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Ordförande har ordet.

Den finaste klubbholmen på hela Mälaren ?.
Ett antal av våra medlemmar har lagt ner åtskilliga
arbetstimmar på vår klubbholme under hela vintern och
våran att röja upp och planera på ön.
En ny stranpromenad mellan bryggorna på öns norra sida
har kommit till och den nya vågbrytaren ligger förankrat
och ger skydd för båtarna när Galten visar sin sämsta sida
med sjö från väst.
Tack alla medlemmar som ställt upp och hjälpt till.
Passa på och kom till klubbholmen och fira midsommar
med oss, här är alla välkomna och besöka ön.

Yrjö Björkqvist.
Ordförande i Köpings Motorbåtsällskap

Midsommar på Kråkan den 22 juni
Midsommar är för många av oss sommarens höjdpunkt och
midsommarnatten är i folktro en natt fylld av magi och kraft.
Daggen som faller den natten, källornas vatten, blommorna i
naturen och trädens grönskande grenar. Allt är fyllt av kraft och hemlig
magi.
Över hela vårt land är seden att till midsommar pryda hus och
gård med blommor och grönt, både gammal och välkänd.
Unga björkar sattes ut som inramning vid förstubron/porten till huset.
Inomhus smyckades med blommor i form av både buketter och
blomsterkransar.

Program på Kråkan
10.30 klär vi Midsommarstången
14.30 dansar vi och därefter knytiskaffe med
fiskdamm för barnen
16.00 Tipspromenad
18.30 Knytis

Välkommen!

Svenska flaggans dag den 6 Juni

Och här ligger man tryggt bakom den nya vågbrytaren.

Rolf och Hasse i färd att ankra om bryggor, Lena inspekterar
att det går rätt till.

Båtsamverkan i hamnen
Nu har sommaren kommit och båtarna ligger i sjön. Hittils har vi blivit
förskonade från stölder och skadegörelse men hur länge till.
Artiklar i tidningen gör sitt att avskräcka bovar och banditer att det inte
är fritt fram att ta för sig av andras saker. Men vi behöver även själva
ställa upp och nattvaka annars blir det hela ihåligt och trovärdigheten
blir därefter.
Du som vill vara med och dra ditt strå i stacken kan slå mig en signal så
försöker vi pussla ihop så många nätter det gå.
//YB
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Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som mål
att skickas ut till medlemmar 4 gg /år. För att fylla tidningen med
innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det angeläget
att förslag till artiklar kommer redaktionen tillhanda. Det går bra att
maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören.
redaktionen@kmskoping.se eller skicka med post till MaritaBjörkqvist
Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221 32648.

Ett axplock från aktiviteterna på slipen.
Arbetsdag på Slipen Lördag 2012-06-02 Molnigt, regn mest hela tiden
och 7 grader +.

Vi börjar med att låsa upp dörrar och plocka fram verktyg.
Rolf tar fram traktorn och flyttar på en trailer, som står i
vägen. Bengt åker och hämtar lastmaskin med skopa att
slänga ner material från taket. Rainer Mayer sätter sig
på åkgräsklipparen och kör runt på alla gräsytor han
kommer åt. Peter Lillåhls fick sig en rejäl motionsrunda
efter handskjutna gräsklipparen, när den ej räckte till fick
han ta hjälp av röjsågen med klinga. Göran
Westerholm tog sig an röjsågen och röjde runt överallt
på området. Erling Nilsson städade i och runt ikring
röda containern verktyg och annat kom på plats så de är
lätta att se och hitta. Sven-Åke Lagerkvist, James
Holmström, Kari Lettinen och Rolf Rosenholm tog sig
upp på Båthus C taket och ”plåtade” färdigt taket nu är det
bara målning kvar för den som önskar göra detta. Sabine
Olsson och Bengt Lindell tvättade och blästrade
mastkran.

Det följer mera i nästa nummer av Rodret.
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