
TBK’s våreskader 13–14 maj 2021 

Hej TBK-seglare! 

Då var det än en gång dags för TBK’s årliga eskadersegling. I år blir det dock inte rik<gt som vanligt då 
vi har en pandemi a@ ta hänsyn <ll. Men jag är övertygad om a@ vi nog ska kunna få <ll en bra och 
trevlig eskader i god TBK-anda ändå! 

Årets eskader går söderut och blir på sä@ och vis lite av en repris på en mycket uppska@ad eskader 
som vi hade för några år sedan. 

 

Upplägget är som följer: 

Torsdag eHermiddag/kväll träffas vi på Stora Notholmen som ligger mellan Nedergårdsö och södra 
Ornö, om vindarna blåser från nord och ost. Blåser det däremot från syd eller väst så träffas vi vid 
Krokholmen som ligger mellan Fiversä@raö och MePärd. Där tänder vi våra grillar och sä@er oss på 
klipporna för a@ <llsammans äta egen medförd middag. 

På fredag är det skärgårdskappsegling med spinnaker för dem som vill. Startlinje, bana samt mållinje 
meddelas på skepparmötet. Målet för årets kappsegling är Älvsnabbsviken och bryggan på 
Grytholmen. Där kommer vi på kvällen a@ bjuda på middag bestående av varm- och eHerrä@, som 
TBK bjuder på. Dryck står var och en själv för. 

Då vi kommer a@ si@a ute rekommenderas varma kläder. 

På lördag är eskadern slut och fri@ för var och en a@ välja var man vill ta vägen. 

DÅ KRISTIHIMMELSFÄRDS-HELGEN ÄR TIDIG I ÅR OCH DÄRFÖR INTE GER OSS SÅ MYCKET TID SÅ 
ÄR SISTA ANMÄLNINGSDAG SÖNDAG DEN 2 MAJ (<ll per_hultberg@yahoo.se). 

Fyll i: 

Allmänt: 

• Mobilnummer och namn: 

• Mailadress: 

• Om man vill kappsegla: 

• Båtnamn: 

• Bå@yp: 

• SRS med eller utan undanvindssegel: 

Mat: 

• ------ st Kö@ 

mailto:per_hultberg@yahoo.se


• ------ st Fisk 

Ange även om ni har några allergier. 

För kontakt/frågor ring Per Hultberg, 070-543 28 13. 

Mycket vikSgt! ETersom vi forUarande har eX mycket tuZ Corona-läge måste alla ta ansvar: 

• Är man osäker = stanna hemma 

• Känner du dig inte fullt frisk = stanna hemma 

Väl mö@ på eskadern! 

Per Hultberg 

Segelbåtssek<onen. 

   


