Saltsjöbadens båtklubb, torrsä�ningsinfo 2019
Torrsä�ning med slamkrypare (segelbåtar & motorbåtar > 3000 kg)
Start 08:00 Vi kommer a� maila ut turodningslistor som i �ol.
Lördag 21 september
Alla kvarter utom 1, 2 & 3.
Söndag 22 september
Alla kvarter utom 1, 2 & 3.
Lördag 5 oktober
Sista dagen för torrsä�ning i
kvarter 7, 8, 9 & 10. Övriga
kvarter utom 1, 2 & 3 i mån av �d.
Söndag 6 oktober
Sista dagen för torrsä�ning i
kvarter 5 & 6. Övriga kvarter
utom 1 i mån av �d.
Lördag 12 oktober
Alla kvarvarande kvarter.
Söndag 13 oktober
Alla kvarvarande kvarter.
Torrsä�ning med bärgare och trailer (motorbåtar utan köl < 3000 kg)
Start 10:00 samling och bokning vid rampen för turordning mellan 08:30 och 09:45.
Lördag 28 september
Kvarter 4 & 13. OBS, enda dagen för torrsä�ning i kvarter 4.
Lördag 12 oktober
Kvarter 2, 3. & 13
Torrsä�ning med kran på Pålnäsvägskajen (båtar > 8000 kg)
Fredag 11 oktober
Start 08:00. Se �ll a� stö�or, vagga och övrigt pallningsmaterial ﬁnns på plats i god �d. Notera a� du inte kan
komma åt upptagningsområdet med bil från 07:00 på torrsä�ningsdagen.
Torrsä�ning av båt på egen trailer
Om du har egen trailer kan du som ligger i kvarter 16, 17 eller 20 ta upp när det passar dig. Bortre delen av
kvarter 20 ska vara rent från parkerade bilar från den 16 september så a� de som har sin trailer parkerad i
kvarter 4 kan ﬂy�a ut den dit. Hamnplan ska vara ren från parkerade trailers den 21 september.
När du upp båten själv så är det bara a� ställa den ute på kajen. Börja u�från, det ska vara en halvmeter mellan
båtarna.
Generellt gäller:
Ingen biltraﬁk på hamnplan under torrsä�ningsdagarna.
Du måste ha en medhjälpare med dig vid upptagningen och visa aktuellt försäkringsbrev för a� vi ska
kunna ta upp din båt. Du kan som i �ol maila in en kopia i samband med a� du bokar torrsä�ning på
webben.
Bockarnas höjd ska vara 60-70 cm för dig som har motorbåt och tar upp med bärgare och trailer eller
slamkrypare.
Du som har egen trailer eller tar upp i egen regi måste kontakta landansvarig eller funk�onär för
anvisning av plats. Ställer du den på fel ställe ﬂy�ar vi båten på din bekostnad o ch risk.
Vi kommer inom kort a� lägga ut bokningsformulär på webben.
Väl mö� på land igen!
/Pelle
Landansvarig, SBK
PS. Notera a� om du ligger i kvarter 4 eller 19 behöver du inte boka torrsä�nin g. Det är bara en dag som gäller,
den 28 september respek�ve 11 oktober. DS.

