
Metartävling och grillkväll med tillhörande aktiviteter - ”Save the date”

Lördagen den 26/8 kommer Tyresö Strands Båtklubb att köra den årliga 
metartävlingen och sedan avsluta dagen med en gemensam grillkväll på
klubbens område. I och med att klubben har vuxit på grund av den nya 
brygganläggning hoppas vi att så många som möjligt tar tillfället i akt 
att komma med på denna dag.

Nytt för i år, och för att förhoppningsvis ytterligare locka er medlemmar att delta,
har vi bjudit in några aktörer som har anknytning till vårt gemensamma intresse 
kring båt- och sjöliv:

- Brandkåren 
- Sjöpolisen
- Sjöräddningen
- Tyresö Fiskevårdsförening. Representerad av Peter Dicke som även 

kommer att vara officiell domare för tävlingen. För er med Tyresö 
anknytning känner ni nog igen Peter som en av de lokala eldsjälarna i 
kommunen vad gäller nattvandring samt fiske.

Tanken är att de skall få visa upp sig och berätta om sin verksamhet med syfte 
att upplysa oss om sådant som vi kan ha nytta av när vi är i hamn och på sjön. I 
tillägg kommer självklart båtklubben informera om bl. a ungdomssektionen och 
det seglarläger som genomförts men även finnas till om man har andra frågor.

(Notera att de kan få förhinder med kort varsel pga utryckningar eller incidenter)

Hålltider:
12.00 – Upprop

12.30 – Regelgenomgång

13.00-15.00  – Metartävling

15.00-16.00 – Brandkåren, Sjöpolisen och Sjöräddningen finns på plats (Obs 
cirkatider)

17.00 och framåt – Grillkväll och självklart prisutdelning.

Lite praktisk info:
Främst är denna tävling för barnen i klubben, men även vuxna brukar slita hårt fö
r att vinna!

Fiske sker med mete (flöte - sänke - krok) från våra båtbryggor. 
 
Total mängd fiskvikt vinner, helst sätter vi tillbaka fisken igen, men blir det fina m
ataborrar är det 
klart fiskaren lägger de på tallriken. 

Alla tar själva med det de vill grilla och dricka.
  
Klubben står för grillar och kol, samt priser till tävlingen.
 
Vi kan passa på att poängtera att det är tillåtet att meta från klubbens bryggor 
och även att kasta längst ut på bryggorna om det inte ligger någon båt 
där. Däremot är det inte tillåtet att kasta mellan båtarna eftersom risken är stor 
att fastna i båtar/kapell och förtöjningar.



Vi rekommenderar att deltagande barn har flytväst på sig på bryggorna.

Anmälan?
Självklart krävs det ingen anmälan för denna tävling och dag men för att vi skall 
lättare skall kunna planera för behov av bord för grillkvällen får man gärna skicka 
ett mail till info@tsbk.se och i rubrikfältet skriva ”Anmälan 26/8” och sedan i 
meddelandet ange namn (antal deltagare) och gärna medlemsnummer. 

Det kommer behövas hjälp med förberedelser av denna dag, återkommer med 
detta.

Väl mött!

Tyresö Strands Båtklubb

mailto:info@tsbk.se

