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Hej alla medlemmar 

Efter en fantastisk sommar  

hoppas jag att det följer en 

lika underbar höst, lång 

och varm.  

Välkomna till vår 

klubbholme den 21 /9 där 

vi efter arbetsdagen 

avnjuter ärtsoppa med 

tillbehör.   //YB 

KMS  har skaffat en hjärtstartare som under 

sommaren är placerad på klubbholmen. Den ligger 

på hyllan till vänster i redskapsbon . Den 

instruerar användaren och kan användas även utan 

utbildning. Sedan planerar vi att under vintern 

ordna utbildning i hjärt och lugnräddning.   

Under dom gångna åren har föreningen fått många 

nya medlemmar och det känns aktuellt med några 

praktiska råd vad som gäller upptagning av en båt. 

På följande 3 sidorna finns praktiska råd vad som 

gäller upptagning och uppallning av båtar. 

Säkerheten måste alltid gå först, ta inga risker i 

onödan. 









Midsommar på Kråkan. 

 



Hur många rätt fick du på tipspromenad ? 

 



Aktiviteter på slipen och på klubbholmen 

I höst har vi arbetsdagar  på slipen lördagen den 14/9,  måndagen 

den 16/9 och 23/9. 

På lördagen kör vi 08.00 till 13.00 och på kvällarna  17.00 till 20.00. 

Det kommer att installeras vatten och el till nedre plan. Den gamla 

fikakojan fraktas bort och en container som kommer att inredas 

kommer att placeras där istället . 

Några dörrar till båthusen behöver riktas och trasiga fönsterluckor 

repareras 

På klubbholmen kommer vi den 21/9  ta rätt på fallna träd, kapa och 

klyva ved till nästa sommarens behov.  Som avslutning avnjuter vi  

ärtsoppa med tillbehör i glada vänners lag 

Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som 

mål att skickas ut till medlemmar 3 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.  

Navigationsutbildning under vintern? 

Vi skulle kunna dra igång en navigationsutbildning som en 

studiecirkel om vi får ihop  mellan 8 och 12 deltagare. 

Skulle det kännas intressant kontakta mig på 

ordf@kmskoping.se eller ring 0221 457772 



Hjälp till att göra rodret bättre 

Du som har artiklar, berättelser eller annat roligt material, 

skicka det till redaktören. Det kan bestå av bilder, 

berättelser, eller annat av intresse. Stort eller smått allt är 

välkommet. 

Skicka till redaktionen@kmskoping.se eller BOX 18 i 

Köping. 

Under sommaren har vi haft vatten  avstängt på vår 

uppläggningsområde på grund av installation av ny 

vattenledning till Yara. Det finns kvar att installera en ny 

anslutningsbrunn och vattenmätare och kommer att vara 

klart före höstens båtupptagningar. 



Sommarens Limerick 

Det var en man från bryggan, stod och kissa,        

av vingliga skäl han balansen missa.                     

Två hjälpsamma män  ville dra’n  opp.                   

Då skrek han förtvivlat”stopp, stopp, stopp,       

först vill jag färdigt pissa” ! 

 

Sven-Erling 



Vad heter fyren. 

Rätt svar skickas till redaktionen@kmskoping.se 

Hemlig vinst till vinnaren. 



B 
FÖRENINGSBREV 

BEGRÄNSAD 

EFTERSÄNDNING 

SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAYE 

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya 

adressen till: KMS Box 18 73123 Köping 

Båtupptagning i höst 

28/9, 5/10, 12/10 och 26/10  

Krav på båtförsäkring gäller samtliga båtar som 

lyfts med föreningens kran, transporteras med vår 

traktor eller förvaras på uppläggningsområdet. 

Vi lyfter endast betalande medlemmars båtar, 

kranföraren har en lista över betalda lyft. Alla lyft 

skall vara betalda i förskott på klubbens konto.  

Anmäl dig hos kranföraren före klockan 09.00. på 

lyftdagens morgon. 


