
Hösteskader 25 september

Vi återvänder till Idöborg

Läs mer på:   https://www.strandbarenidoborg.se/

Lördag den 25 september klockan 10.00 blir det kappsegling med gemensam start i närheten av Bagarsundet sedan 

seglar vi en bana mot strandbaren Idöborg.  För er som inte vill kappsegla men ändå vill segla så anmäl er till öppen 

klass. Man seglar banan, startar när man vill före 10.00. Seglingsföreskrifter och banbeskrivning och mer 

information om Idöborg kommer senare till anmälda. 

Ni som inte seglar tar er valfri väg till Idöborg.

När vi kommer fram så är baren öppen för after sail på terrassen. Notan betalar man själv 

Skärgårdens finaste bastu är bokad 17.00-18.45. 

19:00 samling på terrassen för välkomstdrink och prisutdelning.

Därefter blir det middag.

Klubben bjuder på välkomstdrink och 3-rätters. Man väljer på kött, fisk eller vegetariskt.

Dryck till middagen betalar var och en själv.

Hamnplats kostar 250 kr för båtar upp till 8 meter och över 8 meter 400 kr inklusive el.

Avgiften betalas i baren på terassen.

Anmäl er snarast då antalet platser är begränsat, dock senast 13/9

Anmälan skickas till Anders Ekholm: andersekholmsmail@gmail.com

Anmäl dig med följande uppgifter till Anders:

1. Namn 

2. Mail och mobil så att vi kan nå er

3. Hur många som äter, antal och vilket alternativ.  Ange om du är allergisk mot något!

4. För er som kappseglar/ öppen klass

A) Båtnamn

B) Segelnr

C) Båttyp

D) Öppen klass

E) Kappseglare anmäler:

SRS med eller utan spinnacker, SRSs om ni seglar shorthanded

(barn under 12 år räknas inte som besättning)

Information Covid-19

Prisutdelning och välkomstdrink kommer att hållas utomhus på terrassen. Bord är bokat inomhus.  Möjlighet att sitta ute 

finns om man känner sig otrygg. Man får ta ett eget ansvar. Känner ni er osäkra eller har frågor kontakta gärna Anders 

Ekholm  för mer information. Tel: 070-5800285. Mail: andersekholmsmail@gmail.com
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