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Välkomna till arrangemanget på Klädesholmen! 
 
Välkomna till det gemensamma målgångsarrangemanget på Restaurang Kylen krog i 

Klädholmens hamn. (0304-673390, 0737-012013, 0705-670379, info@restaurangkylen.se)  

med middag och segelgenomgångar.  

 

Ni som inte valt att gå i mål på Klädesholmen kan bortse från informationen. 

 

Coronainformation 
 

Vi har gjort bedömningen att det går att genomföra efterarrangemanget trots Corona. Det 

är dock viktigt att var och en tar ansvar för att hålla distansen, speciellt till andra besätt-

ningar då dessa ju uppenbart utgör en ny kontaktyta. På kajen håller vi avstånd. På restau-

rangen sitter besättningarna ihop med sedvanlig distansering. Ingen bordläggning ens på 

restaurangen! Agera på samma sätt som vid ”dagens lunch” när du äter ute. Antalet gäster 

är begränsat till 50 personer. 

 
Anmälda deltagare: 
 
Det är mycket viktigt att ni, om det blir ett annat antal personer än det ni uppgivit i anmä-

lan, 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 Klädesholmen” och antalet mat-

gäster.  

 

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

 

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

Detta hoppas vi naturligtvis inte ska hända er men om någon båt inte kan angöra Klädes-

holmen är vi tyvärr tvungna att ta ut en avgift den förbeställda middagen. ”Avgiften” i år 

är, pga av att vi har hela krogen för oss själva, densamma som middagen i sig dvs ca 

300 kr per person. 

 

Om det strular till sig under seglingen så SMSa Lars på 0702-584787. 

 
Bryggplats 
 
Restaurangen har en egen brygga i direkt anslutning i hamnen direkt babord efter hamnin-

loppet. Vi lägger oss vid kajen framför krogen. Om vi gör detta på ett ”sjömansmässigt och 

socialt ansvarstagande sätt” så kommer vi alla sannolikt att få plats. De som angör först 

hjälper till att ”stuva in båtarna” både m.h.t. storlek och m.h.t. planerad avgång på söndag. 

Det är f.n. 11 båtar anmälda. Det går även att ligga på NV-sidan och nocken av ”flytbryg-

gan” (inritad på bilden nedan). Skulle det mot förmodan bli fullt framför restaurangen nytt-

jar vi gästhamnen vilket kräver en 10 minuters promenad runt viken. 
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OBS: Behåll den brandgula 24-timmars vimpeln på under hela Klädesholmsvistelsen. 

Bryggavgiften på 240:-/båt betalas direkt till restaurangen. 

 

Mottagande 
 
Om allt klaffar så finns det efter målgång en frivillig välkomstsnaps på kajen. Handsprit 

tillhandahålls likaså. Fyll gärna i seglingsrutten på punktkartan och ange båtnamn och seg-

lad distans när ni kommer till minglet på kajen. 

 
Sen målgång 
 
Om ni blir sena kan ni alltid ringa Martin Wallström – 0707-593086 eller Lars Tobin – 

0702-584787. Ni är alltid välkomna hur sent det än blir. 

 
 
Middag kl. 20:00 
 
Till middag blir temat i år kött. Ni får själv köpa till dryck (rättigheter finns). Om ni har 

speciella önskemål avseende mat (allergi etc.) kan ni ringa direkt till Krogen så att inga 

missförstånd uppkommer. Tel nr 0304-67 33 90. 

 

Efter maten bjuds det på seglingsberättelser från respektive besättning. Efter middagen 

finns fortsatt tid för eftersnack och mingel. 

 

Kostnaden för middagen är ca 300 sek/pers + dryck och betalas direkt till krögaren. 

 
Arrangemangskostnad  
 
Båtavgiften för Klädesholmsarrangemanget utöver hamnavgiften är 150 sek/båt och beta-

las in på plusgirokonto 42 01 92 - 7 märkt ”24-timmars”. 

 

 


