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Gemensam målgång vid Hälsö efterföljande glögg och grillkväll (eller vad 

vädret tillåter) i Hälsö Hamn. 

 
 

Välkomna till Hälsö arrangemanget! 

Ni som fått detta mail är anmälda till den gemensamma målgången vid Hälsö med efterföljande 

grillkväll i Hälsö Hamn. Vi kommer att hålla till vid ”Hamnboa” som är Hälsö Hamnförenings 

klubbstuga och bjuda på värmande glögg samt grillat kött med tillbehör och 1 glas vin till maten. 

Beroende på väder så får vi anpassa lite vad avser genomförandet. Glöggen intar vi under alla 

omständigheter vid grillarna. Maten kommer vi att inta i klubbstugan där vi får samsas om 

utrymmet. 

Varning !!!!! 

På en del plottrar är kordinatangivelserna fel för angöringsprickarna till hamninloppet till Hälsö 

hamn. Därför uppmanas till stor försiktighet vid angöringen då motljuset i hamnen till viss del 

försvårar mörkerseendet. Kombination med felaktig uppgift i plottern och svår visuell orientering 

kan få ett icke önskat utfall då det finns sprängstensmassor vid sidan av inloppet. 

 

Bryggplats 

Vi har fått anvisat i första hand den andra bryggan med Y-bommar där det också utlovats att det 

skall finnas ström. Se röda prickar på skissen. På bryggan är eluttagen (6 st) säkrade 10 A vardera 
och på piren (6 st) säkrade 6 A vardera. Sen får vi samsas om totaleffekten om vi hamnar på 
samma fas. Vi löser detta på något sätt. Vi betalar hamn och elavgift för samtliga båtar. Behåll den 

brandgula 24-timmars vimpeln på under hela Hälsövistelsen. 
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Mottagande 

Om allt klaffar så kommer vi att vara på plats 19:00 vid klubbstugan där också grillarna finns. Om 

ni blir sena till Hälsö så ring eller sms:a till Martin 0707- 593086 eller Lars på 0702 584787 så kan 

vi försöka anpassa oss till ev förseningar.  

 

Middag 

Grillarna tänds ca kl 19:00 

Därefter minglar vi och smuttar på glögg och pepparkakor. 

Samtidigt påbörjas grillningen då glöden är perfekt! 

Till middag blir det grillkött med tillbehör som intas i boden. 

Till det grillade ingår ett glas vin eller annat alkoholfritt. 

 

Betalning 

Avgiften för Hälsö-arrangemanget är 200 sek/båt för kringkostnader hamnavgift plus 150 

sek/person för mat och dryck och betalas in på plusgirokonto 42 01 92 – 7 märkt ”12timmars” och 

namn. 

 

Målgång 

Den gemensamma målgångspunkten är en extrainsatt punkt Hälsö fyr och en linje ost denna för er 

som valt detta i anmälan annars är målgångspunkten samma som startpunkten. 

 

OBSERVERA!!!! Punkten 2901 Hälsö (Linjen mellan fyren Hälsö ISO och barbordsmärket 0,2 M i 

Ost). N 57 43,92 O 11 39,85 
 

kan endast användas som målpunkt och inte som en traditionell rundningspunkt under seglingen. 

Vid målgång Hälsö kan detta endast göras från nedanstående punkter med tillgodoräknande av 

nedan angivna sträckor; 

 

Punkt 4 St Pölsan till Hälsö  5,5 distans 

Punkt 14 Björlanda till Hälsö 5,1 distans 

Punkt 18 Måvholmen till Hälsö  2,9 distans 

Punkt 20 Hönö till Hälsö   3,1 distans 

Punkt 22 Långedrag till Hälsö 6,9 distans  


