Järla Sjöklubb

Logotyp
Work in
progress

Föreningen med Järla anamma

Välkommen till Järla Sjöklubb! En unik chans att njuta av Järla Sjö!
Syftet med Järla Sjöklubb är att göra Järla Sjö mer tillgänglig för dess invånare där kvalitet, tillgänglighet,
samvaro och hållbarhet ligger i fokus. Att ge fler möjlighet att njuta av sjön helt enkelt!
Huvudföreningen består i dag av två separata sektioner, kajak samt båt, som kommer att verka för båtliv,
kanotförvaring samt hyresverksamhet av båt och kajaker.
En målsättning är att fler skall kunna paddla och låna båt samt skapa ett koncept som gör att det finns
möjlighet till flera olika sektioner i framtiden om intresset finns. Vi vill expandera tillsammans med er! Har
du idéer hör av dig. Vi är en ideell verksamhet och behöver fler intresserade som kan hjälpa till!
Hur blir jag medlem och vad innebär ett medlemskap?
Medlemskap i Järla Sjöklubb (Introduktionserbjudande till sista augusti 2020) 20% rabatt vilket innebär
300: - / första året
När du betalat din medlemsavgift kommer mera information att skickas till dig för hur bokning går till.
Som medlem har du sedan tillgång till att hyra kanot och roddbåt. Förhoppningsvis snart även en SUP.
Anmäl dig som medlem till Järla Sjöklubb via denna länk My Club. Gå in och registrera dig nu ☺!
•
•

Betalande medlemmar i kanotsektionen med kanotplats och/eller båtsektionen med båtplats är
automatiskt medlemmar i JSK.
Medlem i kö till kanotplats och/eller båtplats har betalat en köavgift för sin kö-plats, men måste
betala 300: - för att bli fullvärdig medlem i JSK.

Vad kostar det att hyra?

Enmanskajak:
Tvåmanskajak:
Roddbåt:
Kanadensare:

2 timmar

4 timmar

8 timmar

150 SEK
150 SEK
150 SEK
150 SEK

250 SEK
250 SEK
250 SEK
250 SEK

400 SEK
400 SEK
400 SEK
400 SEK

Flytvästar ingår i hyran och skall användas i enlighet med hyresavtalet och hyresregler skall godkännas

