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BMBK – din båtklubb!
Du har nu årets medlemstidning från BMBK framför dig. BMBK-nytt blickar både framåt 
och bakåt med hjälp av bilder och berättelser från förra årets seglings- och båtsäsong,  
information om planerna för säsongen 2022 och tips på vad du själv kan och bör göra. 
Du hittar också information på vår hemsida, Facebook och Instagram. 

Vi ses på Malmön!
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Hej BMBK-medlemmar!
Sommaren 2021 var som vanligt en fin period på sköna Bohus-Malmön 
med segling och båtliv. Under 2021 valdes en ny styrelse och vi tackar 
ordföranden Johnny Isdahl och kassör Eva Jaxing för sitt fina engagemang 
under flera år. Jag, Peter Merck, tillsammans med Benny Johansson, har 
lett föreningen under hösten, som ordförande respektive vice ordförande. 
Det var förhållandevis svårt att finna engagemang till styrelseposterna 
under 2021 och vi vill med detta påpeka vikten av medlemsengagemang i 
vår ideella förening.

Seglingsverksamheten under 2021 innebar fulltecknade seglarskolor och 
välfyllda regattor som vanligt på söndagarna. Även Liros cup arrangerades 
under första delen av sommaren med fina resultat och högt deltagarantal 
från hela Västsverige. BMBK står sig fortfarande starka med många seglare 
i optimist, laser och trissjolleklasserna. I augusti 2021 hölls Trissjolle-SM i 
Gottskär och vi är glada att kunna meddela att BMBK-seglarna Sebastian 
Knaack och Henrik Abrahamsson vann SM-guld. Stort grattis till våra 
nyblivna guldmedaljörer och vi ser fram emot att få se er på Malmön i 
sommar!

Vår hamn har underhållits under arbetsdagarna och inga större investe-
ringar har behövts eller planeras för 2022. Hamnen är en anläggning för 
våra medlemmar och vi vill påminna om att vår anläggning inte är anpassad 
för gästhamnsverksamhet. Vill man använda hamnen för boende längre än 
någon enstaka natt behöver man meddela styrelsen. Detta gäller i och med 
att el, vatten, toalett, sopor och parkering idag är planerat för nuvarande 
verksamhet med våra dagsutflyktsbåtar.

Nu har vi några månader kvar till sommaren 2022 och klubben ser fram 
emot en ny sommar på Malmön tillsammans med våra medlemmar. Ni 
som inte syns så ofta på Tampen, kom gärna ner och följ våra regattor, 
stötta med insatser och deltag i vårt föreningsliv.

Hälsningar
Peter Merck och Benny Johansson
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Kappseglingssäsongen 2022

Tävlingskalender 2022   
Datum  Segling Samling Rorsmansmöte

Söndag 26 juni Midsommarregatta 9:30 10:00

Söndag 10 juli BMBK:s Sommarregatta (Liros Cup) 9:30 10:00

Söndag 17 juli Poängsegling 9:30 10:00

Söndag 24 juli Klubbmästerskap 9:30 10:00

Söndag 24 juli Gubb- och Gumkampen 15:30 

Söndag 31 juli Poängsegling 9:30 10:00

Fredag 5 aug Sluttampen 9:30 10:00

Poängseglingarna kräver ingen föranmälan utan anmälan sker på plats. 

Samtliga kappseglingar räknas in i poängseglingsserien.

OBS! För BMBK:s Sommarregatta kommer exakta tider anslås i samband med att inbjudan 

anslås på www.sailarena.com

Sommaren närmar sig med tydliga steg 
vilket ger nya möjligheter till kappsegling på 
Malmön. Planen är att genomföra regel-
bundna poängseglingar, precis som tidigare 
år med sedvanlig start på midsommarhelgen. 
Poängseglingarna genomförs i regel på sön-
dagar, med undantag för Sluttampen som 
går av stapeln FREDAGEN den 5:e augusti. 

Vårt största arrangemang är även det den 
återkommande Sommarregattan som i år 
genomförs den 10:e juli. Regattan ligger 
även i år i anslutning till regattan hos  
Hovenäsets Segelsällskap.
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Kappseglingssäsongen 2021
Sommaren 2021 bjöd på fina seglingsförhål-
landen och BMBK kunde genomföra både 
poängseglingar och givet pandemins gynn-
samma utveckling även BMBK:s Sommar-
regatta - Liros Cup!
 Poängseglingarna genomfördes spritt över 
sex helger med start i juni i och med  

BMBK:s Sommarregatta (Liros Cup) genom-
fördes söndagen den 11:e juni och i likhet 
med föregående år föregicks den av en trä-
ningsdag på fredagen i samarbete med Hjuviks 
Båtklubb och Liros Cup hos Hovenäsets 
Segelsällskap, HSS. Nytt för i år var att vi 
även lockat optimistseglare från Stockholm 
och KSSS, så intresset för arrangemanget 
växer stadigt! Efter en rolig träningsdag och 
häng på hamnplanen och ön seglade en stor 
grupp optimister över till Hovenäset på 
lördagen, regnet till trots, där tre kappseg-
lingar genomfördes innan det var dags att 
segla hem igen, med färjan som en sista 
”gate” innan vi anlöpte hemmahamnen. 

Midsommarregattan. Deltagarnas resultat 
över säsongen räknades ihop till säsongsav-
slutningen och vid Sluttampen korades 
totalsegrarna. En av deltävlingarna var också 
BMBK:s Klubbmästerskap, även detta resultat 
räknas in i totalserien.

BMBK:s Sommarregatta bjöd senare på sol 
och mycket vind och totalt deltog över 60 
optimistseglare, åtta RS Aero och fyra Triss-
jollar och Laserseglare, vilket får betraktas 
som ett rekordstort deltagande! E-jollarna 
lös med sin frånvaro då arrangemanget 
krockade med VM som hölls samtidigt i 
Råå Jolleklubb utanför Helsingborg där två 
av klubbens seglare deltog: Sebastian 
Knaack (RÅSS) och Johan Kylebäck 
(HjBK). BMBK hade också seglare som 
representerade Sverige vid nordiska mäster-
skapen i optimistjolle ”JNoM” i Träslövsläge 
där Victor Isdahl (HjBK) och Linnea Åkesson 
(KBS) deltog.

2021 års vinnare sammanlagt 

i poängseglingarna

Optimist A  Linnea Åkesson

Optimist B  Ernst Åkesson

Optimist C  Ida Mårtensson 

Trissjolle  Ross Ottosson, 

 Robin Merck

E-jolle  Johan Kylebäck

Laser  Sven Wallström

2021 års klubbmästare

Optimist A  Emmy Nizén

Optimist B  Ernst Åkesson

Laser  Sebastian Knaack

Trissjolle  Benny Johansson,  

 Wille Johansson
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Seglarskolan och Sjölekis 2021
Stort tack för lånet av era härliga barn 
som gick i seglarskolan och sjölekis 
förra sommaren! 
Det blev mycket bus, skratt, bad, lekar, lära 
känna nya kompisar blandat med att lära sig 
nya utmaningar inom seglingen.
 Klubbens styrelse vill även tacka alla ledare 
och föräldrar för ännu ett år med fokus på de 
restriktioner som krävdes för att minimera 
risken för smittspridning av COVID-19.
 Det blev en härlig seglingssommar med 
växlande vindar där seglarskolebarnen fick 
möjlighet att lära sig segla i både svaga och 
lite hårdare vindar beroende på vilken grupp 
de tillhörde. Under tisdagarna fick de öva på 
att bada med båten, dvs kapsejsa, vilket 
brukar vara mycket uppskattat och för vissa 
barn lite läskigt - men de är väldigt stolta 
när de klarat av det! Barnen som gick Sjölekis 
fick lära sig att segla på land, sitta i båten 
och styra både på vattnet och på land och 
lära sig vad alla delarna på båten heter varvat 
med mycket lekar och bus.

 När seglarskolebarnen tyckte att de hade 
tränat färdigt på kryss, läns, slör och halv-
vind var det dags för den populära utflykten 
vilket brukade ske under onsdagen eller 
torsdagen. Beroende på vilken grupp man 
tillhörde fick man chansen att vara med och 
segla en sträcka till utflyktsmålet medan 
många barn var nöjda över att bara få åka i 
gummibåtarna och lära sig genom att kika 
på hur de andra barnen tog sig fram på 
vattnet. När seglingsbiten var klar så laddades 
det med lekar, bad och korvgrillning innan 
det var dags att packa ihop och segla hem.
Barnen som gick Sjölekis fick förstås också 
en utflykt som bestod av bad, fika och 
krabbfiske!
 Veckan gick fort och helt plötsligt var det 
fredag och dags att visa upp för tjocka släkten 
vad man har lärt sig under veckan och de 
stolta ledarna fick dela ut diplom till alla 
barn för bra kämpat under hela veckan!

Seglarskolan 2022
Vilka veckor blir det seglarskola 
i sommar?
Vi kommer att bedriva seglarskola vecka 
28-31, måndag till fredag kl. 9:00-15:00 
med paus för lunch kl. 11:30-12:30.

När öppnar anmälan till seglarskolan?
Anmälan till sommarens seglarskola öppnar 
kl. 9:00 den 1 maj 2022 och det är “först 
till kvarn som gäller”.

Vecka 28 Nybörjargrupp och Blå grupp
Vecka 29 Nybörjargrupp och Grön grupp
Vecka 30 Nybörjargrupp och Ungdoms - 
  gruppen och Blå grupp
Vecka 31  Nybörjargrupp och Grön grupp

Nytt för i år är att vi har ersatt Tävlings-
gruppen med en Ungdomsgrupp. Du ska 
vara född år 2008 - 2010 och gått blå grupp 
minst 2 veckor.

Vilken grupp ska jag anmäla mitt 
barn till? 

Nybörjargruppen: här går barn som ska 
fylla 8 år (född 2014) och har gått Sjölekis 
tidigare eller äldre barn som aldrig har gått 
nybörjargruppen tidigare. Alla barnen måste 
kunna simma 200 meter på djupt vatten. 
Här ingår hyra av båt i kursavgiften.

Grön grupp: här går barn som har gått 1 
vecka nybörjargrupp eller gått grön grupp 
tidigare. Här ingår hyra av båt i kursavgiften, 
men det går även bra att ha egen båt.

Blå grupp: här går barn som har gått 
minst 2 veckor grön grupp eller blå grupp 
tidigare. Här ingår hyra av båt i kursavgiften, 
men det går även bra att ha egen båt.

Tävlingsgrupp: här går barn födda år 
2008-2010 som har gått minst 2 veckor blå 
grupp tidigare. Här ingår hyra av båt i kurs-
avgiften, men det går även bra att ha egen båt.
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Kursinformation
Nybörjargruppen:  Vi går igenom allt 
från grunden i ett lugnt tempo och målet är 
att du ska känna dig trygg på vattnet och ha 
viljan att fortsätta segla. Här lär du dig 
seglingstermer, riggning av båten, kapsejsning, 
ta dig fram med optimistjollen på land och 
hav samt sjövett. Lära känna nya kompisar, 
leka och ha kul!

Grön grupp: Här fortsätter vi att repetera 
de grundläggande delarna, skapa trygghet 
på vattnet och utöva de olika seglingssätten. 
De barn som har gått grön grupp tidigare 
kommer att få förbereda sig inför blå grupp.
Lära känna nya kompisar, leka och ha kul!

Blå grupp: Här lär vi oss hur vi startar, 
seglar snabbaste vägen, viktiga väjningsregler, 
trimning av båten och mycket mer. De barn 
som har gått blå grupp tidigare kommer att 
få förbereda sig att vara med på en poäng - 
segling på klubben. Lära känna nya kompisar, 
leka och ha kul!

Ungdomsgrupp: Här fortsätter vi att öva 
på det vi har lärt oss i blå gruppen och beger 
oss ut på äventyr! Lära känna nya kompisar 
och ha kul!

Vid användning av egen/privat båt
För användning av privat båt (gäller ej ny-
börjargruppen) under seglarskoleveckan 
måste utrustningen vid kursstart uppfylla 

Seglarskolans generella säkerhetskrav. I god 
tid innan kursstart rekommenderas att egen 
utrustning kontrolleras så den överensstäm-
mer med klubbens krav (checklista finns på 
hemsidan).
 En besiktning av utrustning kommer utföras 
vid kursstart och om säkerhetsbrister identi-
fieras behöver dessa åtgärdas innan båten får 
användas under kursen. Besiktning görs 
måndag kl. 8:30 samma vecka som du bokat 
din kurs. Seglarskolan har ingen extra ut-
rustning att låna ut/sälja. Ägaren ansvarar 
för att utrustningen är ansvarsförsäkrad.

Vad gäller vid kursstart?
Vid kursstart ses vi vid klubbhuset på Tampen 
där dina ledare tar emot dig. En vuxen per 
elev bör vara på plats för att få information 
om vad som kommer att ske under veckan. 
Se till att ta med flytväst och ombyte och 
kläder efter väder redan på måndagen. Vid 
varmt väder medtag extra stor vattenflaska.

Vad gäller vid lunchpausen?
Eleverna har lunchpaus kl. 11:30-12.30. Det 
går bra att äta hemma eller ta med sig lunch 
och äta den på plats. Det finns tillgång till 
kylskåp och micro. Det kommer att finnas en 
ledare på plats. OBS! Packa ej lunchen i 
glasförpackning eller dryck i glasflaska! 
 Om pandemin sätter fart igen så önskar vi 
att man äter sin lunch hemma om det är 
möjligt.

Kursinformation
Vad kostar det att gå i seglarskola?
Nybörjargrupp: 2150 kr/vecka* 
(kursavgift, båthyra, medlemskap)
Grön grupp: 2400 kr/vecka* 
(kursavgift, båthyra, medlemskap)
Blå grupp: 2400 kr/vecka* 
(kursavgift, båthyra, medlemskap)
Ungdomsgrupp: 2400 kr/vecka* 
(kursavgift, båthyra, medlemskap)

*Om eleven redan är medlem i BMBK för 
verksamhetsåret 2022, reduceras avgiften med 
100 kr vid inbetalning.
Om eleven har egen båt reduceras avgiften med 
700 kr, gäller grön, blå och ungdomsgrupp.

Anmälningsvillkor
Du kommer att få en bekräftelse via mejl på 
din kursanmälan inom en vecka och då får 
du information om hur du ska betala. An-
mälan är sedan klar när man har betalt 
medlemsavgiften och kursavgiften.
 Om det blir färre än 5 elever per grupp 
kommer kursen att bli inställd och då får du 
tillbaka den summa som du swishat in för 
kursen.
Villkor för avbokning av kurs:
 Om du behöver avboka din kurs behöver 
du meddela bmbk.seglarskola@gmail.com 
senast 3 veckor före kursstart för att få till-
baka inbetald kursavgift.
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FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:
BOHUS-MALMÖNS
SEGLARSKOLA

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA
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Mer segling och kurser
Seglarskola för äldre ungdomar/vuxna
Det har kommit en del önskemål om att 
skapa en grupp även för äldre ungdomar och 
vuxna. Idag har vi enbart optimistjollar 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 v. 28-31 kl. 15.30-17.30 kommer 
vi att bedriva träningssegling för alla med-
lemmar som vill prova på eller träna lite 
extra. Det går bra att låna en av våra optimist-
jollar och ungdomar/vuxna tar med egen båt. 

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

Poängseglingar
För alla er 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 
information om tävlingar här i BMBK-nytt 
eller på fliken “kappseglingsverksamheten” 
på hemsidan.
 Det är bra om du har gått seglarskole-
kurserna, minst en nybörjarkurs och en 
grön kurs innan du provar på poängsegling. 
Om man vill vara mer förberedd rekom-
menderar vi att man även har gått blå grupp.
 Om du inte vill segla så kom ner och titta 
och eventuellt kan vi behöva lite hjälp med 
att hålla i startflaggorna på bryggan.

Hyra av optimistjolle
Det går bra att hyra en optimistjolle för 100 kr 
per timme för alla medlemmar, kl. 15:00-
18:00 måndag-torsdag vecka 28-31 eller i 
samband med poängseglingarna. Fråga 
någon av instruktörerna nere på Tampen 
och swisha eventuellt medlemskap+100 kr 
till BMBK: 123 64 45 241 (“båthyra”)

Vill du segla mer? Varför sluta när 
sommaren är slut?
När sommarlovet har nått sitt slut så kan 
man hänga med i ett nytt seglargäng i en 
segelklubb nära dig där du bor. Då kan man 
få vara med och segla efter skolan någon dag 
i veckan och åka på seglarläger och ”hänga” 
med sina kompisar. Om du funderar på vad 
din närmsta seglarklubb heter så fråga gärna 
seglarskoleansvarig Susanne så hjälper hon 
till, bmbk.seglarskola@gmail.com  

Vi kommer att lägga ut bilder från veckans 
seglarskolekurs och sjölekis på Instagram 
(”bmbkseglarskola”) om det är ok med er 
föräldrar.
 Välkommen med eventuella frågor/funde-
ringar via mail till Susanne Iwarson Isdahl 
på: bmbk.seglarskola@gmail.com

Sjölekis 2022
Nytt för i år är att barnen som vill gå Sjölekis 
behöver vara minst 6 år och ska fylla 7 år 
under år 2022, dvs född år 2015. Så välkomna 
alla barn som är födda år 2014-2015. För dig 
som är äldre rekommenderar vi att anmäla dig 
till seglarskolans nybörjargrupp.

Vilka veckor är det Sjölekis i sommar?
Vi kommer att bedriva Sjölekis vecka 28-30, 
måndag-fredag för barn födda år 2014-2015.
Det kommer att finnas två grupper för  
sjölekis varje vecka, en förmiddagsgrupp 
(kl. 9:00-11:30) och en eftermiddagsgrupp 
(kl. 12:30-15:00).

När öppnar anmälan?
Anmälan till sommarens Sjölekis öpnnar kl. 
9:00 den 1 maj 2022 och det är “först till 
kvarn som gäller”. Om vi kommer att behöva 
ställa in en kurs så kommer ni att få hela 
kursbeloppet tillbaka.

Vad gör vi på Sjölekis?
Här ges en introduktion till segling och 
båt liv på ett lekfullt och kravlöst sätt. Tanken 
är att man ska få upp ögonen för havet, vindar 
och segelbåtar. Kursen kan ses som en förbe-
redelse till seglarskolans nybörjarkurs. Man 
får under dessa halvdagar följa med BMBK:s 
ledare 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.

Vad händer vid kursstart?
Vid kursstart samlas vi vid klubbhuset på 
Tampen där dina ledare kommer att ta hand 

om dig och ge information om vad som 
kommer att ske under veckan. Se till att ta 
med flytväst, ombyte och kläder efter väder 
redan på måndagen.

Vad kostar det att gå på Sjölekis?
Kostnaden för sjölekis är 700 kr/barn och 
vecka (600 kr för kursen +100 kr för med-
lemskap).
Om hela familjen vill bli medlemmar betalar 
ni in 350 kr för hela familjen, dvs familje-
medlemskap. 
I samband med inbetalningen av kurs och 
medlemskap blir eleven automatiskt olycks-
fallsförsäkrad.

Anmälningsvillkor
Du kommer att få en bekräftelse via mejl på 
din kursanmälan inom en vecka och då får 
du information om hur du ska betala.  
Anmälan är sedan klar när man har betalt 
medlemsavgiften och kursavgiften.
Om det blir färre än 5 elever per grupp 
kommer kursen att bli inställd och då får du 
tillbaka den summa som du swishat in för 
kursen.

Villkor för avbokning av kurs
Om du behöver avboka din kurs behöver du 
meddela bmbk.seglarskola@gmail.com
senast 3 veckor före kursstart för att få till-
baka inbetald kursavgift.

Välkommen!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:
BOHUS-MALMÖNS
SEGLARSKOLA

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA



Vi har många fina BMBK-kläder och andra saker med BMBK:s 
emblem på som vi säljer vid klubbhuset på Tampen i samband 
med seglarskola, sjölekis och tävlingar mm.

Vi tackar Dan Björk-
man för stora mängder 
segel som vi beställer 
segelväskor av.
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Kläder med BMBK-tryck Till minne
Vår hedersmedlem Anders Netshagen gick 
ur tiden sommaren 2021. Anders sörjs närmast 
av sin hustru Lotta och barnen Linus och 
Tobias med familjer. Anders älskade Bohus-
Malmön, båtlivet och seglingen och var ofta 
vid klubben för att deltaga i förenings- och 
båtlivet. Vi minns Anders med stor sorg och 
saknad som en av BMBK:s eldsjälar.

Anders har dessutom verkat som BMBK:s 
ordföranden under flera år och som en seglare 
som år efter år har deltagit i seglingsverk-
samheten både som arrangör och seglare. 

Tack Anders, för allt du gjort för Bohus- 
Malmön och BMBK.



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 18

Om BMBK:s anläggning
Vi hade mycket bra uppslutning på arbets-
dagarna 2021 trots pandemin. Anläggningen 
hade klarat sig bra när vi gjorde bokslut i 
höstas tack vare samarbete med underhållet. 

Andrahandsuthyrning av båtplats
Andrahandsuthyrning av bryggplats 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 med-
dela namn, adress och telefonnummer till 
info@bmbk.nu, avseende den som hyr i 
andra hand och för att informera om andra 
väsentliga delar av avtalet, exempelvis hur 
stor båt som får disponera platsen och vilka 
regler som gäller beträffande förtöjning. 
 Vi har en ökad uthyrning i andra hand 
vilket medför en del att tänka på då vi bl a 
får båtar som inte har någon direkt koppling 
till ön eller BMBK. Det ställer större krav 
på dig som äger platsen och nedan följer 
några punkter att ta i beaktande vid andra-
handsuthyrning. 
• Endast möjligt för båtar som är anpassade 
 till platsens bredd och bommens längd.
• Landström är inte till för inkoppling av 
 t ex värmeelement eller annan permanent 
 strömförsörjning.  
• Boende i båten är ok vid enstaka tillfällen, 
 men får inte vara varaktigt under tiden 
 platsen disponeras  
• Parkering skall ske enligt anvisningar 
• Medlemskap skall tecknas av den som 
 hyr i andra hand 
• Alla förväntas hålla rent och snyggt och 
 ta hand om sitt eget skräp. 

Arbeten under 2021
Under 2021 byggdes nya sjösättningsramper 
och en arbetsflotte införskaffades för att enklare 
kunna sköta underhåll på bryggor och fram-
för allt bojar. En del kvarstår att göra på 
flotten men den bör vara färdig till sommaren.

Dekal på båten
Då det sker en del andrahandsuthyrning av 
båtplatser så tog vi inför sommaren 2021 
fram en dekal att sätta på båten för att lättare 
kunna identifiera att det är rätt båt på rätt 
plats. Vi fortsätter detta förfarande även 
2022 och dekaler finns att hämta vid årets 
arbetsdagar. 

Vi vill göra er uppmärksamma på att förtöja 
båtarna på rätt sätt för att minska onödigt 
slitage på bryggor och bommar. Rätt sätt vid 
förtöjning vid flytbryggor är att båten skall 
ligga väl uppspänd mellan bommarna för att 
på det sättet minska belastningen och att 
det uppstår ”ryck” vid hårt väder och grov sjö. 
 Tiden som båtplatsen får disponeras är 1 
april till 15 oktober. Behöver du av någon 
anledning ha din båt i sjön före eller efter 
dessa datum så måste du meddela detta till 
BMBK och även säkerställa att det sker en 
löpande tillsyn. 

Om våra bryggor och båtplatser 
Brygganläggningen består av flera delar. 
Längst söderut, vid den gamla sjöbodslängan 
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 
pontonbrygga, utan permanenta båtplatser 

och den är främst avsedd för föreningens 
olika aktiviteter när tillfällig tilläggning 
behövs. Utöver pontonbryggorna finns det 
också tre fasta bryggor inom klubbens om-
råde. Vid pontonbryggorna finns båtplatser 
med olika bredd, försedda med Y-bommar. 
Användandet av dessa platser regleras genom 
avtal mellan BMBK och respektive brygg-
platsinnehavare. 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 någonting 
behöver åtgärdas akut. 
 Till kommande säsong så kommer vi att ha 
bryggvärdar på varje brygga som är behjälpliga 
vid frågor och kommer att hålla ett öga på 
att vi tillsammans håller vår anläggning i 
bästa skick. 
Yttre F = Robert Warper, plats 18 
Inre F = Bengt Wallin, plats 59 
T-bryggan = Klas Andersson, plats 125 

Felanmälan och praktiska frågor 
Felanmälan eller praktiska frågor rörande 
anläggningen riktas till Håkan Franson 
hakan.franson@live.se. Överlåtelse av brygg-
plats sker enligt avtal och administreras av 
Benny Johansson. Beslut i frågan fattas av 
BMBK:s styrelse. Ändring av adress, tele-
fonnummer eller andra förhållanden som 
påverkar BMBK:s möjligheter att få tag i 
bryggplatsinnehavaren meddelas till 
batplatser@bmbk.nu

Båtplatser på land 
BMBK arbetar löpande för att uppdatera och 
sammanställa förteckningen över landplatser, 
som finns på anslagstavlan på klubbhuset på 
Tampen. Titta gärna i förteckningen - upp-
täcker du någon felaktighet avseende din plats 
kontaktar du styrelsen, info@bmbk.nu eller 
076-103 51 08. Landplatserna faktureras av 
klubben utifrån vad som är registrerat i 
IdrottOnline (klubbens medlemsregister). 
Om du inte fått någon faktura - hör gärna 
av dig! Det kan behövas en uppdatering i 
vårt register.

Parkering 
Vi har fått in flera synpunkter på att bilar 
parkeras i vårt hamnområde och vill påminna 
om att bilar bara får finnas där i samband 
med ”lastning och lossning”. Behöver du 
parkera så hänvisar vi till långtidsparkeringen 
som finns mitt på ön.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:
BOHUS-MALMÖNS
SEGLARSKOLA

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA
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Arbetsdagar 2022
Vi har vi planerat för ett antal arbetsdagar då vi tillsammans arbetar med det som behöver 
utföras för att vi skall få en trevlig upplevelse på vår fina anläggning. 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 fika.

Arbetsdag 1: lördag 30 april, kl. 10-13
Här öppnar vi upp klubben inför sommarsäsongen och röjer efter vinterns påverkan.

Arbetsdag 2: lördag 4 juni, kl. 10-13
Bottenmålning av följebåtar, underhåll av klubbhuset mm.

Arbetsdag 3: lördag 2 juli, kl. 10-13
Fortsatt arbete på anläggningen och förberedelser inför seglarskolan.

Arbetsdag 4: söndag 6 augusti, kl. 10-13
Upptagning av följebåtar, sjösättningsramper mm.

Arbetsdag 5: lördag 24 september, kl. 10-13
Tar upp bryggkjolar, bär in båtar i klubbhuset 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.

Försäkring
Som medlem i BMBK är man försäkrad när 
man vistas inom klubbens område och både 
klubbhus och sjöbodar är fullvärdesförsäkrade. 
Läs mer om båtklubbsförsäkringen via 
Svenska Sjö här: 
www.svenskasjo.se/for-batklubbar

Medlemsregister
BMBK behöver er hjälp för att hålla medlems-
registret uppdaterat! Det är viktigt att du 
meddelar ändringar av dina kontaktuppgifter 
till klubben.
 Maila dina aktuella kontaktuppgifter 
(adress, telefon och e-postadress) samt person-
nummer till: info@bmbk.nu
 Det är styrelsens ambition att kunna kom-
municera med er medlemmar via e-post,  
för att t ex skicka ut viktig information.

Hyra klubbhuset på Tampen
BMBK:s klubbhus på Tampen har ett av 
Malmöns bästa lägen precis vid vattnet! 
Klubbhuset passar perfekt för After Work, 
middagar eller andra sammankomster för 
upp till 30 personer. Under sommaren 2019 
moderniserades klubbhuset och det finns nu 
en komplett kökslösning, bord, stolar och 
viss övrig utrustning. Att hyra klubbhuset 
kostar 1500:- per dag.
Mer information finns på hemsidan.
Är ni intresserade av att hyra klubbhuset? 
Kontakta Peter per e-post: merck@telia.com

BMBK:s nya hemsida
Under hösten 2021 meddelade Riksidrotts-
förbundet att deras verksamhetssystem 
Idrott Online slutar att leverera hemside-
funktionen under 2022. BMBK, med hjälp 
av Martin Morát, utvecklade därför en ny 
websida på Wordpress-plattformen via web-
hotellfunktionen One. Medlemsregister och 
övrig administration ligger kvar på Idrott 
Online.
 Styrelsen tackar Martin Morát för att han 
designat och konstruerat hemsidan på kort tid. 
 Styrelsen vill även utlysa hjälp med web-
administration framöver. Om någon vill och 
kan hjälpa till med nya funktioner, uppdate-
ringar mm så maila gärna till styrelsen på 
info@bmbk.nu.
 I och med bytet av hemsida har vi även fått 
nya e-postadresser till klubben med huvud-
adress info@bmbk.nu.

Övrigt

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:
BOHUS-MALMÖNS
SEGLARSKOLA

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA
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Medlemsavgifter mm
för säsongen 2022/2023

Medlemsavgifter och andra avgifter gäller 
för verksamhetsåret som löper från 1 maj  
till 30 april året därpå.
 Faktura för säsongens medlemskap och 
avgifter för bryggplatser mm skickas ut i slutet 
på mars och skall betalas in på föreningens 
Plusgiro nr 806860-3 med förfallodag den 
30/4-2022. För de medlemmar som inte  
betalar fakturan i tid kommer en påminnelse-
avgift på 500 kr.

A. Medlemskap 
 (Första medlemmen i en familj) 150:-
A1 Familjemedlemskap 
 (Samtliga medlemmar i familjen) 350:-
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 (Sjöbod 1 till 24 
 samt 51 till 58) 600:-
F. Sjöbod större (Sjöbod 25 till 44) 650:- 
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 2022, 900:-
N. som varit med på endast en arbetsdag 
 under 2022, 450:-
O. som varit med på två eller fler arbetsdagar 
 under 2022, 0:-

Vid förändring i engagemang från föregående 
kalenderår ber vi dig meddela detta snarast. 

För frågor eller ändringar kontakta: 
info@bmbk.nu

Tänk på att arbetsplikten genomförs 
verksamhetsåret innan, vilket betyder att 
deltagande på minst 2 arbetsdagar under 
sommaren 2022 gör att du slipper betala 
arbetsplikten för verksamhetsåret 2022/2023.

Notera att ägare av ej registrerad uppställd 
båt/trailer på landplats påförs för varje ute-
bliven årsavgift dubbel avgift/år (medlems kap 
+landplats sommar&vinter x 2).

Kassören i BMBK

Kassören om medlemskap, 
avgifter och ekonomi

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.

Medlemskapet är en förutsättning för att 
vara med i seglarskolan, att hyra landplats 
och att använda vår fina anläggning. Givetvis 
är även de som har bryggplats eller sjöbod 
medlemmar.

Medlemmar omfattas av en olycksfallsför-
säkring som gäller inom klubbens område 
inklusive försäkrad klubbs normala vatten-
område som används för träning och tävling.

Sedan några år är alla medlemmar registre-
rade i IdrottOnline som är ett gemensamt 
verksamhetssystem för svensk idrott och 
hjälper oss som förening att administrera 
allt på ett ställe, medlemsregister, ansökan 
om LOK-stöd mm. Du som medlem regist-
rerar själv dina uppgifter och vi uppdaterar 
ditt engagemang i klubben. Utifrån dessa 
uppgifter skickas faktura för medlemsavgifter 
ut varje vår. Sker ändringar under året kan 
faktura skickas ut i samband med det. 

Saknar du faktura för ditt medlemskap kan 
det bero på att du inte finns i Idrott Online 
eller att dina uppgifter är inaktuella. Kon-
takta styrelsen om dina uppgifter behöver 
uppdateras eller gå in via www.bmbk.nu, 
klicka på ”ansök om medlemskap” för att 

fylla i dina uppgifter så vi kan skicka en 
faktura för ditt medlemskap. Samma gäller 
om du vill bli ny medlem såklart! Skicka 
gärna ett mail till info@bmbk.nu och berätta 
om din medlemsansökan så blir det enklare 
för oss. Det hjälper med information som 
att du vill hyra landplats, har gjort upp om 
att hyra i andra hand eller att du bara vill 
vara medlem helt enkelt! 

Balans- och resultatrapport från verksam-
hetsåret som avslutades 2021-04-30 finns 
här i BMBK-nytt.
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Bohus-Malmöns Båtklubb
854600-4972

Balansräkning 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader och bryggor 2 475 184 2 698 048 2 920 912
Båtar och inventarier 95 285 84 683 112 649 
Summa anläggningstillgångar 2 570 469 2 782 731 3 033 561

Omsättningstillgångar
Varulager 8 486 7 220 1 506
Fordringar på medlemmar 116 078 98 350 0
Förutbetalda kostnader 51 063 50 922 50 116
Bankmedel 1 626 444 1 307 564 1 057 877
Kassa 60 40 2 875
Summa omsättningstillgångar 1 802 131 1 464 096 1 112 374

Summa tillgångar 4 372 600 4 246 827 4 145 935

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Insatskapital 2 783 725 2 783 725 2 783 725 
Balanserad vinst 937 792 785 407 628 189
Årets resultat 123 013 152 385 157 217
Summa eget kapital 3 844 530 3 721 516 3 569 131

Långfristiga skulder
Medlemslån  0  0  0
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 505 867 503 458 552 990
Förskott från medlemmar 350 0 0
Upplupna kostnader 21 853 21 853 23 813
Summa skulder 528 070 525 311 576 803
 
Summa skulder och eget kapital 4 372 600 4 246 827 4 145 934

Balansräkning
Bohus-Malmöns Båtklubb
854600-4972

  2020-05-01 – 2019-05-01 – 2018-05-01 –
Resultaträkning 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30

Föreningens intäkter
Intäkter från medlemmar 565 714 505 601 489 777 
Seglingsintäkter 193 483 271 453 247 454 
Triss-SM 0 51 220   
Bidrag 26 032 26 701 57 745 
Summa föreningens intäkter 785 228 854 975 794 976 

Föreningens kostnader
Varor och material -66 668 -114 659 -82 997
Reparationer och underhåll -112 947 -56 941 -38 504
Arrenden -76 454 -75 577 -74 063
Övriga externa kostnader -84 695 -66 572 -87 652
Lön till instruktörer -73 200 -83 190 -102 200
Utbildning -3 100 -17 365 -7 700
Triss-SM 0 -37 456  
Avskrivning särskild post 0    
Avskrivningar -245 152 -250 830 -244 643
Summa föreningens kostnader -662 215 -702 590 -637 759

Föreningens resultat 123 013 152 385 157 217

Ränteintäkter  0  0  0
Räntekostnader  0  0  0

Årets resultat 123 013 152 385 157 217

Resultaträkning
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BMBK:s styrelse för 
verksamhetsåret 2021/2022
ORDFÖRANDE
Peter Merck 
merck@telia.com
076-10 35 108
Store Pelles gränd 10, Bohus-Malmön
 
VICE ORDFÖRANDE 
administration bryggplats & sjöbod
Benny Johansson
benny.johansson@ekmangroup.com
070-559 55 60
Olle Ringares Gränd 5, Bohus-Malmön

KASSÖR
och SEGLARSKOLEANSVARIG
Susanne Isdahl 
sussebmbk@gmail.com
0768-89 25 16
Prästgårdsgränd 7, Bohus-Malmön 
 
SEKRETERARE samt LEDAMOT 
Erik Norström
Olsebergsvägen 17
+41 79 791 75 93

INTENDENT Bryggor och sjöbodar
Håkan Fransson 
hakan.franson@live.se
076-786 52 45
 
TÄVLINGSANSVARIG
Charlotte Åkesson
chakesso@gmail.com
079-336 87 93
  

UNGDOMSOMBUD 
Tindra Forssén
tindra2001@live.se

VALBEREDNINGEN
Per Ottosson (sammankallande)  
per@ottosson.com 
070-747 24 94
Olle Ringares Gränd 4, Bohus-Malmön 
 
Valberedningen söker engagerade medlemmar 
som kan tänka sig ett uppdrag i styrelsen eller 
valberedningen. Har du någon att rekommen-
dera för uppdraget? Kontakta gärna styrelsen 
eller Per i Valberedningen. 

E-post: info@bmbk.nu

Aktivitet Datum Samling Övrigt

Betala avgifter till BMBK fre 29 april  Faktureras

Arbetsdag 1 lör 30 apr  kl 10:00  Ta gärna med verktyg och redskap

Seglarskolans anmälan öppnar lör 1 maj kl. 09.00 www.bmbk.nu

Arbetsdag 2 lör 4 juni kl 10:00  Följebåtar, bojar, klubbhuset mm

Midsommarregatta sön 26 juni kl 9:30 Ingår i poängseglingarna, 

  rorsmansmöte 10:00 2 seglingar, djungelbana 

Arbetsdag 3 lör 2 juli kl 10:00 Klubbhuset, seglarskolan mm

Sommarregatta sön 10 juli kl 9:30 Liros cup, Ingår i poängseglingarna 

  rorsmansmöte 10:00 

Träningssegling tis 12 juli kl 15:30 Seglarskolans instruktörer arrangerar 

Årsmöte tis 12 juli kl 18:30 I klubbhuset

Poängsegling sön 17 juli kl 9:30  2 seglingar, djungelbana

  rorsmansmöte 10:00

Träningssegling fre 22 juli kl 15:30  Seglarskolans instruktörer arrangerar

Klubbmästerskap sön 24 juli kl 9:30  2 seglingar, djungelbana

  rorsmansmöte 10:00

Gubb- och Gumkampen sön 24 juli kl 15:30 1 segling

Träningssegling tis 26 juli kl 15:30 Seglarskolans instruktörer arrangerar

Poängsegling sön 31 juli kl 9:30 Ingår i poängseglingarna, 

  rorsmansmöte 10:00 2 seglingar, djungelbana 

Sluttampen fre 5 aug kl. 9:30 Ingår i poängseglingarna, 

  rorsmansmöte 10:00 2 seglingar, djungelbana

Arbetsdag 4 lör 6 aug kl 10:00 Upptagning bojar, båtar, ramper mm

Arbetsdag 5 lör 24 sep kl 10:00 Stänga klubben för vintern

Kalendarium 2022

Kallelse till 
årsmöte 2022

Årsmötet 2022 hålls tisdagen den 12 juli 
kl. 18:30 i klubbhuset. Dagordningen 
följer stadgarna och kommer att anslås 
tillsammans med kallelse på hemsidan 
och våra anslagstavlor. 
Välkommen!
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Det syns när våra 
kunder är nöjda

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

010-490 49 00
dygnet runt

Beräkna din premie idag, och välkommen 
att kontakta oss om du har några frågor 
kring din båtförsäkring.

Svenska Sjö är specialister på båtförsäkringar och har som 
ambition att erbjuda våra försäkringstagare kunnig, snabb 
och smidig skadehantering till låga premier. Dessutom ger 
vi våra försäkringstagare direkt återbäring på överskottet. 

Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt 
med att utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygg
hets lösningarna för dig och din båtklubb.

Som medlem i SBU försäkrar du din båt 
 extra förmånligt, utöver andra rabatter 
såsom nautisk kompetens.

Sedan 1967 har vi tryggat båtägare och båtklubbs
medlemmar i hela landet, så nästa gång nån vinkar,  
är det kanske en i gänget. 

Välkommen att försäkra din båt hos oss

 OFFSHORE
TEAM GERMANY

Delikatesser från havets
läckerheter



www.bmbk.nu

Avsändare:
BMBK c/o M. Erikson
Ågårdsvägen 23
341 41 Ljungby


