
Hej seglarvänner! 
Vår gemensamma upptagningsdag närmar sig. I år blir det lördagen den 25 september med start kl 9. 
Kom gärna en stund innan och pricka av dig på anmälningslistan och räkna med att du kommer att 
behöva stanna hela dagen eftersom vi har många klubbsysslor att hjälpas åt med innan vi är klara. 
 
Som vanligt vill vi ha din anmälan och betalning i god tid och senast den 19 september. 
När du har betalat in avgiften för upptagningen i Butiken https://rss-
butiken.quickbutik.com/hamnavgifter är du automatiskt anmäld till upptagningen. Obs! Du behöver 
även meddela om du vill ha vinteruppställning i hamnen. Du gör detta enklast genom att köpa din 
vinteruppställning på samma ställe i Butiken samtidigt. 
 
Vi utgår ifrån att du betalar för lyftet och uppställningen i butiken på hemsidan, men om det absolut 
inte fungerar finns möjlighet att göra betalningen via bankgiro 5225-0040, skriv då ditt namn tydligt. 
Anmälan måste då också göras till Maria Brixemo på maria.brixemo@open-mind.se 
 
Om du inte kan vara med den 25/9 får du boka egen tid med någon av kranförarna och betala den 
högre avgiften för det i butiken på hemsidan. 
 
 
Förberedelser som du ska vara klar med innan den 25/9 
Båten ska vara självklart vara avmastad och vagnen ska vara klar och fungera väl innan upptagningen 
startar. Kolla gärna däcken en extra gång innan kl 9 den 25:e. Vi kommer att ha en kväll där du får 
hjälp med eventuell pumpning av däcken. 
 
Försäkringen ska vara betald och uppdragsavtal ska vara tecknat. 
 
Fika/matsäck 
Vi tar en paus för gemensam rast och tid för prat mitt på dagen. Ta med egen matsäck. Tyvärr kan 
inte klubben stå för fikat i år heller pga coronan, så se till att du tar med tillräckligt för att stå dig till 
slutet av dagen. 
 
 
Hälsningar 
Maria Brixemo 
 
maria.brixemo@open-mind.se 
070-216 81 59 
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