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Vilken förändring det blivit på hamnen!
Efter förra sommarens bakslag med branden har vi nu
fantastiska möjligheter med restaurang och
servicehus.
Tack till alla er som på olika sätt stöttat i arbetet!

Jollesegling

har vi varje tisdag kväll - gärna oftare om förutsättningarna ges - och vi har jollarna i sjön från klockan 17.
För sig som är ung och för dig som förälder att lära
sjöliv tillsammans med andra familjer. Från 7 juli.

Arwessonbåten
finns tillgänglig för medlemmar att disponera en dag.
Krav – över 18 år, flytväst och sjökunnig.
300 kronor och boka hos Peter, tel 070 – 328 79 56

Flytvästar

från Livräddningssällskapet finns att låna hos oss.

Bastun är öppen
i vår nya servicebyggnad. Måndagar, onsdagar och
fredagkvällar klockan 18 – 20 från måndag den 6 juli.
20 kronor för medlemmar och 40 för övriga.

Ställplatser för gästande husbilar

kan vi nu erbjuda i gästhamnen. Liksom gästbåtarna
har de samma tillgång till servicebyggnaden.

Hamnfiket har blivit sjörestaurang
- kom och ät hos Janne och Monica!!

Kappseglingen Karlsö Runt

är åter aktuell.
Lördagen den 8 augusti går startskottet!

www.klintebatklubb.se
Missa inte!

Världsberömda på hela Gotland
Kommer för en spelning på hamnen
torsdagen den 9 juli kl 19
150:- för vuxna, 50:- för 7 – 15 år
Förköp: Klinte färg och Kiosken i Klinte
Buffé från kl 17

Boka bord på 24 09 46

Har du ännu inte betalt din medlemsavgift för 2015?

Avgiften för 2015 är 250:- för familj, 200:- för
vuxen och 50:- för ungdomsmedlemsskap. Betala in
din avgift via klubbens bankgiro 5582 – 5541. För dig
som betalar för familj – ange familjemedlemmar samt
ange din mailadress!

Om du ändrat din adress…

…är det viktigt att du meddelar detta för att få
tidningen

, som ingår i medlemskapet.

