Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
INSTRUKTIONER LERKIL 2022
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.

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 måndag kl 12 00. 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 (som skall vara densamma som som
jag kommunicerat med er föregående vecka).
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 platser längs kajen men även på
en brygga med Y-bommar inne i hamnen samt på den bryggans nock. Gott om plats helt enkelt.
Det ligger en fiskebåt och en 39-fots segelbåt innanför (se bild) som hyr på kajen. Längst in i
hamnen är det grunt. De minst djupgående båtarna lägger sig företrädelsevis längst in (gul
markering) Satsa på piren i första hand då det är här vi minglar innan middagen.
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 piren. Kika efter den orange 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. Glöm inte att
signera seglingen i appen innan GD. Om du inte använt appen så går det även bra att lämna ifylld
loggbok i papperform.

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!
Det serveras grilltallrik med efterrätt. Pris 300 kr/per. Dryck ingår ej utan tillkommer.
Om ni har önskemål om vegetariskt eller liknande så kontakta lerkilsbaren 0300 - 282 31 direkt
och prata med krögaren.
Betalning för mat, dryck och hamnavgift görs i baren.

