
  
  

                            2017
           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
     Hemsida: www.rbkpiraten.se   E-post: mail@rbkpiraten.se

  20 MAJ KL 9.00

UPPTAGNING  23 SEP kl 9.00 

 

BOKA VALFRI NATT ONLINE 

VÄLJ ARBETSGRUPP ONLINE FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA

 

Rättviks båtklubb fyller 70 år (1947-2017)
Det firar vid med FEST efter båtupptagningen den 23/9 kl 19 i klubbhuset

Vill du göra din arb.plikt i festkommittén? Anmäl dig till Håkan Elfving

    N AT T VA K T 

 A R B E T S P L I K T  S E G L A R S KO L A



     För att underhålla och vidareutveckla Rättviks Båthamn så måste vi hjälpas åt.   
Varje arbestgrupp har en ansvarig person som sammankallar samt registrerar arbetad tid. 
Arbetet utförs på för gruppen lämpliga tidpunkter. 
Senast 19/5 anmäler man online eller via telefon till någon av de gruppansvariga (se nedan) 
vilken arbetsgrupp man önskar tillhöra. Alt. deltar man i någon gemensam arbetsdag:
Lördag 22 april kl 9-13 är en arbetsdag huvudsakligen för att åtgärda ikörningsrampen
Söndagen 21 maj kl 9-13 är en gemensam arbetsdag - d.v.s. dagen efter sjösättningen.
Torsdag 27 juli kl 9-13 är en arbetsdag - för att iordningställa och förbereda CCW-campingen.
Lördag 7 okt kl 9-13 förbereder vi hamnen för vintern samt är back-up för marknadsparkeringen.

Grupp A; material, Ansvarig: Mats Sommarström 070--628 48 29
   Ansvarar för inköp och leverans av material och utrustning som resp. grupp efterlyser (exkl el). 

Grupp B; vattenförsörjning & toaletter,  Ansvarig: Karl-Erik Olsson 070-345 17 70
   Ansvarar för att dricksvatten är tillgängligt i klubbens alla interna ledningar sommartid.

Grupp C; utprickning & representant SBF Ansvarig: Gunnar Mårthans 070-491 37 85
   Ansvarar för utprickning på Siljan inom RBKs ansvarsområde samt representant i Siljans Båtförbund. 

Grupp D för bryggor, landgångar.  Ansvarig: Åke Perers 073-539 09 92
   Ansvarar för underhåll och säkerhet av bryggor.

Grupp E för klubbhuset och toalettbyggnaden, Ansvarig: Knutes Ulf Persson 076-774 86 01
   Ansvarar för in- och utvändig skötsel och underhåll.
 
Grupp F för mastförråd, seglarskjul, vaktkur, mastkran & ”kiosk”, Ansvarig: Gert Rudolph  070-586 50 43
   Ansvarar för in- och utvändig skötsel och underhåll.

Grupp G för seglarskolan, Ansvarig: Jenny Back 070-674 28 81
   Ansvarar för underhåll och skötsel av seglarskolans jollar samt vara stöd åt yngre verksamhetsledare.

Grupp H för gräsklippning och slyröjning, Ansvarig: Stig Johansson 070-568 43 11
   Ansvarar för gräsklippning och slyröjning samt skötsel av blommor.

Grupp I för hamnområde och Pirar mm,  Ansvarig: Vakant
    Ansvarar för inom området allmän städning, anslagstavlor, anslag, flaggstänger, mm.

Grupp J för parkering, Ansvarig: Vakant
   Ansvarar för parkering under vår- och höstmarknader.

Grupp K för camping, Ansvarig: Hilding Samuelsson 070-551 06 10
   Ansvarar under CCW-veckan mm för bokningar, ekonomi, upp- o. urkoppling av el, toaletter mm. 

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

B O K A  O N L I N E
Medlemmar med en e-postadress kan boka sitt nattvaktspass och anmäla vilken arbetsgrupp 
man vill tillhöra online. Gå till http://batunionen.se och tryck på TILL BAS-INLOGGNING. Använd 
det Användarnamn och Lösenord du fått i ett mail från klubben 2015-03-31 (nya medlemmar  
vid inträdet i klubben). Hittar du inte dina inloggningsuppgifter, så kan du få hjälp via mail till 
info@rbkpiraten.se



April - Maj
22/4 Gemensam arbetsdag kl 9-13
5-7/5 Marknadsparkering i hamnen
19/5 Sista dag välja arbetsgrupp on-
line eller per telefon till gruppansvarig
19/5 Sista dag att välja datum för 
nattvakt online 
20/5 Sjösättning med kran kl 9.00
21/5 Gemensam arbetsdag kl 9-13
28/5 Sista dag att välja datum för 
nattvakt på papperslista i köket.
31/5 Hamnområdet skall vara städat  
från båtar och vaggor mm

Jun - Aug
Vecka 25-27 Seglarskola
Vecka 30-31 CCW-camping i hamnen
27/7 Gemensam arbetsdag kl 9-13
28-30/7 Veteranbåtsfestivalen Siljan 
Classics på Saxviken i Mora
26/8 Båtklubbarnas dag

Sep - Okt
1/9 Lyskväll runt Siljan
23/9 Upptagning med kran kl 9.00
23/9 RBK 70 år - fest klubbhuset kl 19
6-8/10 Marknadsparkering i hamnen
30/11 Sista dag att lämna in redovis-
ning för genomförd arbetsplikt

Feb 2018
4/2 Årsmöte kl 18.00 (OBS söndag)

KALENDER

N AT T VA 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 19 maj eller fyll i papperslistan i köket mellan den 20-28 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  OBS att nattvakten i år har nya uppdaterade rutiner - finns i nya nattvaktspärmen.

    SEGLARSKOLA
    Veckokurser

• Nybörjarkurser för barn 8-15 år v. 25, 26, 27 kl 9-13
• Fortsättningskurser för barn v. 25, 26, 27 kl 13-17
• Vuxenkurs 10 tim uppdelat på 3 tillfällen, efter ö.k. 

     Kvällssegling onsdagar kl. 18-21 v. 25-30 ev. längre.

     Anmälan och frågor kontakta Lukas Johansson
     E-post: lukasjo@live.se eller 072-579 64 75

Kurser, kvällssegling och prova på

SÖKES
Klubben saknar för närvarande både en ordförande i 
styrelsen och personer med ansvar att leda några av 
våra arbetsgrupper. Hör av er till någon i styrelsen om 
ni är intresserade eller har tips.

Nya B-bryggan kom på plats...

...gamla fraktas mot nya mål



 STYRELSEN
Ordf.         Vakant                     
Sekr.         Håkan Elfving 0248-518 52 / 076-774 26 52
Kassör      Bertil Lindahl          0243-224659/ 073-585 29 71 
Ledamöt. Jenny Back   0248-220 70 / 070-674 28 81
                 Gert Rudolph                     070-586 50 43
                 Ulf Sundén  0247-370 26 / 070-525 19 73   

Hilding Samuelsson  0248-106 10 / 070-551 06 10
Annelie Linder                                    070- 690 79 37

Suppl.      Nils Eriksson 0248-305 05 / 070-620 98 32
                 Arne Back   0248-220 15 / 070-370 24 67

KLUBBLOKALEN
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

AVGIFTER
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:-

Sjösättning via rampen ...........................50:-/dygn 
betalas kontant vid bryggan eller via Swish 123 6111025
                      (rampavgiften gäller ej medlemmar) 

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

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

FÖRSÄKRING
Alla båtar som är förtöjda vid klubbens bryggor eller 
uppställda på land i hamnen skall minst ha ansvars- 
försäkring. Vinteruppställning; minst 1 meter mellan 
skroven för att försäkringen ska gälla.

   VIKTIGA REGLER!
• Rättviks Båtklubb ansvarar inte för skador 

vid sjösättning eller upptagning med 
mobilkran eller via trailerrampen, det gör 
respektive båtägare. 

• På grund av brandrisken får tankning 
endast ske vid servicebryggan. Vid överträ-
delse 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 tele. Material förvaras på 
anvisad plats. 

• Båtar som ej sjösätts måste avlägsnas 
från hamnen senast 31 maj. Kvarlämnat 
material eller båt forslas efter 1 juni 2017 
bort 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.  

• Hyresrätt får ej överlåtas eller hyras ut i 
andra hand.  

• Vid ut- och inpassering på bryggan skall 
grinden alltid låsas. 

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

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

      FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM!

HAMNKAPTEN
Har hand om båtplatser och nycklar. Hamnkaptenen heter 
Göran Ekman och nås på 0248-125 69 / 073-503 59 10
E-post: hamnkapten@rbkpiraten.se


