren och en del andra matnyttiga uppgifter.
Vi tar tacksamt emot synpunkter på vår hemsida. Skicka ett e-post till någon av följande:
ordf.kopingsmbs@koping.net
sekr.kopingsmbs@koping.net
kassor.kopingsmbs@koping.net

GALTENMÄSTERSKAP 2002-08-17
Vi hoppats få en inbjudan från Arboga
motorbåtsklubb, men ännu har vi inte sett till någon.
I sista minuten fick vi dock veta datum!
När inbjudan kommer sätter vi upp den på
anslagstavlorna.

Utgivning Planerad utgivning: Slutet januari, slutet mars, slutet maj samt oktober.
Underlag lämnas till ordförande Gunnar Beskow, Vargstigen 18, 73143 Köping, , fax
0221-14607 eller e-post ordf.kopingsmbs@koping.net.
Ordf. Gunnar Beskow 070-5204968 // V.Ordf. PeO Johansson 0708682990 // Kassör Håkan Pihl 070-5310152 // Sekr. Lennart Öberg 0705234356 // Ledamot Magnus Thele 070-6324420 // Ledamot Ingrid Wiborg
070-3405525 // Ledamot Göran Lundgren 0221-15674
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AKTIVITETER 2002 (Uppdaterat 2002-06-05)
23 mars.

MBF:s Båtdag. Plats Fagersta.

27 april.

Sjösättning.

4 maj.
20 maj.

Sjösättning.
Sjösättning. Obs måndag.

2 juni.
15 juni.

Kungsör anordnar en familjedag på Harsten.
Veteranbåtdag på Malmön. Arrangör Köpings Bil och Teknikhistoriska
förening.
Förbundsträff med navigationstävling. Samlingsplats Granskär.
Arrangör Vega.
Midsommarfirande på Kråkan.

15 juni.
21 juni.
17 augusti

Galtenmästerskapen i navigation. Arrangeras av Arboga
Motorbåtsklubb.

24 augusti

Räk-knytis på Kråkan. Gemensamt arrangemang av Kungsör och
Köping.

21 sept.

28 sept.

Ärtsoppa med Punsch. på Kråkan. Gemensamt arrangemang av
Kungsör och Köping.
Förra året lockade många båtar, så kom tidigt om du vill ha en bra
plats.
Torrsättning (Upptagning).

12 okt.
19 okt.
26 okt.

Torrsättning (Upptagning).
Torrsättning (Upptagning).
Torrsättning (Upptagning).

? nov.
23 nov.

KMS Årsmöte.
BÅTFEST I KUNGSÖR. Kungsörs MBK och Kungsörs Segelsällskap
bjuder in till KNYTIS och DANS till levande orkester. Inbjudan
kommer att publiceras senare i
”Rodret” och ”Akterspegeln”.
Orkester ChrisKenths. Väl mött.
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BANVERKET INFORMERAR
Kvicksundsbron
På grund av arbeten med Kvicksundsbron kommer passagen genom
Kvicksund att hindras under vissa tider.
Följande tider är det totalstopp i passagen:
Lördag den 6 juli kl 02.30 - söndag den 7 juli kl 12.30 och
Fredag den 26 juli kl 21.00 - måndag den 29 juli kl 03.00.

Följande tider kan broöppning ske endast
mellan
kl 03.00 – 05.00 och 18.00 – 20.00:
Måndag den 29 juli kl 03.00 - torsdag den 1 augusti kl 02.00.
Utöver detta kan det bli inskränkningar i antalet öppningstider för
fritidsbåtar under förmiddagar mellan den 8 juli och den 25 juli.
Vi ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå på grund av
detta.
För vidare upplysningar kontakta
Magnus Sjöberg, Banverket tel 070-349 37 13

Ovanstående avstängning är
föranledd av att järnvägsbron är
närmare 30 år gammal och är i
behov av slipersbyte. Isamband
därmed skall även en ommålning
av bron ske.
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Kontaktman: Håkan Pihl 070-531 01 52

För Din skull.
SE UPP FÖR
LINFÄRJAN!
Annars kan Din resa
sluta här.
När färjan gör fart genom vattnet ligger dess linor spända strax
under vattenytan både för och akter om färjan. Djupgåendet är
begränsat.
Spoliera inte Din semester eller utflykt. Om ingen avståndsangivelse
till färjan anges, passera aldrig en linfärjeled förrän färjan lagt till.
Din båt kan få allvarliga skador!
De lindragna färjorna är markerade med texten LINFÄRJA på utsidan och
för tre röda lanternor, i form av en triangel, med spetsen uppåt. För att
påkalla uppmärksamhet får linfärjorna under gång föra gult blinkande ljus.
Vid vissa färjeleder upplyses de sjöfarande av landmonterad varningstavla.
För ytterligare information, tag kontakt med Vägverket Färjerederiets
huvudkontor i Borlänge 0243-750 00,
eller avdelningskontoret i Härnösand 0611-442 11,
eller avdelningskontoret i Göteborg 031-65 65 50,
eller avdelningskontoret i Vaxholm 08-629 00 50.
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Torrsättning av båtar (upptagning)
Vad skall du som båtägare känna till om din båt:
Hur ser den ut under vattenlinjen?
Var skall slingen kopplas?
Var ligger båtens tyngdpunkt?
Är pallningsmaterialen säker och lättarbetad?
Är båtvagnen iordninggjord?
Att Tänka på….
…före torrsättning
Båten länsad.
Stuva för god balans.
Inga lösa prylar och hinder.
För- och aktertampar på plats.
Plats för slingen uppmärkta
(Svenska Sjö:s självhäftande märkpilar finns i boden vid slipen.)
…vid torrsättning
Följ funktionärernas anvisningar
Medhjälpare ombord för att anbringa sling.
Styrpampar i för och akter.
Sling rätt anbringade.
Ingen ombord vid lyft.
Gå ej under hängande båt.
Kontrollera placeringen på båtvagn (ex logg, drev, etc.)
I boden vid slipen finns följande trycksaker:
Dekaler för att markera slingens placering vid lyft.
Märkdekaler för namnskyltar
Dekaler med farledsutprikning.
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Klubb material att köpa.
Klubben har tagit fram några saker med vårt emblem. Snygga saker som vi gärna kan
ha på oss när vi är ute.
Keps med KMS tryck

Pris

80:-

Tröja med KMS tryck

Pris

170:-

Broderat märke lämpligt till kavaj, jacka eller mössa

Pris

30:-

Klubbvimpel (till båten)

Pris

150:-

Kontakta sekreteraren Lennart Öberg.
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Inbjudan

Båtklubben Wega
Västerås

2002-05-17

Till medlemmarna i Mälarens Båtförbund
Båtklubben Wega har som arrangör av årets

Förbundstävling i navigation
nöjet inbjuda till tävling efter i förväg anmäld hastighet.

Tävlingen körs i Sjökortsystem WGS 84 och sjökort 113.
Tävlingsdag är lördag den 15 juni 2002 med första start kl 13.00.
Samling sker på St Granskär som har position:

N 59° 31,13

O 16° 39,75

Kl 16.00

Kungörs tävlingsresultaten.

Kl 19.00

Dukas det upp till ”knytis” och i samband med denna blir det
prisutdelning.

Anmälan till Båtklubben Wega, c/o Bergström, Flygplansgatan 4 c,
723 48 Västerås
021-80 45 40 el 070-311 64 90
Skall vara BK Wega tillhanda senast fredag den 7 juni.
Banbeskrivningen kommer att postas måndag 10 juni.
Det går även att maila anmälan till:
ingemar.bergstrom@swipnet.se
Då kommer banbeskrivningen att sändas ut tisdag 11 juni.
Upplysningar lämnas av tävlingsledarna:
Håkan Alnefelt
021-41 74 75
073-668 62 05
Välkomna hälsar er
Båtklubben Wega
Tävlingskommittén
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Ingemar Bergström
021-80 45 40
070-311 64 90

Program för Förbundstävlingen

11.00 Skepparmöte.

GPS-tid gäller för tävlingen

11.30 Funktionärsmöte.
13.00 Första start.
16.00 Kungörs tävlingsresultatet.
19.00 ”Knytis” i BK Wega s klubbstuga med prisutdelning!

Välkomna önskar Tävlingskommittén / Båtklubben Wega

KMS önskar att fler i vår klubb ville utmana de övriga
från andra klubbar. Ta tillfället i akt att pröva dina
kunskaper i navigation! Det är inte så svårt som det kan
tyckas. Men det är ROLIGT!!!
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B

Adressetikett

FÖRENINGSBREV

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med nya adressen angiven.

Vi önskar alla
medlemmar
en skön
båtsommar.

