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Arvoisa jäsen

Veneilykasi 2019 on hiljalleen päättymässä ja talvisäilytys on ajankohtainen.

Kaikista ajankohtaisista asioista ilmoitamme kotisivuillamme ja ilmoitustaululla. Pyrimme välttämään 
postin välityksellä lähetettävän aineiston määrää, joten on ensiarvoisen tärkeää, että saamme jokaisen 
sähköpostiosoitteen tietoomme. Jos sait tämän kiertokirjeen postilaatikkoon, niin ystävällisesti ilmoita 
sähköpostiosoitteesi toimiston sähköpostiin. Näin, tavoitamme sinut parhaiten.

Talvisäilytys kaudelle 2019-2020

Toimintakalenterin mukaan piti talvisäilytyspaikkailmoitus tehdä viimeistään 
11.9.2019. Tämä kiertokirje ei ehtinyt ajoissa jakeluun, joten olemme nyt 
jatkaneet tätä ilmoitusaikaa 26.9.2019 saakka. Toimi alla olevan ohjeen 
mukaan. 

Olemme varanneet talvisäilytyspaikan niille, joilla oli viime kaudella 
talvisäilytyspaikka satamassamme. Lisäksi olemme varanneet paikan myös 
niille, joilla ei ollut paikkaa viime kaudella ja joilta olemme jo saaneet tiedon, 
että tarvitsevat paikan tälle kaudelle. Olemme myös huomioineet ne 
ilmoitukset, joissa on ilmoitettu, ettei paikkaa nyt tarvita. Liitteenä olevasta 
listasta käy ilmi kenelle on etukäteen varattu paikka. Liitteenä myös 
venetietokaavake. Palauta se, jos nimesi ei ole listalla ja tarvitset 
talvisäilytyspaikan tälle kaudelle tai veneesi tiedot ovat väärin. Ilmoita jos 
nimesi on listalla mutta et tarvitse talvisäilytyspaikkaa. 

Pukkitalkoot ovat tiistaina 1.10.2019 klo 18:00. Kyse on talkoista, joten 
jokaisen veneen edustajan tulee olla paikalla. Pukit tulee saattaa sellaiseen 
kuntoon nostopäivään mennessä, että vene voidaan nostaa niihin ilman 
ylimääräistä säätämistä (nosto on kerholle tappiollista ja siksi on vältettävä 
turhaa ajankulua).

Veneiden keskitetty nosto on sitten lauantaina 5.10.2019 alkaen klo 8:00. 
Kyse on nytkin talkoista, joten toivottavaa on, että ollaan paikalla heti 
aamusta, vaikka voi olla että oma vene ei nousekaan heti. 

Toimiston asioita hoitaa toimisto@lvk-lbk.fi       www.lvk-lbk.fi   040-7702535 

Terveisin,
Långvikin venekerho - Långvik Båtklubb ry

Hallitus

Liitteet: talvisäilytyspaikkalista sekä venetietokaavake.
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