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HKK:are
Här följer lite info om vad som händer
under hösten.
Följ också hemsidan www.huvudstakk.se,
samt hållkoll på Facebookgrupperna ”HKK
(främst paddlare) samt ”HKK Seglare”
(främst för, ja just det, seglare)
FÖRST: GRATTIS CLAES ELMÉN
Vinnare av årets tidagscup och dessutom
vinnare av närvaroligan. Läs med under
Resultat samt Nyheter.
HÖSTSTÄDNING planeras söndag 13

november.

Vi börjar vid 10-tiden och röjer som vanligt
runt kajakbodar och klubblokal, på bryggan
och inne i klubbhuset.
Vi funderar på att riva/flytta på maststället
på vinden, det är ju bara i vägen, för att
kunna få rum med fler båtar. Här krävs en
alert arbetsstyrka. Vidare finns säkert bra
grejor att ta tag i, t.ex verkstadsförrådet etc.
Vi bjuder som vanligt på något ätbart vid
lunchtid.
Kanske kan det också vara läge att
organisera effektiv båtupptagning?
LUCIASEGLINGEN
Lucia seglingen kommer ev att genomföras
som förra året dvs som en lagsegling med
begränsat antal båtar. Mer om detta på
HKK Seglares FB-grupp.

BÅTAR PÅ VINDEN
Styrelsen noterar att ett antal Laserbåtar
(närmare bestämt 12 st) ligger på vinden
sedan ett bra tag utan att användas.
Styrelsen anser att vindsplatserna inte i
första hand bör användas som lagerplatser
utan bör förbehållas dem som aktivt
använder sina båtar och vill lägga upp dem
på vinden över vintern.
Vi vädjar därför till de som vet att de inte
kommer att använda sina båtar under
ytterligare en sommar att antingen göra sig
av med båtarna eller förvara dem på annat
ställe. Som incitament till detta överväger vi
att höja avgiften för de båtar som även
nästa sommar ligger kvar på vinden.

BRYGGPLATSER FÖR NÄSTA SÄSONG
Klubben har haft en stor tillströmning av
aktiva laserseglare, och tisdagscuppen är
mer välbesökt än på många år.
Därmed är det också aktuellt att kvotera de
"strandnära" platserna på bryggan.
Styrelsen ämnar därför göra upp en
placeringslista strax efter tisdagscuppens
slutförande med nästa års bryggplacering.
Placeringen kommer i början gå strikt på
antalet seglade tisdagsrace 2016 enligt
gällande resultatlista (se hemsidan
"resultat"), där flest deltagande får välja
plats först, etc etc.
Omplaceringar under säsong kan bli
möjliga men skall koordineras med
hamnkaptenen.
Lånebåten placeras längst tv mot båthuset.
Övriga får stå på vagnar, ev. med kölista till
"strandplats" organiserad via Hamnkapten.
VERKSTAN
Vi påminner om att större projekt (som
typiskt tar golvyta under flera veckor) skall
avtalas med verkstadsansvarig Mats Falle,
och att ett skriftligt avtal skall upprättas.

LÅNELASER och LÅNEKAJAKER
Vi har under säsongen fått igång en
lånelaser som funkat hyggligt.
Bokningssystemet har gått genom anmälan
via FB-gruppen.
Detsamma har nu börjat praktiseras med
de två lånekajakerna – bokning via FBgruppen ”HKK”. Det känns som det börjar
funka hyfsat.
Fortsätt så eller kom med bättre förslag!
MÄRKNING MÄRKNING
Vi påminner också om att du måste märka
dina båtar och grejor med namn och telnummer – det finns en inte obefintlig risk
att omärkta grejor slängs under
städdagarna, (även om principen är att
lägga omärkta grejor i en hög till påföljande
städdag).
MED HOPP OM EN FORTSATT TREVLIG
HÖST VID RODRET ELLER PADDELN.
/Styrelsen

www.huvudstakk.se

