GRUNDKÄNNING
2020

					
Information till medlemmar i Rättviks Båtklubb
Adress: Båthamnsvägen 5, 795 35 RÄTTVIK
Tfn 076-774 86 01 (bokning CCW-camping och hyra klubblokal)
Bankgiro 303-5292
Swish 123 611 10 25
Hemsida: www.rbkpiraten.se E-post: mail@rbkpiraten.se

NYHETER Sommaren 2020

* Med anledning av Covid-19, kommer klubbens verksamhet ske med utökad
försiktighet, t.ex. vid sjösättning och arbetsdagar - läs mer på mittuppslaget!
* Vi har lång väntelista på båtplatser, så outnyttjade platser bör återlämnas!
* Vi gör utskick via e-post istället för brev (faktura, arb.plikt blankett, Grundkänning)

B Å T LY F T

16/5 & 26/
9

KL 9.00

HAMNARB
SE MITTU
PP

ETE

SLAGET

N AT T VA K

T

BOKA VAL
FRI NATT

SEGLING

FÖR BARN
&

VUXNA

A R B E T S P L I K T - arbetsgrupper

För att underhålla och vidareutveckla Rättviks Båthamn, så måste vi hjälpas åt.

Varje arbetsgrupp har ansvariga som sammankallar samt registrerar arbetad tid.
Senast 14/5 anmäler man via telefon till någon av de gruppansvariga (se nedan)
vilken arbetsgrupp man önskar tillhöra eller om man vill utföra eget arbete på valfri
tid, eller så deltar man i några av följande gemensamma arbetsdagar:
Söndagen 10 maj kl 9-13 - blandade arbeten, söndagen före sjösättningen.
Söndagen 7 juni kl 9-13 - blandade arbeten, efter sjösättningen.
Slutet av vecka 30 (om CCW) en arb.dag - förbebygga fricamping i hamnen under v. 31
Fre-sön 4-6 okt marknadsparkering i hamnen, vaktschema (ett eller flera tvåtimmarspass)

MATERIAL/EL

Mats Sommarström 070--628 48 29 (Inköp & leverans av material och utrustning)
Nils Eriksson 0248-305 05/070-620 98 32 (Samordning, beställning av el-arbeten)

HAMNEN

Ola Karlehag 073-066 47 31, Åke Perers 073-539 09 92, Gunnar Mårthans 070491 37 85, David Karlberg 070-524 54 50 och Stig Johansson 070-568 43 11
- Underhåll och säkerhet av pirar, bryggor och landgångar.
- Underhåll av hamnområdet (städning, info- och anslagstavlor, flaggstänger, mm.)
- Utvändig skötsel & funktion (mastförråd, seglarbod, vaktkur, mastkran & ”kiosk”)
- Grönområden (gräsklippning, slyröjning, plantering- och skötsel av blomlådor)

SERVICEBYGGNADER

Knutes Ulf Persson 076-774 86 01 och Karl-Erik Olsson 070-345 17 70 (vatten)
- In- och utvändig skötsel och underhåll (klubbhuset och toalettbyggnaden)
- Vattenförsörjning (bl.a. stänga av/på vattnet, dricksvattenslangar på bryggorna,)

SEGLARSKOLAN

Jenny Back 070-674 28 81
- Underhåll och skötsel (jollar, segel, motorbåt, invändigt i seglarboden)
- Stöd åt kursledarna (administration, undervisningsmaterial, vuxenkurser)

CAMPING (INSTÄLLT 2020 / VILANDE GRUPP)

Hilding Samuelsson 070-551 06 10 och Knutes Ulf Persson 076-774 86 01
- Camping under CCW (bokningar, ekonomi, värdskap, el-skåp/kablar, städ dusch/toa m.m.)

MARKNADSPARKERING

Ansvar för att administrera parkeringsvakter (VAKANT)
- Parkering i hamnen under vår- och höstmarknad, uppdelat på tvåtimmars vaktpass

DIGITALT

Ulf Sundén 070-525 19 73
- inloggningsuppgifter till SBU, system för on-linebokning, elektronisk rapportering m.m.

UTPRICKNING

Gunnar Mårthans 070-491 37 85
- Utprickning på Siljan inom RBK:s ansvarsområde samt repr. i Siljans Båtförbund.

N AT T V A K T

Du som har en båtplats är också skyldig att vakta hamnen minst en natt per säsong. Vill du själv
välja datum, boka online senast 14 maj eller fyll i papperslistan i köket mellan den 16-24 maj.
Därefter skickar styrelsen ut ett tilldelat datum för nattvakt. Har du förhinder, är det ditt ansvar att
byta datum på listan i köket och skriva in ditt namn på ett nytt ledigt datum, samt meddela bytet
till info@rbkpiraten.se. Information kring rutiner och var städmaterialet förvaras - finns i nattvaktspärmen.

BOKA ONLINE - senast 14 maj

Medlemmar med en e-postadress kan boka sitt nattvaktspass online.
Gå till https://bas.batunionen.se. Använd det Användarnamn och Lösenord du fått i ett mail
från klubben (nya medlemmar vid inträdet i klubben). Saknar du inloggningsuppgifter, så kan
du få hjälp via mail till info@rbkpiraten.se. Mer instruktioner om onlinebokning och elektronisk
registrering finns på www.rbkpiraten.se - klicka på ”Nattvaktsbokning” (i listan till vänster).

Coronaviruset Covid-19

Klubbens verksamheter kommer i sommar att ske med
utökad försiktighet, där vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och så långt möjligt utövar social
distansering. Styrelse och arbetsledare meddelar deltagarna vad som som gäller vid respektive aktivitet.

Kurser, kvällssegling och prova på

KALENDER
April - Maj
1-3/5 INSTÄLLT: Marknadsparkering
10/5 Gemensam arbetsdag kl 9-13
inkl. rundvandring för nya medlemmar.
14/5 Sista dag välja arbetsgrupp,
gärna per telefon till gruppansvarig
14/5 Sista dag att välja datum för
nattvakt online.
16/5 Sjösättning med kran kl 9.00
24/5 Sista dag att välja datum för
nattvakt på papperslista i köket.
31/5 Hamnområdet skall vara städat
från båtar och vaggor mm.

Jun - Aug
7/6 Gemensam arbetsdag kl 9-13
Jun-jul Seglarskolekurser
v. 30 (om CCW) - arb.dag stänga av
hamnen för att undvika fricamping.
v. 31 INSTÄLLT: CCW-camping i hamnen
28/8 Lyskväll runt Siljan

S E G L A R S KO L A

Sep - Okt

VECKOKURSER
• Nybörjarkurser för barn 8-15 år, mån-fre, 4 tim/dag
• Fortsättningskurser för barn, mån-fre, 4 tim/dag
• Vuxenkurs 10 tim uppdelat på 3 tillfällen, efter ö.k.

26/9 Upptagning med kran kl 9.00
2-4/10 Marknadsparkering i hamnen
30/11 Sista dag att lämna in redovisning för genomförd arbetsplikt

KVÄLLSSEGLING - en kväll i veckan - alla välkomna!

Feb 2021

Anmälan och frågor kontakta Cajsa Ek

E-post: cajsaek@hotmail.com eller tel. 076-338 88 72

7/2 Årsmöte kl 18.00 (OBS söndag)

Reservation för förändringar!

V IKTIGA REGLER!
• Rättviks Båtklubb ansvarar inte för skador
vid sjösättning eller upptagning med
mobilkran eller via trailerrampen, det gör
respektive båtägare.

S TYRELSEN
Ordf.
Sekr.
Kassör
Ledamöt.

• På grund av brandrisken får tankning
endast ske vid servicebryggan. Vid överträdelse kan båtägaren mista båtplatsen
• Uppställningsplatserna för såväl sommar
som vinter skall vara städade omedelbart
efter sjösättning resp. upptagning, samt
stegar hemtagna eller fastlåsta vintertid i
brottsförebyggande syfte.
• Vagnar, vaggor, stöttor mm skall märkas
med namn och telefonnummer. Material
förvaras på anvisad plats.
• Båtar som ej sjösätts måste avlägsnas
från hamnen senast 31 maj. Kvarlämnat
material eller båt kan komma att forslas
bort efter 1 juni 2020 mot avgift.
• Nyckel till grind utlämnas endast till
medlem i Rättviks Båtklubb som erlagt
båtplatsavgift som fastställs av styrelsen.
Depositionsavgift för nyckel är 500:-, som
återfås när nyckeln återlämnas.
• Rätten till båtplats säkras enbart om betalning av båtplatsavgiften sker före den
30 april. Meddela alltid hamnkapten om
du avser säga upp båtplatsen!
• Hyresrätt får ej överlåtas eller hyras ut i
andra hand.
• Vid ut- och inpassering på bryggan skall
grinden alltid låsas.

Suppl.

Vakant
Håkan Elfving
0248-518 52 / 070-641 34 64
Vakant
Jenny Back
070-674 28 81
Åsa Andersson				
070-636 37 57
David Karlberg
070-524 54 50
Hilding Samuelsson 0248-106 10/070-551 06 10
Annelie Linder
070- 690 79 37
Nils Eriksson
0248-305 05/070-620 98 32
Ulf Sundén
076-111 45 40

H AMNKAPTEN

Har hand om båtplatser och nycklar. Hamnkaptenen heter
Göran Ekman och nås på telefon 073-503 59 10 eller via
e-post: hamnkapten@rbkpiraten.se

K LUBBLOKALEN

Bryggnyckeln passar till entrédörren på övre plan samt till
verkstaden och garage i källarplanet, (även vaktkuren).
Hyra lokalen för fest eller möte bokas via tfn 076-774 86 01

A VGIFTER
Medlemsavgifter:
Vuxna........................................................ 250:Junior (tom 15 år) .................................. 100:Båtplatsavgifter:
Brygga A,B,C............................1000:- + 1200:Brygga D................................... 300:- + 1200:Piren..........................................1500:- + 1200:Strandplats/Husbåt................1000:- + 1200:Sommaruppställning på land 500:- år 1, ökar med 500:-/år

Sjösättning via rampen ...........................50:-/dygn

betalas kontant vid bryggan eller via Swish 123 6111025
(rampavgiften gäller ej medlemmar)

• Förtöjning skall ske med rejäla och fjädrande tampar i både för och akter på ett
sådant sätt att bryggor och bommar eller
annan båt ej kommer till skada.

Efter utförd & redovisad arbetsplikt 8 tim/år återbetalas
1200:- (redovisningen ska vara inlämnad senast 30/11)

• Tänk på att se till din båt regelbundet och
särskilt efter regn- eller blåsväder.

Vi hänvisar till återvinningscentralen i Drafsån när det
gäller färgrester, oljor o dyl.

• Blödande bottenfärger är inte tillåtna.

F ÖRSÄKRING

F ÖRTÖJ

ALLTID FÖR STORM!

F ARLIGT AVFALL
Alla båtar som är förtöjda vid klubbens bryggor eller
uppställda på land i hamnen skall minst ha ansvarsförsäkring. Vinteruppställning; minst 1 meter mellan
skroven för att försäkringen ska gälla.

