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Ny sommar med BMBK
Kära medlem! Det händer så mycket i vår klubb just
nu och vi har nog slagit rekord i informationsmängd
i och med årets medlemstidning. Ta en stund och
läs igenom viktig och intressant information om både
det som hände på 70-talet, det som hänt i vinter,
vad du själv kan göra och de gemensamma
aktiviteter som planerats för sommaren – och missa
inte alla fina foton från senaste året!
Vi ses snart på Malmön!
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Kassören informerar
Ett stort tack till alla er som följer betalningsinstruktionerna då detta avsevärt
underlättar arbetet med att registrera alla inbetalningarna och därmed få bra listor
över våra medlemmar. Att betala avgiften innan verksamhetsåret startar är en
självklarhet i alla verksamheter.
Årets avgifter är oförändrade jämfört
med förra året. Fullständig information
om våra avgifter finns på det lösblad
som medföljer BMBK-nytt och som
vanligt även på föreningens hemsida
www.bmbk.nu.
Att vara medlem och betala medlemsavgift i en klubb eller förening innebär
att man är med och stöttar klubben
ekonomiskt och visar uppskattning för
det engagemang och arbete som alla
frivilliga bidrar med. Det uppskattas
således om hela familjen betalar medlemsavgift.

Medlemskapet är också en förutsättning
för att få vara med i seglarskolan,
hyra landplats och använda vår fina
anläggning. Givetvis är det även så att
de som har en bryggplats och/eller
sjöbod också skall vara medlemmar.
Om något är oklart kring dina avgifter
så tveka inte att höra av dig till mig!

Med vänlig hälsning,
Carl-Johan Wergeland, kassör BMBK,
fam.wergeland@gmail.com

Kallelse till årsmöte 2017
Årsmötet 2017 kommer att hållas
tisdagen den 11 juli i klubbhuset och
det börjar kl. 18.30. Dagordningen
följer den som anges i stadgarna.
Dagordningen kommer att anslås
tillsammans med kallelse både på
hemsidan och på anslagstavlor.
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Förhoppningen är att vi på årsmötet
kan glädjas åt våra nyrenoverade
bryggor samt konstatera att vi har en
väl fungerande båtklubb.
Välkomna!

Intendenten informerar
Båtmässan i Göteborg har passerat och när jag promenerade hem från jobbet
förra veckan hördes fåglarna kvittra fint så nu börjar det kännas att våren är på
väg. Ännu en vinter har passerat och längtan till sommaren har tagit sitt grepp
om mig. Det är alltså dags att planera inför den kommande säsongen – men först
en kort återblick från förra säsongen.
Sommaren 2016
Det hände mycket i klubben under
sommaren 2016. Några exempel följer
här: En ny brygga vid den södra slipen
snickrades under ledning av Anders
Netshagen. Det blev mycket bra och
den klarade sig utmärkt när stormen
Urd satte in sina krafter i vinter. Lars
Legardt m. fl. ordnade ny och tydligare
märkning av våra landplatser och
klubbstugans vindskivor byttes och
målades. Allt med frivilliga insatser av
medlemmar. Det är mycket uppskattat
och värdefullt att ha arbetsgrupper som
kan ta på sig uppgifter som detta.
Det har alla vi medlemmar väldigt gott
av så de skall ha ett stort tack!
Vinterns påverkan på hamnen
Liksom tidigare år har vi haft en kraftig
vinterstorm, Urd, med väldigt höga
vattennivåer och i år sattes vår anläggning
återigen på hårt prov. Så hårt att
landbryggan mellan norra slipen och
F-bryggan sjösatte sig själv. Även denna
gång var det medlemmar som tog hand
om spillrorna. Bryggan går inte att
återanvända så det blir jobb i vår med
att snickra en ny brygga.
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Den järnvägsräls som ligger kvar
bedöms kunna återanvändas och en ny
brygga ska snickras liknande den som
snickrades förra sommaren. Här planerar
vi att använda frivilliga insatser.
Vattenståndet i kombination med
vågor gjorde även att den södra
sjöbodslängan flyttade på sig så att fyra
sjöbodar låg utanför plintarna och
alltså hängde i luften. Även detta är
åtgärdat men det skadar inte att se över
plintarna under sommaren så de står
stabilt.
Renovering flytbryggor
För styrelsen och brygg-gruppen har
hösten och vintern främst handlat om
utbytet av 120 m flytbrygga, dvs inre
F-bryggan och T-bryggan. Olika alternativ har övervägts för att minska det
störande svallet från förbipasserande
båtar men av kostnadsskäl har styrelsen
slutligen beslutat att behålla nuvarande
layout, vilken inte kräver dyra våg
dämpande bryggor. Målsättningen är
att ha de nya bryggorna på plats den
första maj i år.
Vi kommer i och med detta att få
ytterligare några bryggmeter så det

kommer finnas möjlighet att köpa till
lite brygga för ett fåtal som idag har en
trång bryggplats. I samband med bryggbytet kommer det bli omflyttningar så
jag hoppas du har överseende med det
och hjälper till så det går smidigt.
Du som vet med dig att du har förtöjningar, lämmar på y-bommar, trappor
etc på inre F-bryggan eller T-bryggan
behöver ta bort det snarast om du vill
ha det kvar. Vi kommer inte att kunna
hålla ordning på vem som äger vad utan
är det inte borta när ombyggnationen
startar så får du räkna med att det är
förlorat.
Renovering av bryggan vid klubbhuset, mm
Bryggan framför klubbhuset används
framförallt av seglarskolan för undervisning samt förvaring av optimistjollar.
Den är också en omtyckt samlingsplats
för publiken när seglarskolan har avslutning.
Bryggan vilar på långa järnbalkar
som i viss utsträckning har rostat och
som delvis är dåligt infästa i marken.
Styrelsen arbetar därför med att undersöka olika alternativ för nybyggnad eller

renovering. Den nya eller renoverade
bryggan skall se likadan ut som den vi
har idag och vi planerar att låta bräd
fodringen på utsidan bli demonterbar
för att isen inte skall ta den med sig.
Vi arbetar också för att få en ca 30 cm
bred avsats på utsidan som man kan
gå på vid sjösättning och upptagning
av jollar.
Befintlig räls under bryggan kan
nyttjas för nybygge alternativt renovering,
men måste kompletteras med gjutna
plintar, borrade fästen eller liknande på
flera platser. Vi bedömer att inget
arbete under vattenytan behövs. Just nu
ses olika alternativ över för att få en så
låg kostnad som möjligt. Hel entreprenad
eller delad där vi medlemmar gör visst
arbete övervägs och ev. kommer det
innebära att vi behöver hjälp med visst
arbete – vi återkommer om detta. Vårt
mål är att arbetet ska vara klart före
midsommar 2017.
Byte av dörrar på klubbhuset
Flera av dörrarna på klubbhuset är
dåliga och de kommer därför att bytas
under våren.

Nya brygg- och sjöbodsavtal
Vid sommarens årsmöte beslutades att
alla sjöbods- och bryggplatsavtal skall
kompletteras med ett appendix.
Mejlutskick har gjorts med de nya avtalen
inkl appendix men det är fortfarande
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ganska många som inte återkommit.
Om du inte har fått något mejl så hör
av dig till Sonny Bergman
(sonny.bergman@telia.com).

Sjöbodar
Årsmötet 2016 beslutade på att skötsel
av sjöbodarna överlåtes till arrenda
torerna. Texten i de nya appendixen till
sjöbodsavtalen lyder därför: Innehållet
i § 6 i tillhörande sjöbodsavtal ersätts av
följande text: ”arrendatorn av sjöboden,
dvs sjöbodsinnehavaren, ansvarar för
underhåll av sjöboden”.
Underhållet av de gemensamma
taken ansvarar BMBK för. Om du ser
att det läcker in vatten från sjöbodarnas
tak så hör av dig så vi kan täta läckan.
För att underlätta för sjöbodsägaren
att inhandla färg finns nu en färgspecifikation som även garanterar att vi har
en och samma kulör på sjöbodarna.
Specifikationen ser ut så här:
Dörrar, foder och vindskivor
Grundfärg: Alcro Bestå Grundfärg trä
för utomhusbruk
Täckfärg: Alcro Bestå Fönsterfärg trä,
Kulör: Vit (Alcro std kulör)
Glans: Halvblank

Färgspecifikationen finns även på
klubbens hemsida.
Det kommer alltså bli en intensiv vår
i klubben med mycket frivilligt arbete
utöver arbetsdagarna, vilket är en förutsättning om vi skall kunna spara kostnader.
De som jobbat med anläggningen i
vinter är vår Bryggrupp, som består av
Stina Carlsson, Madeleine Michaëlsson,
Per-Arne Pettersson, Anders Netshagen,
Lars Legardt, Bengt Wallin och Sonny
Bergman.
Om du har några funderingar eller
anmärkningar kring våra bryggor får du
gärna kontakta någon av bryggvärdarna:
för Yttre F: Christer Morat och
Anders Netshagen, Inre F: Bengt Wallin
och Roger Lärk samt för T-bryggan
Lars Legardt.
Har du frågor kring sommaroch vinterplatser på land kontaktar
du Malin Erikson och när det gäller
sjöbodar och bryggplatser kontaktar
du Sonny Bergman.

Sjöbod 1–44 och Klubbstugan
Grundfärg: Alcro Bestå Grundfärg trä
för utomhusbruk
Täckfärg: Alcro Bestå Täckfärg trä
Kulör: 478 Mörkröd
Glans: Halvmatt
Sjöbod 51–58
Täckfärg: Falu rödfärg, Kulör: Röd

Jag önskar er alla en skön båtsommar!
Sonny Bergman, intendent BMBK
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Arbetsdagar
Som vanligt har vi planerat in ett antal
arbetsdagar då vi tillsammans tar tag i
olika aktiviteter som måste genomföras
på vår anläggning. Ta gärna med dig
egna verktyg och redskap, såsom skruvdragare med torxbits, hylsnyckelsats,
grästrimmer mm, så att vi får en så
effektiv dag som möjligt. Efter utfört
arbete serveras som vanligt fika.
Lördag, 6 maj, kl 10–13

Öppnar upp klubben inför sommar
säsongen och röjer efter vårens bryggprojekt

Lördag, 3 juni, kl 10–13

Bottenmålning av följebåtar, tvättning
av klubbstugans undertak

Lördag, 17 juni, kl 10–13

Sjösättning av följebåtar, utläggning
av rundningsbojar mm
Söndag, 6 augusti, kl 10–13

Upptagning av följebåtar, sjösättningsramper mm

Lördag, 23 september, kl 10–13

Tar upp brygg kjolar, bär in båtar i
klubbstugan och stänger klubben inför
vintern
Tänk på att det behövs deltagande på
minst 2 arbetsdagar för att fullgöra
arbetsplikten för dig som hyr en båtplats
vid brygga.

Anmälningsplikt när man hyr ut båtplats
Under sommaren 2015 hade vi en
incident där en båt började sjunka.
Tyvärr hade vi inte kontaktuppgifterna
till ägaren så våra bryggvärdar hade
svårigheter att nå båtägaren. Den här
gången gick det bra till slut, men om
du hyr ut din båtplats i sommar så är
det väldigt viktigt att du meddelar
hyresgästens kontaktuppgifter till
anläggningsansvarig, Sonny Bergman,
på telefon 0739-023082 eller mejl
sonny.bergman@telia.com.
Vi behöver veta namn, adress,
telefonnummer, båtmodell, längd,
bredd och i vilket försäkringsbolag
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båten är försäkrad. Hyresgästen skall
även vara medlem i BMBK.
BMBK:s sponsorer:

Välkomna till

MALMÖN

KRANEN

För bokning lyft eller truckhjälp
Bokning sker enklast via mail eller sms

0706-61 04 51 joakim@batyachtservice.se

www.batyachtservice.se

Säker hamn
Sjösäkerhetsrådet har tagit fram en rekommendation på hur en säkert utrustad hamn
ska se ut och här kommer lite tips på hur var och en kan öka sin och övrigas säkerhet
på ett relativt enkelt sätt (mer info finns på Transportstyrelsens, TS, hemsida).
Enligt TS kan hoppet mellan båt och
land innebära en risk och totalt inträffar
10–20 % av alla fritidsbåtsrelaterade
dödsolyckor i hamn. Statistiken visar
också att mindre än 10 % av de som
omkommer i fritidsbåtsolyckor är
kvinnor, men av de som skadas står
kvinnorna för ungefär 50 %. En stor
andel av dessa skador uppkommer då
man ska hoppa iland för att ta emot
båten då man lägger till.
Ett enkelt sätt att undvika detta är
t ex att bygga en trappa på kajen, eller
köpa t ex IKEA:s kökspall BEKVÄM
och montera fast. Att montera en rejäl
fender på bryggan vid stäven gör att
man kan köra lite lätt mot bryggan när
man förtöjer.

Försäkring
För alla BMBK:s medlemmar gäller
att man är olycksfallsförsäkrad när
man vistas inom klubbens område
och från och med våren 2017 är både
klubbhus och sjöbodar fullvärdes
försäkrade. Läs mer om båtklubbsförsäkringen via Svenska Sjö här:
svenskasjo.se/for-batklubbar.
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Ett annat riskmoment är att hänga ut
fendrarna. För att minska risken är fast
monterade fendrar en bra hjälp. Att ha
fasta förtöjningar, gärna i rätt uppmätta
längder, som hänger ordentligt i fast
monterade tamphållare ökar också
säkerheten vid förtöjning.

Efterlysning
mastägare
I undertaket till klubbstugans veranda
förvaras några båtmaster, däribland en
trämast, och vi undrar nu vems dessa
är! Hör av dig till någon i bryggruppen
om det är dina eller om du vet vems de
är, annars kommer vi att göra ass av
med dem.

Vill du hyra klubbhuset?
Här finns enklare bord och stolar och
lokalen rymmer ca 25 personer som
kan sitta vid bord. Städ ingår inte men
den fina utsikten mot havet gör det!

Priser: 200 kr för halvdag, 500 kr för
heldag eller kväll.
Kontakta george.olvik@gmail.com

BMBK:s sponsorer:
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Årets seglingar 2017
Sommaren 2017 arrangerar vi nya seglingar och hoppas få se dig på Tampen då
– i båt, som funktionär eller som publik!
Segling

Rorsmansmöte

Antal Seglingar

Söndag 25 juni

Midsommarregatta

10:30

2

Söndag 9 juli

Liros Cup BMBK-dagen

10:30

1 eller 2

Söndag 16 juli

Poängsegling

10:30

2

Söndag 23 juli

Poängsegling

10:30

1 eller 2

Söndag 30 juli

Poängsegling

10:30

1 eller 2

Lördag 5 juli

Sluttampen

10:30

1 eller 2

OBS SISTA SEGLINGEN ÄR EN LÖRDAG!

BMBK-dagen 2016
BMBK-dagen sommaren 2016 genomfördes söndagen den 10 juli. Med regn,
hårdvind och lättvind i salig blandning var hamnen full med segelbåtar. 43 jollar
tampades på fjärden. Regattan ingår i LIROS Cup som indelas i en vårcup och
en höstcup. BMBK-dagen är en av 12 seglingar i höstcupen som pågår under
sommaren från juli till augusti.
Det var tajta dueller i alla klasser och
Laser speciellt så. Rundningarna inne
i hamnen bjöd på både skrik och
kollisioner.
I Optimist A tog Ross Ottosson,
BMBK, hem segern vilket var första
gången på flera år som klassen vanns
av en hemmaseglare.
Vi hade 7 Zoom 8:or, en klass som
normalt inte seglas på Malmön, i

startfältet och 5 RS Aero – snabba
vackra jollar.
Vi ses söndag den 9:e juli för årets
upplaga av BMBK-dagen!
TUSEN TACK alla funktionärer för
ert engagemang och er entusiasm.
BMBK:s seglingsansvariga, Per Ottosson
och seglingsledare Dan Björkman

Seglingsresultat 2016
Klubbmästerskap BMBK 2016

Optimist A		
4465
Ross Ottosson
23370
Oliver Merck
			
Optimist B
4253
Josefine Ottosson
3648
Otto Johansson
4045
Linnea Åkesson
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Optimist C		
4078
My Michaëlsson
1 		
Oscar Carlsson
15 		
Tilda Hellidius
			
Laser
		
Johnny Isdahl
208880
Sven Wallström
107561
Anders Netshagen

BMBK-Dagen 2016

Optimist A		
4465
Ross Ottosson
4654
Max Hansson
4312
Elin Mattsson
			
Optimist B
4099
Jonatan Roijer
4092
Eliot De Susini
4544
Erik Bengtsson

Laser
208880
204660
126050

Sven Wallström
Benny Johansson
Peter Merck

RS Aero
1002
4		
5		

Hugo Sundström
Christer Båth
Jens Weiberg

Optimist C		
4503
Noah Bernhardtz
4426
Levi Bernhardtz
4180
Oliver Paffrath
			
Zoom 8
230
William Karlsson
112
Oscar Larsson
222
Mathilda Einarsson

Triss
8022

Per/Jessica Ottosson

E-Jolle
81		

Johan Kylebäck

Poängsegling – SommarCupen 2016

Optimist A		
Ross Ottosson
			
Optimist B
Josefine Ottosson

Laser
Sven Wallström
TRISS
Per och Jessica Ottosson

Följ oss på Facebook:

Följ oss på Instagram:

Bohus-Malmöns

bmbkseglarskola

seglarskola
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Seglarskolan 2017
Just nu längtar vi återigen efter sommaren på Malmön och alla glada barn på
Sjölekis och Seglarskolan! 2016 blev ett bra år igen för Seglarskolan och i princip
alla våra kurser var fullbokade.
Vår Seglarskola är omtyckt på ön och
vi hade 130 barn på Sjölekis och på
Seglarskolan. Vi vet att barnen tycker
om vår verksamhet och en enkät som
vi gjorde bland föräldrar efter säsongen
visar att också föräldrar uppskattar detta.
Vi har ett 15-tal optimister som hyrs
ut varje vecka och de är mycket uppskattade små farkoster. Dock är behovet
fortfarande stort och det är oftast brist
på optimister som gör att vi inte kan
ta emot ännu fler barn. Om du har en
bättre begagnad optimist som du kan
tänka dig att låna ut till oss, så får du
gärna höra av dig.
Glöm inte heller att kolla in oss på
Facebook. Där publiceras nyheter och
bilder från våra aktiviteter.
Vårt fantastiska team av ledare
denna sommar består av Harriet
Westerholm, Evanna Ottosson, Vilma
Erikson, Herman Olvik, Jacob Olvik,
Martin Håkansson, Ellen von Sydow,
Kalle Carlsson, Ella Abelson, Joline
Landén och några till.
På Tampen får ni många kamrater
och kan inspireras av dessa duktiga
instruktörer! De flesta av våra instruktörer
har själva varit elever och deltagare på
seglarskolan de senaste 10 åren, har
gått flera kurser och utbildat sig i allt
20

om segling för barn och ungdomar
samt säkerhet till sjöss. Det borgar inte
bara för god förståelse för eleverna och
deras behov utan också för verkligt
engagemang.
I BMBK:s seglarskola finns plats för
alla! Vi har grupper från nybörjare till
tävlingsgrupper! För de yngsta har vi
Sjölekis – vår populära inkörsport till
seglarskolan. Mer detaljerad information
om kurser och program hittar du längre
fram i tidningen.
Mycket annat än segling för barn och
ungdomar!
Du som kanske bara vill känna på
stämningen är välkommen att delta på
ledarnas kvällsaktiviteter som ”Snok
och sök”, ”Fångarna på Tampen” m.m.
eller de omåttligt populära Discokvällarna
där vi årligen sätter nya deltagarrekord
– håll utkik på öns anslagstavlor och
på Facebook!

Vi ses på Tampen!
Alla ledare genom George Olvik

Seglarskolans kurser 2017
Läs igenom kursbeskrivningarna på
nästa uppslag noga innan du anmäler
dig. Det gör det lättare för dig att välja
rätt kurs utifrån dina förkunskaper.
Det är viktigt att hamna i rätt grupp
för att seglingsintresset skall vakna
och bestå!
Vecka 		
27, 03–07 Juli
28, 10–14 Juli Sjölekis fm
29, 17–21 Juli
Sjölekis fm
30, 24–28 Juli Sjölekis fm
31, 31–04 Aug
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För anmälan till kurserna, se
”Kursinformation” på nästa sida eller
på BMBK:s hemsida www.bmbk.nu.
Anmälan till seglarskolan öppnar på
vår hemsida i februari varje år, så kanske
är någon kurs redan fullbokad – information om detta finns på hemsidan.

Kurser
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs

Forts 1
Forts 1
Forts 1
Forts 1 och 3
Forts 1

Forts 2
Fortsättning 3
Tävlingsgrupp
Forts 2

Kursinformation
l A lla kurser är fem dagar. Måndag–

fredag kl. 9:00–15:00, med lunchrast
kl. 11:30–12:30. Det finns alltid en
ledare kvar på denna rast för de barn
som har egen matsäck och äter denna
vid klubbstugan. Första samlingen är
måndag kl. 9:00.

l Kursavgiften är 1300 kr och omfattar

en veckas kurs samt träningssegling
en gång i veckan. Någon särskild
kallelse skickas inte ut.

l A nmälan sker via e-mail till BMBK.

seglarskola@gmail.com, till vilket
även ett anmälningsformulär ska
fyllas i och bifogas (finns på hemsidan:
www.bmbk.nu/seglarskolan).

l Vid anmälan uppges namn, person-

nummer, adress och telefonnummer
både sommar- och vintertid. Glöm
inte att ange vilken vecka och kurs du
vill gå samt om du har egen båt eller
vill hyra båt.

l Medlemskap i BMBK skall lösas för

att få delta i seglarskolan. Medlemsavgiften på 100 kr sätts in på BMBK:s
pg-konto. Detta är obligatoriskt –
ange namn etc.

l A nmälan är bindande. Meddela

oss minst tre veckor i förväg om du
får förhinder, annars debiteras halva
kursavgiften.

l Vi tar emot max 10 deltagare/kurs.

OBS – du skall vara minst 8 år
(under året) och kunna simma 200 m
på djupt vatten.

l Deltagarna tar med egen båt, fullt

utrustad och riggningsklar redan
första dagen. BMBK har båtar till
uthyrning, främst för det första året i
seglarskolan. Om intresse att hyra båt
finns så meddela detta vid anmälan.

l Betalning sker kontant vid kursstart

eller till BMBK:s Plusgiro nr 806860-3.
Ange barnets namn, kurs, samt
kursvecka på anmälan!
Betalar ni via Pg ta med kvitto på er
inbetalning på måndag morgon.

l Vi vill se målsman eller annan vuxen

kl. 09:00 vid klubbhuset på måndag
morgon för att ge mer information
om veckan.
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KursBESKRIVNING
Nybörjarkurs

Du skall vara minst 8 år (under året)
och kunna simma 200 m på djupt
vatten. Vi går igenom allt från grunden
i ett lugnt tempo. Du lär dig seglartermer,
namnen på båtens olika delar, seglingens
grunder och sjövett. Du lär dig också
att rigga och segla båten. Vi lär oss att
kapsejsa och känna oss trygga ute på
vattnet. Det här är också kursen för
dig som gick förra året men vill fräscha
upp dina kunskaper.
Fortsättning 1

Denna kurs kräver genomgången
nybörjarkurs. Du skall också kunna
framföra båten själv i lugnt vatten.
Vi lägger betoningen på att kryssa, slöra
och länsa. Vi lär oss väjningsregler och
mer om segling.
Fortsättning 2

Du bör kunna alla seglingssätt väl och
till stor del kunna framföra båten själv.
Vi lär oss grunderna till kappsegling.
Fortsättning 3

Det här är kursen för dig som är sugen
på att vidareutvecklas inom kappsegling. Vi övar på teknik och taktik. Du
bör kunna hantera båten i ”alla” väder.
Ev. ges tillfälle till introduktion till
sjökort och navigation.

Tävlingsgrupp

Denna kursen har fokus på kappseglingsregler och taktik, startträning
kappseglingar och trimning av egna
båten. Med tanke på att vi har starka
kappseglarnamn bland instruktörerna
så ges här en unik möjlighet att vinna
tävlingskunskap.
Feva, Zoom 8, E-jolle,
Triss, 420 m.m.

Om ni är intresserade av att lära er
segla större jolle, kontakta Seglarskolan
så kan vi se hur vi löser det gemensamt! Det vore kul att se er lite äldre
fortsätta segla när ni vuxit ur optimisten.
Poängseglingar och regattor

På våra poängseglingar och regattor
kan alla som har genomgått nybörjarkurs vara med. Man tävlar i olika
klasser och nivåer beroende på ålder
och förkunskaper. Se ytterligare information i denna tidning och i våra
annonser på klubbstugan och vid Konsum. Som deltagare på seglarskolan får
alla en möjlighet att lära sig mer om
segling och dra nytta av allt positivt
som följer med seglingen. Från sjövett
till gott kamratskap!
Välkomna!

25

sjölekis
Barn 6 år (under året) och upp till 8 år
är välkomna att anmäla sig till
BMBK:s sjölekis. Här ges en introduktion till segling och båtliv på ett lekfullt och kravlöst sätt. Tanken är att
man ska få upp ögonen för havet, vindar och segelbåtar. Kursen kan ses som
en förberedelse till seglarskolans nybörjarkurs (och en framtida seglarkarriär?).
Man får under dessa halvdagar följa
med BMBK:s instruktörer ut på havet i
motorbåtar, sitta med i segelbåtar, lära

sig båttyper, bygga sandslott, fiska
krabbor, bada och mycket mer. Vi
ställer inga krav på simkunnighet men
en egen flytväst och vattenvana krävs.
Vi träffas på måndag morgon kl.
8:30 (tisdag-fredag börjar vi kl. 9:00)
och håller på fram till kl. 11:30.
Kursavgift: 600 kr. Anmälan och
betalning sker på samma sätt som för
seglarskolan, se kursinformationen.
Välkommen till härliga veckor med
sjölekis och seglarskola!

BMBK – en kort historik
om tillkomsten
På 1970-talet fanns det många ungdomar på Malmön, både årsboende och sommarboende. Det behövdes någon form av organiserad verksamhet som kunde engagera
både ungdomarna och deras föräldrar. Så uppkom i olika samtal mellan föräldrar,
båtägare och ungdomar idén om att starta seglarskola.
TEXT OCH FOTO: Karl Ingemar BLOMSTERBERG

Eftersom det redan fanns många båtar,
inte minst segeljollar, optimister och
Triss-jollar och många hemmabyggda
Mirror-jollar, var det också stort behov
av bryggplatser, slipar, landförvaringsplatser och även sjöbodar.
Vi var några tonårsföräldrar som
genom anslag på lyktstolpar och anslagstavlor kallade till möte och en regnig
sommardag 1974 på vår vind på Kyrkhagsgatan föddes en båtklubb. Lennart
Sundström valdes till ordförande och
K I Blomsterberg och Hans Magnusson
till intendenter och de båda ledde och
fördelade arbetet fram till ett fungerande
hamnområde.
En kort tid efter starten kom Åke
Johansson in i bilden med stor erfarenhet
från kappseglingar och han inspirerade
oss till att utveckla kappseglingsverksamhet.
Folke Alfredson, en visionär, kom
med idén att klubben skulle överta
Skanshus sjöbodar och flytbrygga och
skaffa ett arrende från kommunen.
Lennart Sundström och Folke lyckades
genomföra detta i förhandlingar med
Skanshus och kommunen.
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BMBKs brygga längs med gamla
vägen till samhället påbörjades 1975.
Räls köptes från Nejmans och två stenhuggare, som båda hette John Karlsson,
lade ut rälsen och göt fast dem (se flygfoto). Under påskhelgen 1976 pågick
en febril verksamhet då vi la ut balkar
och spikade bryggdäck – fint blev det
och roligt hade vi, både gamla och unga.
Skanshusbryggan flyttades till
”barackernas slasktömningsramp”.
Landfästen göts in och vi köpte en ny
pontonbrygga från Rixö-bryggan, som
lades ut i vinkel mot Skanshusbryggan.
Lennart S och hans gode vän Gunnar
”Fjällbacka” Hilmersson lade ut bojstenar
och bojar.
Till den första seglarskolan 1974
anlitade vi Fjällbacka seglarskola och
Lasse Lundberg som hade både Trissjollar och instruktörer. Ett mycket
uppskattat inslag i klubbverksamheten
blev det vi kallade Ladies Week, då
mammor, ja till och med pappor, tog
chansen att prova på segling i Trissjollar.
Så småningom anordnade vi själva
seglarskola och många ungdomar har

Skanshus sjöbodar och pontonbrygga och T-kungens brygga. Rälsen för den nya bryggan är på plats.

Bryggdäcksspikning 1976. Karl Ingemar Blomsterberg och Lennart Sundström.
I sommar hoppas vi kunna presentera fler foton tillsammans med texten i sin helhet i klubbhuset.
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Avslutning i första seglarskolan med egna lärare sommaren 1975.
Lars Magnusson, Annika Blomsterberg, Ulla Boman och Bertil Carlsson är lärare.

Startskottet har gått. Ingen tjuvstartade.
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Diplomutdelning för Ladies Week 1974. Från vänster:
Anita Magnusson, Ulla Höije, Marianne Blomsterberg, Hugo Höije, Bibbi Bohman.
I vita tröjor: Roland Kinnefors och Eva-Lis Sundström

genom åren fått sina första erfarenheter
av att vara lärare hos BMBK. En medlem
i båtklubben lyckades låna en arbetsbod som tjänstgjorde några säsonger
som sekretariat och samlingslokal.
Klubben fick så småningom ett klubbmärke med tillhörande vimpel, ritat av
K I Blomsterberg. Märket har inspirerats
av Trissjollen och dess segel och skrov.
Vi beställde tröjor till försäljning med
klubbmärket på magen och snart kunde
man se BMBKs märke på Malmön och
i omgivande kustsamhällen.
Tävlingsseglingar kom snart igång,
framför allt poängseglingar varje vecka
under sommaren, men också så kallade
Gum- och gubbseglingar och Alla-motalla-seglingar. När det gäller kappseglingar var vi till en början en under-

avdelning till HSS, Hovenäsets
SegelSällskap, men vi blev snart en
fristående klubb.
Vi blev snabbt etablerade som kappseglingsklubb så att vi kunde anordna
tävlingsseglingar i större format, t.ex.
SM-seglingar i Triss-klassen och i de
första SM-tävlingarna deltog drygt
40 båtar. Då var det trångt på Tampen
men stämningen var god.
Sedan har det rullat på; fler sjöbodar
har byggts liksom klubbhus och fler
bryggor. Det ser inte ut som om efterfrågan på båtplatser blir mättad. Även
om det är länge sedan jag var aktiv i
klubben är det roligt att se verksam
heten växa och leva vidare.
Karl Ingemar Blomsterberg, mars 2017
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Kalendarium
Aktivitet

Betala avgifter till BMBK
se bifogad inbetalningsinstruktion
Arbetsdag 1
Ta gärna med egna verktyg mm
Arbetsdag 2
följebåtar, klubbhuset mm
Arbetsdag 3
sjösättning, bojar, målningsarbete
Midsommarregatta
BMBK-dagen / Liros cup
Poängsegling
Årsmöte
Poängsegling
Poängsegling
Sluttampen
Arbetsdag 4
upptagning bojar, båtar, ramper mm
Arbetsdag 5
stänga klubben för vintern

datum	samling

lör 30 april		
lör 6 maj

kl 10

lör 3 juni

kl 10:00

lör 17 juni

kl 10:00

sön 25 juni
sön 9 juli
sön 16 juli
tis 11 juli
sön 23 juli
sön 30 juli
lör 5 augusti
sön 6 augusti

kl 10:30
kl 10:30
kl 10:30
kl 18:30
kl 10:30
kl 10:30
kl 10:30
kl 10:00

lör 23 september

kl 10:00

Medlemsregister
BMBK behöver er hjälp för att hålla medlemsregistret uppdaterat! Det är viktigt
att du meddelar ändringar av dina kontaktuppgifter till klubben.
Maila aktuella kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress) samt
personnummer hit, tack: bmbk.styrelse@gmail.com
Det är styrelsens ambition att kunna kommunicera med er medlemmar via e-post,
för att t ex skicka ut BMBK-nytt och annan viktig information.
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BMBK:s styrelse för
verksamhetsåret 2016/2017
Carl-Johan Wergeland	Olle Ringares Gränd 18	Engelbrektsgatan 35
Kassor och ordförande
456 55 Bohus-Malmön
411 37 Göteborg
fam.wergeland@gmail.com
Sonny Bergman		
Intendent		
sonny.bergman@telia.com

Björnvaktarvägen 9
461 59 Trollhättan

0735043553

0520-97966
0739023082

Malin Erikson	Grönvik 7	Ågårdsvägen 23
Sekreterare
456 55 Bohus-Malmön
341 41 Ljungby
eriksonmalin@gmail.com

0725350518

Per Ottosson 	Olle Ringares Gränd 4
Seglingsansvarig
456 55 Bohus-Malmön
per@ottosson.com

Sveavägen 40
182 62 Djursholm

0707472494

George Olvik	Olle Ringares Gränd 20
Seglarskoleansvarig
456 55 Bohus-Malmön
george.olvik@gmail.com

Östra Skansgatan 32
413 02 Göteborg

031-7744824
07650531315

Stina Carlsson	Ostegatan 7	Grindenvägen 29
Ledamot
456 55 Bohus-Malmön
442 39 Kungälv
stina.carlsson16@gmail.com

0733929890

Madeleine Michaëlsson
Myrvägen 52
Ledamot
456 55 Bohus-Malmön
info@madeleinemichaelsson.se

0703619359

Svankärrsvägen 33
756 53 Uppsala

Josefin Håkanson	Ostegatan 9		
Ungdomsansvarig
456 55 Bohus-Malmön		
josefin@hakansons.se
Valkommitté:
Bengt Wallin

0735002839

Ängsvägen 10	Lindkullevägen 13
456 55 Bohus-Malmön
435 38 Mölnlycke
bengt.wallinconsulting@telia.com

0523-35533
031-936401
0704715542

Pernilla Bruzelius Olofsson
pernillabruzelius@live.se

0735105093

Stallen 17
456 55 Bohus-Malmön

Rödsbuane 315
451 93 Uddevalla

Vi söker ytterligare en person till BMBK:s valkommitté, gärna med barn i vår seglarskoleverksamhet, så hör
av dig till någon i valkommittén om du är intresserad!
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Resultaträkning
Bohus-malmöns båtklubb
Resultaträkning
2015-05-01 –
		
2016-04-30
			
Intäkter från medlemmar
428 676
Seglingsintäkter
150 768
Bidrag
0

2014-05-01 –
2015-04-30
506 706
167 340
0

Summa föreningens intäkter
579 444
674 046
			
Föreningens kostnader			
Varor och material
-28 149
-15 092
Reparationer och underhåll
-93 889
-43 144
Arrenden
-71 439
-71 464
Övriga externa kostnader
-59 601
-81 511
Lön till instruktörer
-79 200
-80 300
Utbildning
-3 000
-6 400
Triss-SM
0
-31 151
Avskrivningar
-165 576
-167 270

34

Summa föreningens kostnader
-500 854
			

-496 332

Föreningens resultat
78 590
			
Ränteintäkter
0
Räntekostnader
-4 000

177 714

Årets resultat (kr)

173 445

74 590

1 611
-5 880

BALANSräkning
Bohus-malmöns båtklubb
Balansräkning
2016-04-30
2015-04-30
			
Tillgångar (kr)			
Anläggningstillgångar			
Byggnader och bryggor
1 583 176
1 733 512
Båtar och inventarier
94 725
109 965
Summa anläggningstillgångar
1 677 901
1 843 477
			
Omsättningstillgångar			
Varulager
14 558
14 558
Fordringar på medlemmar
8 551
0
Bankmedel
727 041
585 822
Kassa
0
1 075
Summa omsättningstillgångar

750 150

601 455

Summa tillgångar
2 428 051
2 444 932
			
Eget kapital och skulder (kr)			
Eget kapital			
Insatskapital
1 329 100
1 329 100
Balanserad vinst
658 426
484 981
Årets resultat
74 590
173 445
Summa eget kapital
2 062 116
1 987 526
			
Långfristiga skulder			
Medlemslån
96 000
196 000
			
Kortfristiga skulder			
Övriga kortfristiga skulder
6 199
3 500
Förskott från medlemmar
263 736
257 906
Summa skulder och eget kapital

2 428 051

2 444 932
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BMBK:s sponsorer:

Ordinarie öppet:
Måndag – torsdag 9 – 18
Fredag 9 – 19
Lördag 10 – 15
Söndag 10 – 15
Förlängt sommaröppet fr. o. m. vecka 26.
Se skyltning.
Strandvägen 38, 456 55 Bohus-Malmön
Tel: 010 747 02 00
Hemsida: www.coop.se/bohus

Din elinstallatör på ön
utför allt inom el.
Fyller dykluft till de dyksugna,
säljer godis, glass och dricka mm
i Färjekiosken. Stallen 35.
Telefon 0523- 357 67, 0705-83 57 60
el.dykservice@telia.com

LIROS – ”Ropemakers for quality solutions” Tågvirkesleverantören
LIROS grundades av familjen Rosenberger för mer än 150 år sedan.
Det är ingen tillfällighet att LIROS-tågvirke används på Swedish
Match Tour, i America’s Cup, i BT Global Challenge, i Volvo Ocean
Race och i många andra sammanhang där det är världsstjärnor och
professionella seglare som själva väljer den finaste utrustning de
kan tänka sig.
Liros Skandinavia AB, Slättegårdsv. 3, Box 100, 427 50 BILLDAL
Telefon: 031-91 52 00, Fax: 031-91 52 40
Johnny Källman
Mobil: +46 (0)708 19 81 00
E-post: jk@lirosropes.se

Rikard Samuelsson
Mobil: +46 (0)708-25 15 48
E-post: rs@lirosropes.se

