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NY KRAN!
Första båten som blir sjösatt
med nya kranen.
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Bryggor till Kråkan 1985
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från Magnus Thele
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Sommaren är här!
Nästan alla båtar är sjösatta. Vi är några som fortfarande är på land och håller på med
arbeten. Det känns fel när nu det är så fint väder. Sjön suger. Även undertecknad är
kvar på land. Förhoppningsvis är jag i till midsommar.

Gunnar Beskow

”Ny” kran till klubben!
Efter flera års sökande har vi lyckats hitta en lämplig kran. Magnus Thele har fixat till
en del småsaker så att den nu är användbar. Som ni ser på omslaget så har vi haft premiär. Kranen är lättkörd och hanteringen av båtar är mycket smidig.
Den nya kranen klarar båtar upp till 12 ton. Den gamla klarade 8 ton. Så nu kan vi lyfta alla våra båtar med god marginal. Det återstår komplettering av lyftkättingar och
felsökning av kranvågen. I övrigt är allting klart.
Alla kranförare har fått utbildning på kranen.
Ett stort TACK till Magnus som lagt ner mycket arbete på att få i ordning kranen, tagit
fram instruktioner och skött utbildning.

KRAN TILL SALU!!
Vår gamla kran är till salu. Annons finns utlagd på www.blocket.se. Intresserade
ska vända sig till Magnus Thele , tfn 0221-287 74 eller 070-632 44 20.

Utgivning Planerad utgivning: Slutet januari, slutet mars, slutet maj samt oktober.
Underlag lämnas till KMS, Box 18, 731 23 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 Olav Pedersen 070-580 19 41 // Ledamot Thomas
Persson 070-946 65 46
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AKTIVITETER 2004 (Uppdaterat 2004-06-11)
19 juni
21 augusti
?? ??
2 oktober
9 oktober
16 oktober
30 oktober
20 november

?? febr 2005

KSS 90-årsfirande på Glipen
Galtenmästerskapet ordnat av KMBK.
Strömmingsfest på Harsten med underhållning
Ärtsoppa på Kråkan
Torrsättning
Torrsättning
Torrsättning
Torrsättning
BÅTFEST I KUNGSÖR. Kungsörs MBK och Kungsörs Segelsällskap
bjuder in till KNYTIS och DANS till orkestern Nattskift. Plats
centralskolan.
KMS Årsmöte.

MBF Info 2004
Tidningen har, tyvärr försenad, kommit ut. Den finns i kojan på slipen för avhämtning.
Läs den. Det finns en hel del trevligt och matnyttigt.
Du som är intresserad av matrikeldelen kommer att finna att den inte finns i årets utgåva. I stället får du gå till MBF:s hemsida www.malarensbf.org. Där finns den för utskrift. Det finns även i excel-format så du kan tanka ner och sortera/skriva ut vad du vill.
Du som vill ha dina uppgifter i matrikeln får själv anmäla det du vill ska stå till
red@malarensbf.org.
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MBF navigationstävling
Tävlingen arrangeras i år av Strängnäs SS. Den skulle ha hållits den 12:e juni. Men
eftersom ingen har anmält sig till tävlingen har den ställts in.
Det är förståeligt om vi som ligger längst in i mälaren inte åker dit. Men inte heller några från Strängnäs har anmält sig. Det är lite dåligt att inte ta vara på chansen när det nu
är på hemmaplan.

MÄRKNING BÅTVAGNAR
Det har blivit några båtvagnar på området som inte används. Men eftersom märkningen
är dålig så har vi svårt att veta vilka det är.
Klubben kräver att båtvagnarna skall vara märkta!
Passa på och märk din vagn och ställningsmateriel i sommar. Det skall märkas med
namn och adress och/eller telefonnummer. Du kan måla på vagnen eller sätta dit en graverad skylt. Till ett mycket humant pris kan du få en skylt graverad av
Teji Maskinsätteri
Rolf Olsson
Tel 0221-28914.
Vid upptagningen i höst skall vagnarna vara märkta. De vagnar som inte är märkta och
oanvända efter avslutad upptagning har vi för avsikt att placera utanför området.
Om det är någon som behöver en vagn eller ska göra om så passa på med det material
som är överblivet!
Styrelsen
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Kontaktman: Håkan Pihl 070-531 01 52

Båtmärkning
Det kan vara bra att stöldskyddsmärka sin båt. Mälarens Båtförbund har en märkutrustning som dom lånar ut gratis. Det är en blästerutrustning för märkning av glasrutorna på båten.
Vill du låna utrustningen, tag då kontakt med
Dick Wiklund, Västerås
Tel 021-142357 070-7446733
bes@malarensbf.org
Alternativt kan du ta kontakt med vår sekreterare så hjälper han dig.
Varför inte gå ihop några stycken och gör det tillsammans?!

Alternativ Båtmärkning
Det finns idag andra sätt att märka sin båt. Elektronisk märkning blir allt vanligare.
Det innebär att ett litet elektroniskt chip monteras dolt i båten. Chipet kan avläsas av
polisen.
Denna märkning blir allt vanligare och är idag originalmonterad i flera båtmärken.
Monteringen är enkel.
En leverantör är
Award SecureID AB
Box 52
124 21 Stockholm
08-722 03 70
Www.award.se
Pris 340:- inkl moms och frakt
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Hemsida www.koping.net/kopingsmbs
Vi håller för närvarande på med en översyn av vår hemsida
Vad tycker du är bra eller dåligt?
Vi tar tacksamt emot bidrag till och synpunkter på vår hemsida. Prata med någon i
styrelsen eller skicka ett e-post till någon av följande:
ordf.kopingsmbs@koping.net
sekr.kopingsmbs@koping.net
kassor.kopingsmbs@koping.net

Skadegörelse
Som Lena och Hans Lundmark nämnt i sin artikel så har det förekommit
skadegörelse på Kråkan. Vi har sammanställt vad som hänt och vilka iakttagelser
som har gjorts. Vi har lämnat in en polisanmälan om detta.
Det är tyvärr inte första gången som vi har skadegörelse på slipen och Kråkan. Det
gäller för alla att vara observanta och anmäla alla händelser till polisen. Det är vår
enda möjlighet att få stopp på skadegörelsen.
Var uppmärksam! Anmäl till polisen! Om du inte vill anmäla själv så lämna
information till undertecknad så gör vi en anmälan. Observera att det är inte för att
kunna få ersättning från försäkringsbolag som vi ska anmäla utan för att vi ska få
stopp på skadegörelsen.
Vi polisanmäler alla händelser vi får kännedom om!

Ordförande Gunnar Beskow
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KMS-shopen.
Klubben har tagit fram några saker med vårt emblem. Snygga saker som vi gärna kan
ha på oss när vi är ute.

Broderat märke
Lennart Öberg, 0221-234 35.
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Köping 2004-06-01

Hej alla glada båtvänner!
Nu har vi hunnit fram till sommarens första månad, den kunde inte ha börjat bättre, sol, ca
25 grader varmt och ljumma sommarvindar.
Sedan jag senast skrev har Miss Lane kommit i vattnet, det var långfredagen den 9 april.
Det var fyra stycken båtar som hamnade i sitt rätta element, Hega, 25:an, Emcy och Miss
Lane. Vi hade en solig men ganska blåsig dag, med en temperatur på 13,2 grader. Det är
lite av en folkfest varje gång båtarna skall läggas i, barn och barnbarn, fika- korg och ett
stort intresse av att allt skall gå bra.
Nu har det gått 7 veckor och vi har besök Kråkan, Borgå- sund, Hultet, Buska och
Tallklubben bl.a.
Vi firade sista april med traditionell körsång, brasa och ett stort fyrverkeri i Sundbyholm.
Vi har även varit med lite och stöttat Arboga båtklubb, då de håller på att flyttat från
”deras” klubbholme, Buska.
När deras kontrakt gick ut i våras, passade ägaren på att höja avgiften rejält samt förkorta
tiden på arrendet, det vill säga ingen båtklubb på ön. Efter sju år har det hunnit bli en hel
del gjort på ön.
Grillplats och fågelbord har nu monterats ner, bryggor, ved och dassbrygga, ja allt skall nu
fraktas bort. Vi förstår att det känns lite vemodigt för medlemmarna som har jobbat för att
ön skulle bli så attraktiv som möjligt.
När vi en helg besökte Hultet , en liten trevlig ö med gästvänliga medlemmar som tillhör
Hallsta-Kolbäcks båtklubb, kom en farfar, farmor och deras barnbarn till ön. Det tog inte
lång tid förrän barnbarnen hade gjort en tipspromenad och inbjudit alla vi vuxna att vara
med, de hade även pris till vinnaren. Mmmmmm, Marabu mjölkchoklad.
Nu är det dags att planera för semestern, i år skall jag och Hans ha hela fyra veckors
semester, senast var det –98, det skall bli underbart.
Vi har funderat lite redan och det blir troligen nedåt Nyköping, Oxelösund och skärgården
där ikring. Nu är det bara vädret som det hänger på, vi hålla tummarna och hoppas på det
bästa. Ni skall i alla fall veta, att vi har en enorm erfarenhet av dåligt väder.’’ Det finns
inget dåligt väder, utan bara dåliga kläder’’ heter det.
Apropå dåligt väder kan jag berätta, att i förra numret av Rodret skrev jag om att vi hade
”sandat” på däcket för Affes skull, då han halkade när det blev blött. Det har fungerat
utmärkt, nu rör han sig obehindrat.
När vi kom ut till Kråkan helgen 28 maj möttes vi av klubbmedlemmar som berättade att
det hade varit skadegörelse på ön, lampor var krossade, en eka hade blivit stulen, m.m.
Man kan bli förb….. för mindre. Stugägarna runt Kråkan hade observerat en båt som hade
varit där. När jag skriver detta vet jag inte om ekan har kommit till rätta eller om någon
känner till den eller de som är ansvariga till detta. Det känns tråkigt att sådant händer runt
om på våra klubbholmar med jämna mellanrum.
Nu vill vi önska ER ALLA en jätteskön båtsommar med många fina, varma och lata dagar
och att ni laddar ”batterierna” ordentligt till den mörka årstiden.
En solig hälsning från besättningen på Miss Lane/gm Lena
P.S. Skriv gärna lite om ERAN båtsommar , vilka platser som ni besökt, saker som NI har
varit med om , busväder eller strålande sol. Det kan vara roligt för Hans och mig att få
läsa lite om ERA bravader i nästa nummer av Rodret.
D.S.
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Sjösättning av 25:an
med hamnkranen i
Köping

Sjösättning av HEGA
med hamnkranen i
Köping
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Adressetikett

FÖRENINGSBREV

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med
nya adressen angiven. KMS Box 18 73123 Köping

Brygga till Kråkan
Byggår 1987
Det är rejäla ting och
arbetsviljan tycks god.

Bilderna kommer från
Magnus Thele

