
A"	  tänka	  på	  i	  samband	  med	  sjö	  och	  torrsä"ning	  med	  Subli;.
Avgi%en	  för	  sjö	  och	  torrsä3ning	  ska	  vara	  betald	  i	  försko3.	  Kvi3o	  över	  de3a	  samt	  
försäkringsbesked	  ska	  kunna	  uppvisas	  på	  begäran	  av	  funk?onär.

Det	  är	  varje	  båtägares	  skyldighet	  a3	  ta	  del	  av	  informa?onen	  på	  hemsidan.	  Det	  går	  inte	  a3	  
ursäkta	  sig	  med	  a3	  man	  inte	  hört	  eller	  se3.

Sjösä3ningar	  kommer	  a"	  påbörjas	  runt	  Valborgsmässohelgen	  (	  30/4)	  (	  beroende	  på	  isläget	  )	  och	  
fortgår	  under	  ca	  10	  Fllfällen,	  både	  vardagar	  och	  helgdagar,	  fram	  Fll	  mi"en	  av	  maj.	  Bokning	  sker	  
via	  klubbens	  hemsida.	  Vilka	  dagar	  och	  Fder	  som	  gäller	  presenteras	  senast	  i	  mi"en	  av	  april.

Samtliga	  båtar	  ska	  vara	  sjösa3a	  senast	  under	  maj	  månad	  om	  annat	  ej	  har	  avtalats.

Det	  kommer	  a"	  finnas	  Fllräckligt	  med	  Fllfällen	  så	  a"	  alla	  kommer	  i	  sjön	  men	  det	  är	  först	  Fll	  
kvarn	  som	  gäller.	  Är	  det	  endast	  e"	  fåtal	  Fllfällen	  som	  passar	  bör	  man	  därför	  vara	  ute	  i	  god	  Fd	  
med	  a"	  anmäla	  sig.	  Ligger	  man	  inklämd	  med	  e"	  antal	  båtar	  framför	  sig	  får	  man	  räkna	  med	  a"	  
sjösä"a	  någon	  av	  de	  sista	  gångerna.	  Det	  gäller	  då	  a"	  teckna	  sig	  på	  lämpligt	  datum	  i	  slutet.	  De"a	  
kommer	  a"	  påpekas	  under	  höstens	  torrsä"ningar.	  Det	  omvända	  gäller	  för	  dem	  som	  ligger	  
y"erst	  /	  framför	  andra	  båtar.	  Då	  blir	  man	  tvungen	  a"	  sjösä"a	  vid	  de	  första	  Fllfällena.	  Är	  det	  
nödvändigt	  a"	  fly"a	  båtar	  för	  a"	  kunna	  fullfölja	  arbetsuppgi;	  debiteras	  båtägaren	  avgi;	  
motsvarande	  sjösä"ningsavgi;en.

Om	  båtägare	  försummar	  a3	  boka	  under	  perioden	  får	  denne	  komma	  överens	  senare	  med	  
subli%funk?onär	  för	  lämpligt	  datum,	  men	  då	  ?ll	  dubbel	  kostnad.

Har	  akuta	  problem	  uppstå3	  (	  motorhaveri	  eller	  liknande)	  får	  båtägare	  föra	  diskussion	  med	  
styrelsen	  om	  a3	  kvarligga	  på	  land	  samt	  eventuell	  senarelagd	  sjösä3ning.

Torrsä3ningar	  påbörjas	  runt	  sista	  helgen	  i	  september	  och	  fortgår	  fram	  Fll	  mi"en	  på	  oktober.	  
Exakta	  datum	  och	  Fder	  presenteras	  på	  hemsidan	  under	  bokningsfliken	  sjö	  o	  torrsä"ning	  senast	  i	  
mi"en	  på	  september.

Även	  här	  blir	  det	  go"	  om	  Fllfällen	  a"	  boka	  sig	  på	  både	  vardagar	  och	  helgdagar.	  Först	  Fll	  kvarn	  
gäller	  även	  för	  höstens	  akFviteter.	  Är	  det	  bara	  e"	  fåtal	  Fllfällen	  som	  passa	  gäller	  det	  a"	  boka	  sig	  i	  
Fd.	  

Om	  båtägare	  inte	  bokar	  datum	  under	  perioden	  gäller	  samma	  som	  under	  sjösä3ningen.	  En	  
överenskommelse	  får	  göras	  med	  subli%funk?onär	  för	  lämpligt	  datum,	  men	  då	  ?ll	  dubbel	  
kostnad.	  Inplanerat	  sista	  datum	  i	  oktober	  är	  sista	  ?llfället	  för	  torrsä3ning	  med	  Subli%en.

Styrelsen	  /	  Göte	  Davidsson

Ansvarig	  för	  sjö	  o	  torrsä"ning.


