Verksamhetsplan för SBK 2018
Hamnarna
Arbetsdagarna är planerade till 12 maj, 26 maj och 15 september.
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Nyckelsystem installeras.
Nya bryggor planeras. De kommer att byggas under 2018 och utöka 3-4 m
båtplatserna. Planer finns att förlänga Riksbryggan och Norabryggan. Virke och
flytblock finns hemma.
Nya y-bommar skall tillverkas under våren. Material finns hemma.
Nya räddningsbojar skall sättas upp under våren 2018 som är beställda.
Vaktkuren bör också ses över med nytt virke och målning under arbetsdagar.
Staket ska byggas mellan vaktkuren och kontoret.
Ny brygga till baksida Svinö ska byggas.
El dras under bryggan vid fyren och under bryggan vid nya etagebryggan.
Kolla och ta upp sjunktimmer vid kajen.
El till ställplatserna färdigställs. Bättre matning och avsäkring.
I Söderbärke ska kajen byggas klart och elstolpe installeras.
Den nordliga låga lastbryggan ska förlängas

Poker Run
•

Det har förkommit en del möten med näringslivsenheten om Poker Run. Där har det
framkommit att det är ett stor arrangemang som är av stor betydelse för båtklubben
och kommunen då det blir mycket positiv uppmärksamhet runt Poker Run.
• Då det visas sig att vi har haft problem föregående år med el så ska det styras upp
bättre från kommunens sida och hjälpa Poker Run med det.
• Då det är ett valår i år så räknar vi att det kommer många politiska partier å vil synas
under poker run. Så har vi börja förberda oss på hur vi ska styra upp det så det blir bra
balans av det hela.
• Det som har diskuteras är att försöka få hit mer marknadsknallar så det blir nått nytt
till årets Poker Run. Det måste förnyas med nått så inte intresse svalnar från besökare.
I Uddparken ska det försökas få mer aktiviteter för de yngre med hoppborgar mm.
• Deltagare som har campat vid sågstugan flyttas till åkern nedan för kyrkan och
kommunen lovar att dra fram el dit.
• Den största PR grejen som är på gång är att Matt Trulio från tidningen Speed On The
Water som håller till i USA kommer till Smedjebacken. Han gör även reportage till
Powerboat Nation som arrangerar de störta poker runs i USA.
• Poker Run involverat kommun samt Visit dalarna i det hela. För vi behöver hjälp med
att visa vår bästa sida när det gäller att kunna ta emot utlänska gäster som ska komma
och vill göra reportage om Poker Run i Europa och då väljer de lilla Smedjebacken.
// Mikael Hedberg

Veteransektionen
•

Modell Ä kör uppvisning i Torrboviken.

Svinö
•
•

Underhåll och skötsel. Inga stora planer inför säsongen.
Badbryggan är demonterad och skrotad under 2017 så en ny behöver byggas.

