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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

I sommar blir det allt ifrån Hemsöborna 
till Abba Tribute,  Refreshments & Roberts Wells.
Kolla in årets musik & teaterprogram på
www.stallebrottet.se

�MM� PÅ 
�A���� 2019! 
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AVS:  
BMBK c/o M. Erikson
Ågårdsvägen 23 
341 41 Ljungby
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Efter en magisk sommar är förvänt-
ningarna på topp inför vad 2019  
kommer att erbjuda. Klubben står 
rustade i vår vision att underlätta båt-
innehav, främja för båtsport (fram  för-
allt segling) och att skapa aktiviteter 
som främjar umgänge mellan genera-
tionsgränser. Styrelsearbetet har under 
gångna perioden framförallt fokuserats 
till att planera inför sommarens akti vi-
teter för våra medlemmar samt det 
löpande underhåll som varje år sätter 
vårt engagemang på prov. Lyckligtvis 
har (i skrivande stund) anläggningen 
klarat den gångna periodens yttre  
påfrestningar utan några större inci-
denter. I traditionell anda delas BMBK- 
Nytt ut i pappers form där du kan ta 
del av styrelsens berättelse från verk-
samhetsåret och sommarens kommande 
aktiviteter.  

Slutligen ett stort tack till alla engagerade 
medlemmar i klubben, det är ni som 
gör att klubben fortsätter att verka. 

Härliga seglarhälsningar,
Johnny Isdahl
ordförande BMBK

Hej båtvänner!
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I år kommer Triss-SM till Bohus Malmön igen! Ett evenemang med roliga människor 
och mycket fart. Vill du vara med och arrangera - ring Per på 070-747 24 94 eller 
per@ottosson.com. Du kan hjälpa till både på land och till sjöss! Har du en Triss  
liggande men vill inte segla själv? Många vill köpa så nu är en bra tid att annonsera  
på www.trissjolle.se!

KAPPSEGLINGSPROGRAM 2019

   SEGLING RORSMANSMÖTE ANTAL 
     SEGLINGAR

Söndag 23 juni Midsommarregatta 10:30 2

Söndag 7 juli Poängsegling 10:30 1 eller 2

Söndag 14 juli  Liros Cup BMBK-dagen  10:30 2

Tisdag 16 juli Gubb- och Gumsegling 15:30 1 eller 2

Lördag  20 juli Malmön Runt LASER 10:30 2

Lördag 20 juli Poängsegling 10:30 1 eller 2

Fredag 26 juli Triss Sprint 10:00

Lör–Söndag 27–28 juli Triss-SM 10:00 4 till 8

Lördag 3 augusti Klubbmästerskap 10:30 1 eller 2

OBS  SEGLINGARNA ÄR PÅ OLIKA VECKODAGAR!  

Årsmötet 2019 hålls tisdagen den  
9 juli i klubbhuset och börjar kl. 18.30.  
Dagordningen följer den som anges i 
stadgarna. Dagordningen kommer att 
anslås tillsammans med kallelse både 
på hemsidan och på anslagstavlor.  

Välkomna!

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2019

 
 

A
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SEGLINGSSÄSONGEN 2018
BMBK-dagen sommaren 2018 genom-
fördes lördagen den 7 juli. Optimister, 
RS-båtar, Lasrar, Trissar, E-Jollar och 
Zoom 8:or samsades på Malmön�ärden. 
Trots att Poker Run gick av stapeln 
samtidigt lyckades vi genomföra två bra 
seglingar utan missöden. Regattan ingår 
i LIROS Cup som indelas i en vårcup 
och en höstcup. BMBK-dagen är en av 
12 seglingar i Höst Cupen som pågår 
under sommaren från juli till augusti.

Deltagandet från andra klubbar var 
stort och med BMBK:s medlemmar var 
totalt 30 båtar ute på vattnet. Med 
Anette och Peter som skötte förplägnad 

blev stämningen mycket hög inne på 
land och BMBK levde upp så det såg ut 
på 80-talet. Med Triss-SM och Liros i 
år 2019 borde vi kunna få ännu mer 
aktivitet i sommar! 

14:e juli i år är det dags för Liros Cup 
igen och Triss-SM är 26-28 juli – kom 
ner till klubben! 

TUSEN TACK alla funktionärer för 
ert engagemang och er entusiasm!

BMBK:s seglingsansvarige, 
Per Ottosson 
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SEGLINGSRESULTAT 2018
 

Optimist C  
Wille Johansson 
Optimist B  
Linnea Åkesson
Optimist A  
Victor Isdahl
Laser  
Sven Wallström
Trissjolle  
Ottosson/Ottosson

Optimist C  
Wille Johansson
Optimist B  
Linnea Åkesson
Optimist A  
Victor Isdahl
Laser  
Benny Johansson
Trissjolle  
Laveno/Ling
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Vilken fantastisk sommar vi fick 2018! 
Förutom sol och svaga vindar så hade  
vi över 120st barn som fick lära sig 
segla och ha roligt på Tampen! Så gott 
som alla 15st kurser var fullbokade. 
Stort TACK till alla 24st ledare som  
såg till att det blev en lärorik och rolig 
sommar! Stort TACK även till Karin 
som höll i Hjärtlungräddningen för 
våra ledare!

Vi hade inte lyckats med att ha så 
många barn i seglarskolan om vi inte 
hade sökt bidrag till en ny säkerhetsbåt. 
Vi var dock tvungna att sälja en av våra 
äldsta motorbåtar som inte höll måtet 
längre så stort TACK till familjen  
Ottosson som lånade ut sin motorbåt 
när det behövdes! Vi fortsätter med att 
försöka hitta fler bidrag till ännu en 
säkerhetsbåt så att vi kan fortsätta med 
att ha flera kurser per vecka.

Vi passade även på att investera i ett 
antal begagnade optimistjollesegel och 
ett antal nya roder. Vi kommer att 
fortsätta med att rusta upp våra opti-

mister kommande år så att vi får en bra 
standard på de optimister som vi hyr 
ut. I somras fick vi även hjälp med att 
bygga ställning till våra segel, roder och 
centerbord i förråden i samband med 
en av våra arbetsdagar. Stort TACK till 
seglarparet från Bankeryd!

I somras började vi satsa på våra 
tisdags träningar igen. Vi hade ett gäng 
barn och föräldrar som var på plats och 
vi hoppas få se ännu fler denna sommar. 
Om ni har barn som vill prova på att 
segla eller har barn som vill passa på att 
träna inför poängseglingarna så är 
dessa tisdagar kl. 15:30 ett perfekt 
tillfälle! Det vore även kul om ni  
ungdomar och vuxna kommer ner till 
Tampen med era egna båtar och är med 
och tränar. Vi börjar tisdag vecka 27.  
Välkomna!

Vi hade även vår årliga ”Gubb- och 
Gumsegling”! Det var 15 tappra föräldrar 
som var på plats och ett extra GRATTIS 
till er föräldrar som satt i en optimist-
jolle för första gången och som aldrig 

Vilken fantastisk sommar vi fick 2018! Förutom sol och svaga vindar så hade  
vi över 120 barn som fick lära sig segla och ha roligt på Tampen! Så gott som  
alla 15 kurser var fullbokade. Stort TACK till alla 24 ledare som såg till att  
det blev en lärorik och rolig sommar! Stort TACK även till Karin som höll  
i Hjärtlung räddningen för våra ledare!

SEGLARSKOLAN
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provat på att segla förut! Grattis  
till Karin Skantze som vann årets  
vandringspokal. 

Nu håller vi tummarna för en lika  
fantastisk sommar även i år! 

Anmälan till sommarens seglarskola  
och sjölekis görs via vår hemsida 
www.bmbk.nu/Seglarskolan/ 
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KLÄDER MED 
BMBK-TRYCK
I år kan du förbeställa våra snygga 
BMBK-prylar på vår hemsida  
(www.bmbk.nu), så att du säkert får  
den storlek och det antal du vill ha!  
I samband med seglarskolan och våra 
olika seglingar hämtar du sedan ut det  
du beställt och betalat i förväg.
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Det händer mycket inom svensk segling och strukturen för seglarskolor runt  
om i landet. För att följa med i denna utveckling så blir det en del förändringar  
i seglarskolan i sommar. 

NYA KURSER I SEGLARSKOLAN 2019

Det kommer att finnas 4st olika seglar-
skolegrupper att välja på och det kommer 
att finnas 2 st grupper för sjölekis, en 
förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. 
 
De seglarskolegrupper som går att anmäla 
sig till i sommar är:

NYBÖRJARGRUPP – du skall vara 
minst 8 år (under året) och kunna simma 
200 m på djupt vatten och du har inte 
gått seglarskola tidigare. Vi går igenom 
allt från grunden i ett lugnt tempo och 
målet är att du ska känna dig trygg på 
vattnet och viljan att fortsätta segla. Här 
lär du dig seglingstermer, riggning av 
båten, kapsejsning, ta dig fram med opti-
mistjollen på land och hav och sjövett. 
Alla barn i denna grupp behöver hyra en 
optimist jolle till reducerat pris då barnen 
delar på ett antal optimister. Vi rekom-
menderar inte att eleven har privat båt 
under nybörjarkursen då risken finns att 
den privata båten skadas.

GRÖN GRUPP – du har gått nybörjar-
kursen och eventuellt även fortsättning I. 
Här fortsätter vi att repetera de grund-
läggande delarna, skapa trygghet på 

vattnet och utöva de olika seglingssätten. 
Här går det bra att ha egen båt. Denna 
kurs kan man gå flera gånger om man 
inte vill lära sig att tävla. Vi kommer 
att dela upp barnen i grupper beroende 
på kunskapsnivå.

BLÅ GRUPP – du vill lära dig att tävla 
och du har gått grön grupp, fortsätt-
ning II eller III. Här lär vi oss hur vi 
startar, seglar snabbaste vägen, viktiga 
väjningsregler, trimning av båten och 
mycket mer. Målet är att våga vara med 
och segla en poängsegling. Här går det 
bra att ha egen båt. Denna kurs kan 
man gå många gånger om man vill lära 
sig mer om hur man tävlar men inte vill 
segla poängseglingar.

TÄVLINGSGRUPP – för barn som är 
med och seglar poängseglingar och som 
tidigare har gått i blå grupp eller tävlings-
grupp. Här fortsätter vi att ”finslipa” på 
det vi har lärt oss i den Blå gruppen och 
mycket mer. Målet är att känna sig 
förberedd för att segla i sin hemmaklubb 
under höst och vår om man vill. Här 
rekommenderas att man har egen båt 
men det går bra att hyra.
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Läs igenom kursbeskrivningarna noga innan du anmäler dig då vi har gjort  
om grupperna för i år.

SEGLARSKOLANS KURSER 2019

v.27, 1 juli–5 juli Nybörjargrupp
    Grön grupp 
    Blå grupp

v.28, 8 juli–12 juli Nybörjargrupp
    Grön grupp
    Tävlingsgrupp

v.29, 15 juli–19 juli Nybörjargrupp
    Grön grupp
    Blå grupp

v.30, 21 juli–25 juli Grön grupp 
OBS!   Blå grupp
söndag–torsdag Tävlingsgrupp

v.31, 29 juli– Grön grupp
2 augusti  Blå grupp
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Anmälan till sommarens seglarskola görs 
via vår hemsida http://www.bmbk.nu/
Seglarskolan/ 

Anmälan är bindande. Meddela oss 
minst 3 veckor i förväg om du får förhin-
der, annars debiteras halva kursavgiften. 
Vi tar emot max 8 deltagare/kurs. Du skall 
vara minst 8 år (under året) och kunna 
simma 200 m på djupt vatten.

De barn som vill ha sin egna optimistjolle 
under kursen behöver se till att den är 
komplett utrustad. Se beskrivning på vår 
hemsida http://www.bmbk.nu/Seglarskolan/  
De barn som ska gå nybörjargruppen bör 
inte ha sin egna båt då man delar på ett 
visst antal båtar och risken är stor att den 
privata båten skadas.

Det krävs minst 5 barn/grupp för att det 
ska bli en seglarskolekurs. Vid de tillfällen 
där det blir färre barn/grupp kommer ni 

föräldrar att bli kontaktade 2 veckor  
före kursstart.

När det är minst 5 barn som står i kö i en 
grupp finns möjligheten att skapa en ny 
grupp. Denna grupp kommer i så fall att 
köra på eftermiddagar kl. 15.00-18.00 
måndag-fredag när det finns tillgång till 
säkerhetsbåt. Det kan även finnas möjlig-
het att skapa en grupp kl. 9–15 om en 
annan grupp blir inställd på grund av för 
få deltagare.

Veckokurserna är måndag till fredag  
kl. 9–15 med lunchrast kl. 11.30–12.30. 
Antingen tar man med sig sin lunch eller 
så äter man den på hemmaplan. 

Det är viktigt att en förälder/målsman 
finns med vid kursstart måndag morgon 
då det ges mer detaljerad information om 
veckans kurs.

KURSINFORMATION

För att kunna anmäla sig till seglarskolan och sjölekis behöver barnen vara  
medlem i BMBK.

KURSAVGIFTER SOMMAREN 2019

Medlemskap i BMBK  100kr/år
En vecka seglarskola (måndag-fredag) 1500kr/vecka
Båthyra för Nybörjargruppen  450kr/vecka
Båthyra för Grön/Blå/Tävlingsgrupp  800kr/vecka
En vecka sjölekis (förmiddag eller eftermiddag) 600kr/vecka
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SEGLARSKOLA FÖR  
UNGDOMAR/VUXNA
Det har kommit en del önskemål om 
att skapa en grupp även för ungdomar 
och vuxna. Idag har vi enbart optimist-
jollar att tillgå men det finns möjlighet 
att bilda en eftermiddagsgrupp kl. 15–
18 om man har egen båt. Vid intresse 
skicka ett mejl till bmbk.seglarskola@
gmail.com 

TRÄNINGSSEGLING
På tisdagar vecka 27–31 kl. 15:30–
17:30 kommer vi att ha träningssegling 
för alla medlemmar som vill prova på 
eller träna lite extra. Det går bra att 
låna en av våra optimistjollar och ung-
domar/vuxna tar med egen båt. Nytt 
för i år är att det kommer att delas ut 
pris till de som varit med på minst 3 
tisdagsträningar i sommar.

HYRA AV OPTIMISTJOLLE
Det går bra att hyra en optimistjolle  
för 100 kr/timme för alla medlemmar, 
kl. 15:00–18:00 måndag-fredag och 
söndagar kl. 10:00–14:00.

PRIVATLEKTION
Privatlektion med instruktör kostar 
från 500 kr/timme beroende på antal 
deltagare.

”GUBB- OCH GUMSEGLING”
Tisdag vecka 29 kommer vi även att  
ha vår årliga ”Gubb och Gum” segling!  
Då är det föräldrarnas tur att sätta sig i 
optimisterna och visa barnen vad de 
kan. Samling kl. 15.30

POÄNGSEGLINGAR
För alla ni som vill prova på att tävla  
så har vi poängseglingar på söndagar. 
Det går bra att låna en optimistjolle  
om man är medlem och det finns en 
instruktör på plats som visar hur allt 
går till. Samling kl. 10.00. Se mer in-
formation under fliken ”kappseglings-
verksamheten” på vår hemsida.

Välkommen med eventuella frågor via 
mail på: bmbk.seglarskola@gmail.com

MER SEGLING OCH KURSER
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SJÖLEKIS 2019
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 krav-
löst sätt. Tanken är att man ska få upp 
ögonen för havet, vindar och segelbåtar. 
Kursen kan ses som en förberedelse till 
seglarskolans nybörjarkurs. Man får 
under dessa halvdagar följa med BMBK:s 
instruktörer ut på havet i motorbåt, sitta 
med i optimistjolle, fiska krabbor, bada, 
leka roliga lekar och mycket mer.

Vi ställer inga krav på simkunnighet men 
en egen flytväst och vattenvana krävs. 
Man kan välja om man vill gå förmid-
dagskursen kl. 9.00–11.30 eller efter-
middagskursen kl. 12.30–15.00 måndag 
– fredag v. 28–30. I år är det max  
8 barn/grupp. Avgiften är 600 kr/vecka 
och barnet behöver vara medlem i 
BMBK. Medlemsavgiften är 100 kr/år. 
Anmälan görs via vår hemsida  
www.bmbk.nu/Seglarskolan/ 

Välkommen!
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Arbetet med alla detaljer på bryggorna 
hade inte varit möjligt utan enskilda 
medlemmars stora insatser och många 
timmars jobb utanför arbetsdagarna. 
Ett stort Tack till alla er som gjort det 
möjligt.

Vi har också bytt ut fem ränndalar/
takplåtar på de sjöbodar där vi hade 
läckage. De sista räddningsstegarna är 
nu också monterade.

Observera att anläggningen nu är i ett 
mycket gott skick efter alla stora jobb 
med nya bryggor, förtöjningar etc och 
allas insatser. Nu är det oerhört viktigt 
att vi alla hjälps åt att hålla efter an-
läggningen. Ta gärna ett varv när du är 
nere i hamnen och se över förtöjningar 
både på din egen och grannens båt, 
plocka bort skräp, meddela om det är 
något som behöver tas om hand på våra 
arbetsdagar.  

GENOMFÖRT 2018
• Färdigställande av bryggor byggna-
tion samt el o vatten (har dominerat 
arbetsdagarna)

• Nytt flaggstångsfäste 
• Uppmärkning av landplatser 
• Röjning i slänten 
• Arbetet med att ställa i ordning köket 
har inletts.

NYA BYGGPROJEKT 
2019 kommer vi att fokusera på att 
färdigställa köket så att vi kan använda 
det i sommar. Det börjar också bli hög 
tid att se över underhållet på klubbhuset 
där en del virke behöver bytas ut och 
målas.

Vi vill också uppmana alla att se över 
era sjöbodar så att dom får det under-
håll som behövs.

Sen hoppas vi att vintern är ”snäll” så vi 
inte åker på alltför stora överraskningar 
vid vårens besiktning.

OM VÅRA BRYGGOR  
OCH BÅTPLATSER
När sommaren kommer och anlägg-
ningen fylls med aktivitet och båtliv 
kan det uppstå en rad frågor som handlar 
om BMBK:s brygganläggning. Vi har 

INFORMATION OM  
BMBK:S ANLÄGGNING

Under 2018 slutfördes samtliga påbörjade jobb på bryggorna. El- och vatten-
installationen har gjorts om i linje med det beslut som fattades på årsmötet och  
samtliga vatten- och elstolpar fungerar med både el och vatten. Även sarger och 
skydd för att undvika att våra seglarskolebåtar fastnar under den stora ponton-
bryggan har monterats. 
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därför samlat information och kontakt-
uppgifter här.

Brygganläggningen består av flera delar. 
Längst söderut, vid den gamla sjöbods-
längan finns den pontonanläggning 
som kallas T-bryggan. Norr om  
T-bryggan ligger den stora så kallade 
F-bryggan, med en yttre del och en inre 
del. Längst norrut finns en liten pon-
tonbrygga, utan permanenta båtplatser 
och den är främst avsedd för föreningens 
olika aktiviteter när tillfällig tillägg-
ning behövs. Utöver pontonbryggorna 
finns det också tre fasta bryggor inom 
klubbens område. 

Vid pontonbryggorna finns båtplatser 
med olika bredd, försedda med Y- 
bommar. Användandet av dessa platser 
regleras genom avtal mellan BMBK 
och respektive bryggplatsinnehavare. 
För att anläggningen ska hållas i gott 
skick kan vi alla hjälpas åt att hålla rent 
och snyggt, hänga upp vattenslangar, 
rapportera skador och agera om någon-
ting behöver åtgärdas akut. 

BRA ATT VETA INFÖR  
SOMMAREN 2019:
Ett arbete med att uppdatera vissa 
bryggplatsavtal har inletts under vintern. 
Det handlar främst om de platser som 
bytte nummer under föregående säsong. 

ANDRAHANDSUTHYRNING av  
båtplats får ske till annan medlem i 
BMBK. Observera att medlemskap 
gäller oavsett om båtplatsen hyrs ut 
under en kortare eller längre tid. 
Bryggplatsinnehavaren ansvarar för att 
meddela namn, adress och telefon-
nummer till BMBK:s kassör Eva Jaxing 
(eva.jaxing@telia.com), avseende den 
som hyr i andra hand. Om du hyr ut 
din båtplats i andra hand, så informera 
också om andra väsentliga delar av 
avtalet, exempelvis hur stor båt som får 
disponera platsen och vilka regler som 
gäller beträffande förtöjning. 

FELANMÄLAN eller praktiska frågor 
rörande anläggningen riktas till Håkan 
Franson (hakan.franson@live.se).

ÖVERLÅTELSE AV BRYGGPLATS 
sker enligt avtal och administreras  
av Madeleine Michaëlsson (info@ 
madeleinemichaelsson.se). Beslut i 
frågan fattas av BMBK:s styrelse.

ÄNDRING AV ADRESS, telefon-
nummer eller andra förhållanden som 
påverkar BMBK:s möjligheter att få tag 
i bryggplatsinnehavaren meddelas  
Madeleine Michaëlsson (kontaktuppgift 
se ovan).
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Som vanligt har vi planerat in ett antal 
arbetsdagar då vi tillsammans tar tag i 
olika aktiviteter som behöver utföras för 
att vi skall få en trevlig upplevelse till-
sammans på vår fina klubb. Ta gärna 
med dig egna verktyg och redskap, såsom 
skruvdragare med torxbits, hylsnyckelsats, 
grästrimmer mm, så att vi får så effektiva 
arbetsdagar som möjligt. Efter utfört 
arbete serveras som vanligt fika.

Arbetsdag 1, Lördag, 4 maj, kl 10–13 
Här öppnar vi upp klubben inför  
sommarsäsongen och röjer efter  
vinterns projekt.
Arbetsdag 2, Lördag, 8 juni, kl 10–13
Bottenmålning av följebåtar, underhåll 
av klubbstugan mm.
Arbetsdag 3, Lördag, 6 juli, kl 10–13
Diverse underhållsarbete i hamnen.
Arbetsdag 4, Söndag, 4 augusti, kl 10–13
Upptagning av följebåtar, sjösättnings-
ramper mm.
Arbetsdag 5, Lördag, 21 september, kl 10–13
Tar upp bryggkjolar, 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 
eller sjöbod.

ARBETSDAGAR
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Platser mot vattnet sommar    Platser mot vägen sommar    Platser mot vägen vinter
1 Anna-Karin Kjellberg 101 Lars Legardt 101
2 Johan Flykt-Rosén 102 102
3  103 103
4 Stig & Ulla Boman 104 EJ parkering!! 104
5 Stig & Ulla Boman 105 105
6 Peter Bromander 106 106
7  107 Anders Andersson 107 Anders Andersson
8  108 Wallström Sven 108
9  109 Mats Carlerös 109 Mats Carlerös
10 110 fin triss, lappad, vems? 110
11 111 Henrik Olsson 111 Henrik Olsson
12 112  112 Bengt Jonson
13 113  113 
14 114 Tomas Kåberger  114
15 115 Tomas Kåberger  115 Tomas Kåberger
16 Netshagen Anders 116 116
17 117 117 Dennis Huntington  
   (Eva)
18 Sebastian Knaak 118 plasteka, lappad, vems? 118
19 119 Lena Berglind 119 Lena Berglind

LANDPLATSER HOS BMBK

BMBK har under året arbetat för att uppdatera och sammanställa förteckningen 
över landplatser. Under säsongen 2018/2019 anslogs förteckningen på klubbens 
anslagstavla vid klubbhuset på Tampen varpå en del ändringar gjorts. Titta gärna  
i förteckningen – upptäcker du någon felaktighet avseende din plats kontakta gärna 
Charlotte Åkesson i styrelsen på adress: chakesso@gmail.com alt 0793-368 793. 
Landplatserna faktureras ut av klubben utifrån vad som är registrerat i Idrott- 
Online (klubbens medlemsregister). Om du inte fått någon faktura – hör gärna av 
dig! Det kan vara så att en uppdatering krävs i IdrottOnline. 
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20 120 Fredrik  120 Fredrik  
  Gunnarsson Ryrberg Gunnarsson Ryrberg
21 121 Fredrik  121 Fredrik
  Gunnarsson Ryrberg Gunnarsson Ryrberg
22 122 122 Sten Iwarsson
23 Madeleine Michaëlsson 123 123
24 124 Lars Wahlström  124 Lars Wahlström
  (tornado)
25 Mats Fahlander 125 Lars Wahlström (kajak) 125
26 Johnny Isdahl 126 Karl-Gustav Elf 126 Karl-Gustav Elf
27 Skantze Petter 127 Stefan Kylebäck 127 Göran Adolfsson
28 128 Tommy Claesson  128 Tommy Claesson
29 129 Laveno Ling 129 Laveno Ling
30  blå opti–lappad 180710 130 Laveno Ling  130
31  vit opti–lappad 180710 131 Ingela Eriksson 131 Ingela Eriksson
  Settergren Settergren
32  blå opti–lappad 180710 132 132
33  Orca–vit winneropti,  133 Bror Frid 133 Bror Frid
      lappad
34 134 Martin Aggessund  134
35 Anna Forssén 135 Magnus Almgren  135 Magnus Almgren
36 Hanna Malmering 136 Stina Carlsson 136 Ingemar Larsson
37 Katarina Wahlström 137 BMBK 137 BMBK
38 Magnus Olsson  138 Ulf Larsson 138 Ulf Larsson
39 139 139 Mette Nome
40 e-jolle (Kylebäck?)  140 Lorentzon Bo 140 Lorentzon Bo
41 Mats Grahn 141 Peter Sylwén 141 Peter Sylven
42 Tore Gustafsson 142 Annika Blomsterberg 142 Annika Blomsterberg
43 Henrik Olsson 143 Klas Dahte 143 Klas Dahte
44 Martin Aggesund 144 Pelle Widholm  144 Pelle Widholm
45 Kåberger 145 ledig 145
46 Peter Lindström Nedfart Nedfart
47 Sandra Kristensson 150 150
48 Erik Norström 151 Per Ottosson 151
49 Bengt Wallström 152 �omas & Eva Jaxing 152
50 Madeleine Michaëlsson 153 153

27
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51 Christer Magnusson 154 Boman Stig & Ulla 154 Ulla & Stig Boman
52 Tommy Claesson 155 Benny Johansson  155
53 Klara Stübner 156 Stina Carlsson  156 Stina Carlsson
54 Magnus Olsson 157 Triss, (BMBKs) 157 Peter Merck
55 Karin Skantze 158 Benny Johansson 158
56 159 Jonny Göthberg 159 Jonny Göthberg 
57 Jill o Allan Huldt 160 Christer Magnusson 160 Magnusson
  161 Christer Magnusson 161 Magnusson
162 Georg Olvik 162
 

 
 

Jolleplatser framför sjöbodar
61 Per Ottosson
62 Per Ottosson
65 Benny Johansson
63 Per Ottosson
66 Charlotte Åkesson
64 Charlotte Åkesson
67 Susanne Iwarson Isdahl
68 Peter Merck
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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 fullvärdesförsäkrade. Läs mer om båtklubbsförsäkringen via  
Svenska Sjö här: svenskasjo.se/for-batklubbar.

Klubben saknar registrerade ägare 
kopplat till ett antal huvudnycklar 
(samt ett antal B och C nycklar) till 
klubbens lokaler. För att undvika  
nödgas byta lås uppmanas ägare som 

innehar nycklar att återlämna dessa  
till Lars Legardt (klubbens nyckel-
ansvarige) alternativt medlem i  
styrelsen senast den 9:e juli 2019. 

FÖRSÄKRING

NYCKLAR SÖKES

BMBKs klubbhus på Tampen har ett 
av Malmöns bästa lägen precis invid 
vattnet! Klubbstugan passar perfekt för 
after work, middagar eller andra samman-
komster för upp till 30 personer. Inför 
sommaren 2019 pågår ett arbete för att 
rusta upp klubbstugan vilket även 
innefattar en uppgradering av en mer 

komplett kökslösning. I skrivande 
stund saknas dock möjlighet till  
rinnande vatten och kokplatta.  
Bord och stolar finns, städ ingår inte.

Är du intresserad av att hyra klubbhuset? 
Kontakta gärna Charlotte:  
chakesso@gmail.com

KLUBBHUSET PÅ TAMPEN
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Medlemskapet är en förutsättning för att 
få vara med i seglarskolan, att hyra land-
plats och använda vår fina anläggning. 
Givetvis skall även de som har bryggplats 
och/eller sjöbod vara medlemmar.

Det är nu dags att betala medlemsavgifter 
och andra avgifter för säsongen 2019/2020.

Vi kommer att skicka ut faktura på mail 
eller med post till dig i början av april 
med de avgifter som är registrerade på 
dig/er i Idrott Online. Vi har baserat dessa 
på befintliga avtal, landplatsförteckning 
och förra årets inbetalningar. Årets  
avgifter finns angivna på nästa sida.
För frågor gällande landplatser kontakta 
Charlotte Åkesson, chakesso@gmail.com. 

Tänk på att arbetsplikten genomförs 
verksamhetsåret innan, vilket betyder att 
deltagande på minst 2 arbetsdagar under 
sommaren 2018 gör att du slipper betala 
arbetsplikten för verksamhetsåret 
2019/2020. Under 2019 kommer vi att 
arrangera Triss-SM, vid deltagande som 
funktionär i samband med detta arrang-

emang räknas en dag som en arbetsdag i 
arbetsplikten. 

Om du saknar faktura eller om något är 
oklart kring dina avgifter så tveka inte att 
höra av dig till mig!

Betalning sker till BMBK:s Plusgiro nr 
806860-3 och förfallodag är 30/4-2019. 
För de medlemmar som inte betalar i tid 
kommer en påminnelseavgift på 500 kr 
att krävas in. 

Nya medlemmar, gå in på vår hemsida 
www.bmbk.nu och ansöker om medlem-
skap under fliken ”Föreningen” och  
”Ansökan Medlemskap BMBK”.

För att det ska bli rätt på fakturor nu och  
i framtiden är det av stor vikt att du infor-
merar styrelsen om förändringar i innehav 
av platser etc.

Med förhoppning om en trevlig båt-  
och seglingssäsong!

Eva Jaxing, Kassör BMBK

KASSÖREN INFORMERAR

Att vara medlem och betala medlemsavgift i BMBK innebär att du är med och stöttar 
klubben ekonomiskt och visar uppskattning för det engagemang och arbete som alla 
frivilliga bidrar med. Vi uppskattar såklart om hela familjen betalar medlemsavgift.
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Avgifter för BMBK säsongen 2019/2020:
A. Medlemskap (Första medlemmen i en familj) 150:-
B. Medlemskap för ytterligare medlemmar i familj eller barn under 15 år 100:-
C. Landplats sommar (på träbryggan åt sjön eller åt vägen) 200:-
D. Landplats vinter (åt vägen) 300:-
E. Sjöbod mindre 600:- (Sjöbod 1 till 24 samt 51 till 58)
F. Sjöbod större 650:- (Sjöbod 25 till 44)
G. Bryggplats, 250 cm bred 2 606:-
H. Bryggplats, 300 cm bred 3 127:-
I. Bryggplats, 350 cm bred 3 648:-
J. Bryggplats, 400 cm bred 4 169:-
K. Vinterförvaring av jolle i klubbhuset 500:- (Obs mycket begränsat antal platser!)

För sjöbods- och/eller båtplatsinnehavare:
M. som inte varit med på någon arbetsdag under 2018, 900:-
N. som varit med på endast en arbetsdag under 2018, 450:-
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RESULTATRÄKNING
BOHUS-MALMÖNS BÅTKLUBB

Resultaträkning 2017-05-01 –  2016-05-01 –  
  2018-04-30  2017-04-30
   
Intäkter från medlemmar 493 107 457 819
Seglingsintäkter 204 748 185 138
Bidrag 0 0

Summa föreningens intäkter 697 855 642 957
   
Föreningens kostnader   
Varor och material -30 798 -47 896
Reparationer och underhåll -112 769 -115 296
Arrenden -24 500 -23 813
Övriga externa kostnader -98 064 -77 901
Lön till instruktörer -96 600 -88 600
Utbildning -12 200 -20 750
Triss-SM 0 0
Avskrivning särskild post -291 034 0
Avskrivningar -238 177 -165 321

Summa föreningens kostnader -904 142 -539 577
   

Föreningens resultat -206 287 103 380
   
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 -1 920
Årets resultat (kr) -206 287 101 460
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BALANSRÄKNING
BOHUS-MALMÖNS BÅTKLUBB

Balansräkning 2018-04-30 2017-04-30
Tillgångar (kr)   

Anläggningstillgångar   
Byggnader och bryggor 3 145 000 1 432 840
Båtar och inventarier 64 755 79 740

Summa anläggningstillgångar 3 209 755 1 512 580
   
Omsättningstillgångar   
Varulager 16 958 14 558
Fordringar på medlemmar 0 0
Förutbetalda kostnader 0 455 000
Bankmedel 777 663 1 952 053
Kassa 2 115 200

Summa omsättningstillgångar 796 736  2 421 811

Summa tillgångar (kr) 4 006 491 3 934 391
   
Eget kapital och skulder (kr)   
Eget kapital   
Insatskapital 2 783 725 1 329 100
Balanserad vinst 834 476 733 016
Årets resultat -206 287 101 460

Summa eget kapital 2 163 576 1 987 526
   
Långfristiga skulder   
Medlemslån 0 196 000
Kortfristiga skulder   
Övriga kortfristiga skulder 342 263 1 078 978
Förskott från medlemmar 0 668 024
Upplupna kostnader 252 314 23 813

Summa skulder 594 577 1 770 815 
   

Summa skulder och eget kapital (kr) 4 006 491 3 934 391
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BETALA AVGIFTER TILL BMBK 
30 april, faktureras

ARBETSDAG 1 
lördag 4 maj, kl 10:00  
Ta gärna med egna verktyg mm

ARBETSDAG 2 
lördag 8 juni, kl 10:00  
följebåtar, bojar, klubbhuset mm

MIDSOMMARREGATTA 
söndag 23 juni, kl 10:30 

ARBETSDAG 3 
lördag 6 juli, kl 10:00 
klubbhuset, inför Triss-SM mm

POÄNGSEGLING 
söndag 7 juli, kl 10:30 

ÅRSMÖTE 
tisdag 9 juli, kl 18:30

BMBK-DAGEN / LIROS CUP 
söndag 14 juli, kl 10:30 

GUBB- OCH GUMSEGLING 
tisdag 16 juli, 15:30

MALMÖN RUNT (LASER) 
lördag 20 juli, kl 10:30

POÄNGSEGLING 
lördag 20 juli, kl 10:30 

TRISS SPRINT 
fredag 26 juli, kl 10:00

TRISS-SM 
lördag–söndag 27–28 juli 
se separat program

KLUBBMÄSTERSKAP 
lördag 3 augusti, kl 10:30 

ARBETSDAG 4 
söndag 4 augusti, kl 10:00 
upptagning bojar, båtar, ramper mm

ARBETSDAG 5 
lördag 21 september, kl 10:00 
stänga klubben för vintern

KALENDARIUM
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Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna 
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du ju delägare i 
Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för 
medlemmar och smidig skadereglering. Och här har vi nu blivit ännu lite bättre. Hela 9 av 10 
är mycket nöjda med hur vi hanterar skadeärenden. 

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

” Tillsammans  
 skapar vi  
 Sveriges bästa 
 båtförsäkringar” 

U
TM

ÄR

KT BÅTFÖRSÄKRIN
G

  B
ÅTÄGARORGANISATIO

NER
N

A

Erik, världsmästare på väg mot  
toppen i F1, kund och en av våra  
247 000 delägare.

DIN ELINSTALLATÖR PÅ ÖN  
UTFÖR ALLT INOM EL.
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BMBK:S STYRELSE FÖR  
VERKSAMHETSÅRET 2017/2018

ORDFÖRANDE 
Johnny Isdahl
johnnyisdahl@gmail.com 
0703-784910
Prästgårdsgränd 7,
Bohus-Malmön

KASSÖR 
Eva Jaxing 
eva.jaxing@telia.com  
0702-138549
Källbacken 5 
Bohus-Malmön 

INTENDENT  
Håkan Fransson 
hakan.franson@live.se
076-786 5245   

SEKRETERARE 
Charlotte Åkesson 
chakesso@gmail.com
0793-368 793
Olsebergsvägen 30
Bohus-Malmön

 

TÄVLINGSANSVARIG 
Per Ottosson  
per@ottosson.com 
0707-472494
Olle Ringares Gränd 4 
Bohus-Malmön 

SEGLARSKOLEANSVARIG 
Susanne Iwarson Isdahl
bmbk.seglarskola@gmail.com
0768-89 25 16
Prästgårdsgränd 7, 
Bohus-Malmön 

UNGDOMSANSVARIG 
Evanna Ottosson
evanna@ottosson.com
072-211 49 55
Olle Ringares Gränd 4  
Bohus-Malmön

LEDAMOT 
Madeleine Michaëlsson 
info@madeleinemichaelsson.se 
0703-619359 
Hästedalsvägen 25 
Bohus-Malmön

  

MEDLEMSREGISTER
BMBK behöver er hjälp för att hålla 
medlemsregistret uppdaterat! Det är 
viktigt att du meddelar ändringar av 
dina kontaktuppgifter till klubben.

Maila dina 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.

VALBEREDNINGEN:
Benny Johansson 
(sammankallande)
benny.johansson@
ekmangroup.com
0523-35639, 0705-595560
Olle Ringares Gränd 5, 
Bohus-Malmön

Peter Merck 
merck@telia.com
076-1035108
Store Pelles gränd, 
Bohus-Malmön
 
Valberedningen har en 
vakans, har du någon att 
rekommendera för 
uppdraget – kontakta gärna 
styrelsen alt någon av 

medlemmar!
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www.bmbk.nu2019
Kappseglingsprogram
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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

I sommar blir det allt ifrån Hemsöborna 
till Abba Tribute,  Refreshments & Roberts Wells.
Kolla in årets musik & teaterprogram på
www.stallebrottet.se

�MM� PÅ 
�A���� 2019! 
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AVS:  
BMBK c/o M. Erikson
Ågårdsvägen 23 
341 41 Ljungby


