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Gemensam målgång vid Knallens Fyr punkt 1 och efterföljande 

middag på Villa Maritime 
 

 

Välkomna till Marstrandsarrangemanget! 
 

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

Marstrand med efterföljande middag på Villa Maritime. Ni som inte valt detta alternativ kan bortse 

från informationen. 

 

Coronainformation 
 

Vi har gjort bedömningen att det går att genomföra efterarrangemanget på Marstrand 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” 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 tidpunkten den 27 augusti kl 

18:00. 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 starten på fredag kl 1800. 

 

Avanmälan (Anmälda seglare som ej ankommer till Marstrand lördag kväll): Detta hoppas vi 

naturligtvis inte ska hända er men om någon båt inte kan angöra Marstarnd är vi tyvärr tvungna att 

ta ut kostnaden för den förbeställda middagen om ni inte omfattas av en blankning. 

 

Vid förändringar oavsett när så maila till lars@atconsult.se eller om det strular till sig under 

seglingen så SMS;a Lars Tobin 0702-584787. 

 

 

Bryggplats 

 
 

Vi har gjort bedömningen att det inte kommer att vara trångt om platser i hamnen på Marstrand. Vi 

siktar på att hålla till på brygga H.  
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Om allt klaffar så kommer vi också att ha en mottagningsplats på pontonbrygga H. 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 lämna den till någon av oss i kommittén. Vi bjuder er 

besättning på den traditionsenliga välkomstsnapsen GD. 

 

 

Ev Hamnavgift betalar var och en för sig i automaten på kajen eller via internet. 

 

 
 

 

 

Middag kl senast 20:00 

  
Middagsarrangemanget är i restaurang Villa Maritime. Här får vi följa restaurangens anvisningar 

för att uppfylla ”coronakraven”   
 
Middagen består av huvudrätt med kaffe och kaka om 395:-/person plus 70:-/”glas” Det senare 

debiteras efter åtgång. Huvudrätten består av deras klassiska torskrygg eller entrecote. OBS 

meddela Lars vilket alternativ som önskas! Lägg ett separat mail till lars@atconsult.se 

Om det skulle finnas personer med matallergi eller andra behjärtansvärda önskemål att ta hänsyn 

till så löser vi detta. Också detta via mail. 

  


