Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
INSTRUKTIONER Marstrand 2022
Gemensam målgång vid Knallens Fyr punkt 1 och efterföljande
middag på ”Arnell på kajen”
Välkomna till Marstrandsarrangemanget!
Här kommer instruktioner till Er som valt att anmäla er till den gemensamma målgången på
Marstrand med efterföljande middag på ”Arnell på kajen”. Vi kommer att hålla till i uteserveringen
på kajen ”längst norrut”. Ni som inte valt detta alternativ kan bortse från informationen.

Anmälda deltagare:
Vi har anmält de antalet deltagare till middagen som uppgivits vid tidpunkten den 29 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 Marstrand 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 bokat norra sidan av brygga H. Om allt klaffar så kommer vi också att ha en sedvanlig
mottagningsplats på bryggan . 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.

Hamnavgift betalar var och en för sig i automaten på kajen eller via internet.
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Middag kl senast 20:00
Middagsarrangemanget är i restaurang ”Arnell på kajen” i ”kuvösen på kajen”
Middagen består av huvudrätt ” Maggans Fisksoppa/gryta” och efterrätt Pecanötpaj med glass eller
grädde á 320kr pp. Kostnad för dryck tillkommer. Det senare debiteras efter åtgång.
Om ni har önskemål om vegetariskt eller liknande så maila önskemålen till lars@atconsult.se så
sammanställer vi och informerar krögaren i början av veckan.
Betalning för mat, dryck och hamnavgift görs direkt till krögaren.

