Nyhetsbrev 2/2018
Bästa medlem!
Islossning hägrar – juniorerna seglar
Här är det ännu både is och snö som gäller, men Brändö Seglares tuffa juniorer har redan startat en
spännande seglingssäsong. Nästa vecka tävlar våra optimist-seglare på Geneve-sjön och våra 29er-seglare
tävlar i Cavalaire-Sur-Mer, vid Frankrikes sydkust. Tummar upp för juniorerna!
Flagghissning och BS vårmöte 26 april
Vi hissar flaggan på Sälen torsdagen den 26 april kl. 18. Efter flagghissningen håller Brändö Seglare r.f. sitt
vårmöte. På agendan är ett förslag för vårmötet att ta ställning till: Ska vi denna sommar testa att hålla
restaurangen öppen också för icke medlemmar? Efter mötet blir det supé, menyn meddelas senare.
Anmälningar till supén görs på den nya e-postadressen för restaurangbokningar: brando.seglare@4ec.fi .
Sillfrukost första maj, och morsdagslunch
Krögaren dukar upp ett läckert sillfrukostbord första maj. I år blir det två dukningar, kl. 11.30 och 15.00.
Morsdagen firas den 13 maj med lunch på BS. Menyerna meddelas senare.
Notera den nya e-postadressen för restaurangbokningar: brando.seglare@4ec.fi .
Dags att återgå till gamla traditioner - vårtalko på Sälen 17 maj
Tillsammans gör vi klubbholmen fin till sommaren på talko torsdagen den 17 maj, vi kör igång kl. 17. Kom
med och träffa nya och gamla vänner! Och, är du ny medlem så är det ett ypperligt tillfälle att göra dig
hemmastadd på klubbholmen och att se vad allt intressant BS har att erbjuda.
Talkoservering med förfriskningar finns!
Hamnavgifterna har skickats
Fakturorna för BS båtplatserna skickades den 20 mars, detta år några veckor senare än brukligt.
Båtplatser finns ännu!
Det finns ännu några enstaka lediga båtplatser för år 2018. Ansök om båtplats på http://brandoseglare.fi/
under menyn Hamnen.
*****
Det här nyhetsbrevet är skickat via BS medlemsregistret Skjulet/Suuli. Kolla dina kontaktuppgifter genom
att logga in med ditt medlemsnummer på https://suuli.spv.fi/#/login. Medlemsnumret kan beställas på epostadressen kommunikation@brandoseglare.fi.
Följ med aktualiteterna inom BS på webbplatsen http://brandoseglare.fi/.
Soliga vårliga hälsningar i väntan på påsk och islossning!
Infokommittén

