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Sjösättning av HYC-Medlemmars båtar i Norra Hamnen 
  
Lördag den 24 april, med start kl 08.00. 
Som meddelats inför förra höstens torrsättning, arrangeras ingen torrsättning i HYC’s regi på våren. 

 
Sjösättningen kommer att ske med start av båtar på trailer och släp på vändplatsen och 

dessa kan ställas upp där tidigast från fredag 23 april 18.00. 

Därefter fortsätter sjösättning av båtarna på spolplattan från norr och söderut mot Borgen. 

 

För en ungefärlig indikation på när Er båt kommer att lyftas – räkna med ca 4-5 båtar per tim.  

Antal båtar på trailer och släp som torrsattes i höstas var 4 st. Därmed behöver de, vars båt ligger 

i mitten eller längst söderut mot Borgen på spolplattan inte vara på plats redan på morgonen.  

Men vi vore tacksamma om alla visar respekt och hänsyn till övriga och är på plats i god tid och 

förberedd!  

 

 Kostnad 
 

 1. Båtlyft (2021.04.24) 900 SEK 

 

Betalningen skall vara gjord på PlusGiro 15 43 96-6 senast 12 april - betalningar kommer INTE att 

kunna hanteras på sjösättningsdagen! 
Vänligen skriv Ditt HYC Medlems ID nr, namn samt vad betalningen avser.  
Utebliven betalning medför att båten inte kommer att sjösättas. 
 
Båtar på släpvagn / trailer 

Vänligen anmäl Er snarast möjligt dock senast 12 april – anmälan kan göras på listan i Klubbhuset 

eller via e-post till info@hyc.se som är att föredra i nuvarande COVID-19 tider. 

Skickar Du anmälan per e-post, vänligen skriv ”Sjösättning 24 april” i ämnes- / rubrikraden. 
I båda fallen gäller att Ni skall uppge:  Ert HYC Medlems ID nr – Namn – Mobil tel nr 

 

Då ingen alternativ sjösättningsdag arrangeras, förutsätter vi att alla som har sin båt uppställd på 

spolplattan kommer att finnas på plats enligt ovan och behöver inte anmäla sig i förväg. Om någon  

av Er inte har för avsikt att sjösätta vid detta tillfälle, måste detta meddelas oss i förväg och egen 

kranbil sedan arrangeras, vilket även gäller om man inte finns på plats den 24 april. 

 
OBS!  Spolplattan måste vara tömd och avstädad senast måndagen den 10 maj! 

 
Logistiken vid sjösättningen kommer att skötas av Bo Bergstad. 
 
Om Ni har frågor är Ni alltid välkomna att kontakta oss i Styrelsen. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen HYC 


