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Gemensam målgång vid Lerkil punkt 30 och efterföljande middag på 

Lerkilsbaren 
 

 

Välkomna till Lerkilsarrangemanget! 
 

Här kommer instruktioner till Er som valt att anmäla er till den gemensamma målgången på Lerkil 

med efterföljande middag på Lerkilsbaren (www.lerkilsbaren.se 0300-282 31). Ni som inte valt 

detta alternativ kan bortse från informationen. 

 

Coronainformation 
 

Vi har gjort bedömningen att det går att genomföra efterarrangemanget i Lerkil trots corona. Det är 

dock viktigt att var och en tar ansvar för att hålla distansen, speciellt till andra besättningar då 

dessa ju uppenbart utgör en ny kontaktyta. På kajen håller vi avstånd. På restaurangen sitter 

besättningarna ihop med sedvanlig distansering. Ingen bordläggning ens på restaurangen! Agera på 

samma sätt som vid ”dagens lunch” nr du äter ute.  

 

Sen är väl informationen om att det max får vara 50 personer på båten överflödig. 

 

Anmälda deltagare: 
 

Det är mycket viktigt att ni, om det blir ett annat antal personer än det ni uppgivit i anmälan, 

snarast informerar oss om detta. Helst innan onsdag eftermiddag. Detta är viktigt för att vi skall 

kunna beställa rätt antal måltider. Kika i slutet på den bifogade komprimerade startlistan. I slutet 

finns en sammanställning av ”båtar till Lerkil” och antalet matgäster.  

 

Maila helst till Lars Tobin lars@atconsult.se  eller ring T. 0702- 58 47 87.  
 

Avanmälan: (Anmälda seglare som ej ankommer till Lerkil lördag kväll): 

Detta hoppas vi naturligtvis inte ska hända er men om någon båt inte kan angöra Lerkil är vi tyvärr 

tvungna att ta ut en avgift den förbeställda middagen. Avgiftens storlek blir då lite beroende på hur 

vi lyckas förhandla med krögaren. 

 

Om det strular till sig under seglingen så SMSa Lars på 0702584787. 

 

 

Bryggplats 

 
Krögare och hamnkapten är praktiskt nog samma person. Vi har blivit lovade plats på gästkajen på 

insidan av piren. 

 

 

Hamnavgift betalar var och en för sig. Görs även detta i baren. 

http://www.lerkilsbaren.se/
mailto:lars@atconsult.se
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Mottagande 
 

Om allt klaffar så kommer vi att ha ett mottagningsplats på piren. Kika efter den oranga vimpeln. 

Vi kommer att finnas där fram till 30 minuter före middagen. Fyll i er seglingsrutt på punktkartan 

(A4-bladet med kartan), ange båtnamn, seglad distans och fäst upp den på anvisad plats efter 

målgång. Vi bjuder er besättning på den traditionsenliga välkomstsnapsen GD. Lämna gärna ifylld 

loggbok om denna är klar. 

 

 

Middag kl 20 00 
 

Middagsarrangemanget är i utedelen av Lerkilsbaren. Här får vi rådda lite själva och anpassa 

bordsplaceringen. Det är under tak men behåll lite varma kläder på!  
 
Grillbuffén serveras som färdiga tallrikar pga corona. Det serveras kyckling, fläskkarré och chiruzo 

med stekt potatis eller pommes samt därtill grönsaker. Efter maten serveras kaffe och kaka. Pris 

250 kr/man. Dryck ingår ej.  
 

Krögaren kommer enligt uppgift att separera borden etc.  

 

Betalning som vanligt i baren….ingen växlingskurs att bry sig om i år. 

    

 

Ovidkommande information. 

 

Tydligen huserar späckhuggare i vattnen utanför Lerkil. Håll utkik så kanske det blir en story till 

kvällen. 

 


