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Gemensam målgång med efterföljande glögg och hämtmat i Öckerö Hamn. 

 
 

Välkomna till Öckerö arrangemanget! 

 

Ni som fått detta mail är anmälda till den gemensamma målgången vid Öckerö (målpunkten är wpt 

Hälsö fyr) med efterföljande bryggdiskussion på Öckerö utanför Hamncaféet. F på fotot. 

 

Vi kommer att ställa upp lite alkoholfri glögg och pepparkakor och anslå kartloggarna på en 

läsidevägg i nära anslutning. 

 

På grund av rådande Corona situation kan vi inte anordna ett samkväm under vanliga former. I 

samråd med caféet har vi kommit fram till lösningen att vi att erbjuder att maten hämtas i caféet 

och intas enskilt i respektive besättningskonstellation.  

 

Det kommer att erbjudas en lasagne med nyttigt grönt tillbehör samt ”ev kaffe och kaka för den 

som önskar.” Dryck till maten väljs efter behag men alkoholhaltiga drycker kan ej tas med från 

caféet.  

 

Bryggplats 

 

Det finns gott om platser i hamnen men det finns en hel del vinterliggare speciellt i gästhamnen. 

Enklaste är att välja någon av de platser på piren mellan fasat stolpar som markerats nedan på 

fotografiet över hamnen. Det finns en hel del fria platser i motsvarande ”fålla” på bryggan åt väster 

strax ovanför det område som markerats på foto. Se bifogade foto. 

 

Toalett och ström finns men kräver att man har tillgång till ett servicekort. Det går att lösa 

servicekort på gaveln av hamnkontoret vid D på fotot men ”Stormfågel kan låna ut kort för 

elladdning och toalettbesök. 
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Mottagande 

Om allt klaffar så kommer vi efter målgång (så snart vi kan) finnas bredvid skärmtaket vid 

hamncafféet där vi tar emot kartloggarna och anslår dom på lämplig plats. Lite glögg kommer då 

att finnas som nämnts ovan. Om ni blir sena till Öckerö så ring eller sms:a till Lars på 0702 584787 

så kan vi försöka anpassa oss till ev förseningar.  

 

Tider 

18:00-20:00 lite distanserat mingel med glögg och pepparkakor och allmän uppfräschning 

Ca 20 :00 Mat kan hämtas i caféet 

 

Betalning 

Avgiften för Öckerö-arrangemanget är 200 sek/båt för kringkostnader och viss del lokalkostnad. 

Kostnaden för lokal och mat i hamncaféet per person är ca 200 kr plus dryck direkt till hamncaféet. 

 

Målgång 

Den gemensamma målgångspunkten är en extrainsatt waypoint 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; 
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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  

 

Distanserna finns numera inlagda i waypointtabellen och ”appen”. 

 

OBS. Vi förutsätter att alla anpassar umgänget till rådande situation och tar hänsyn till varandra så 

att ingen känner att man kommer ofrivilligt nära en segelkollega oavsett hur trevliga ni är! Även i 

detta sammanhang är distansen viktig.  


