Nu när många tänker sommar, sol och semester är vi i styrelsen fullt sysselsatta med att planera
båtklubbens 70-årsjubileum. Den 17 augusti är det dags. Ta fram din almanacka och boka in det
redan idag! Mellan kl 11 och 15 blir det Öppen hamn / Familjedag där vi bjuder in alla medlemmar,
vänner, bekanta samt kommunens invånare.
Vi satsar på besökare i alla åldrar genom en lång rad olika aktiviteter. Vi får besök av Sjöräddningen,
vi kommer att ha prova-på-segling och civilförsvaret finns på plats för att informera om livräddning
och hur vi ska rusta oss för att klara en kris. Gör fynd på loppisen där medlemmar säljer vatten- och
båtrelaterade saker. Har du själv något du vill sälja kan du lämna in det, alternativt boka ett eget bord
där du kan sälja dina saker (läs mer på hemsidan www.uvb.nu). Och passa gärna på att njuta av en
fika där du får den rätta sjökänslan med hjälp av Åke spelman, skärgårdens kanske mest kände
dragspelare- som även brukar underhålla på båtmässan. Du kan också passa på att köpa
rengöringsmedel till båten, eller prata med Svenska sjö om båtförsäkringar och hur man förebygger
skador. Låt barnen prova fiskelyckan antingen på riktigt eller i vår populära fiskdamm. De kan även
passa på att få en ridtur på hamnplanen. Kanske har du planer på nytt kapell eller sprayhood? Då har
du Avrora på plats att bolla frågor med. Vill ni fördjupa era kunskaper finns Båtägarskolan också med
oss under dagen.
Vi har kort sagt ett fullspäckat program för dig som är medlem, eller för de grannar, vänner eller
andra som du tror är intresserade.
På kvällen blir det sedan en riktig 70-årsfest enbart för klubbens medlemmar. Vi kommer få
underhållning av trubadur Benny Sjögren som även kommer att sköta musiken vi ska dansa till. Det
blir fördrink, asiatisk middag (som kommer att tillagas ute på vår gård) samt kaffe och 70-årstårta.
Drycken som du vill dricka tar du med själv. Kuvertavgiften är 225 kr.
Anmäl dig genom att skicka ett mail till clubmaster@uvb.nu och berätta hur många ni kommer samt
om du har allergier eller special diet. Det kommer att serveras kyckling, skaldjur eller veg .
Därefter sätter du in kuvertavgiften på bg 827-9291 eller Swisha till 123 2199 701 senast 7 augusti.
Glöm inte att skriva namnen på dem som kommer på din betalning!
Vill du vara med och hjälpa till under dagen är du varmt välkommen! Vi behöver hjälp på gårdsplan
med loppisen, frågesport, lek och fiskdamm. Vi kommer också behöva hjälp vid parkeringen samt
med städningen på söndagen. Vi har en förhoppning om att sätta tak över altanen med hjälp av
presenning, och här behöver vi kreativa idéer och villig arbetskraft. Kom till vår hjälp!
Anmäl ditt intresse till vår klubbmästare Bim på clubmaster@uvb.nu eller ring 070-950 66 88.
Vi ser fram emot att träffa er alla under vår jubileumsdag!

