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Gemensam målgång vid Knarrholmen, punkt 24, och 
efterföljande middag på Brynstålet 

Välkommen till Knarr-angemanget! 
Här kommer instruktioner till Dig som valt att anmäla till den gemensamma målgången på 
Knarrholmen med efterföljande middag på Brynstålet (Mathilda Grenthe, tel. 031 497 900, dir. 
070 560 4010). 

Ni som inte valt detta alternativ kan bortse från informationen. 

Coronainformation 
Vi har gjort bedömningen att det går att genomföra efterarrangemanget på Knarrholmen 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 var för sig med sedvanlig distansering - ingen 
ombordläggning ens på restaurangen! Agera på samma sätt som vid ”dagens lunch” när du äter 
ute. Viktigt är att vi följer de anvisningar som ges av restaurangen. 

Anmälda deltagare: 
Vi har anmält de antalet deltagare till middagen som uppgivits vid det tidigare utskicket den 30 
maj. Det är detta antal som vi bokat och betalar för! 

Om det tillkommer någon kan vi ”cleara” mot någon avgående men vi måste betala minst det 
uppgivna antalet gäster. Här gäller blankning och först till kvarn. Om detta uppkommer med 
tillkommande och avgående så maila lars@atconsult.se innan fredag kl. 12:00. 

Avanmälan (anmälda seglare som ej ankommer till Knarrholmen lördag kväll): 

Detta hoppas vi naturligtvis inte ska hända er men om någon båt inte kan angöra Knarrholmen 
är vi tyvärr tvungna att ta ut kostnaden för den förbeställda middagen om ni inte omfattas av 
en blankning. 

Vid förändringar efter fredag kl. 12:00 eller om det strular till sig under seglingen: SMS:a Fritiof 
Ponten på 070 819 9379. 

Bryggplats 
Krögare och hamnkapten är praktiskt nog samma person. Vi har bokat samtliga platser som 
restaurangen disponerar. Det kommer att bli trångt så det schema som gjorts nedan måste 
följas! Det finns platser markerade med X som inte placerats ut och som avser sent anmälda 
båtar. 

Båtar med bredd upp till 3 meter måste lägga sig mellan Y-bommarna!  

Ev. hamnavgift betalar var och en för sig. Görs även detta i baren. 
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Mottagande 
Om allt klaffar så kommer vi att ha en mottagningsplats på hamnplan eller brygga. 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. 

Middag senast kl. 20:00 
Middagsarrangemanget är i restaurang Brynstålet. Uteplatser finns! Här får vi rådda lite själva 
och anpassa bordsplaceringen. Det är under tak men behåll lite varma kläder på om ni vill sitta 
ute! 

Middagen består av deras klassiska hamburgare om 225:-/person plus 85:-/”glas” Det senare 
debiteras efter åtgång. 

Om det skulle finnas personer med matallergi eller andra önskemål att ta hänsyn till så löser 
restaurangen detta med caesarsallad eller räkmacka för den som önskar. 

Ta då kontakt med restaurangen direkt på telefonnumret som angetts i inledningen. 
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