TBKs VÅRESKADER 2016
Torsdag 5.maj – lördag 7.maj

Årets Våreskader går söderut!
Vi samlas på torsdag eftermiddag/kväll på Sadelöga i sydviken (mellan Bodskär och
Sadelöga), blåser det söderifrån tar vi alternativet norrsidan på Norra Bodskär. Där
äter vi en gemensam grillmiddag som klubben bjuder på.
Dagen därpå är det skärgårdskappsegling, banan bestäms mer exakt på
skepparmötet.
På fredagkvällen äter vi en gemensam eskadermiddag, hur meddelas senare 
(per
mail eller telefon)
. Menyn blir samma för alla med anledning av begränsningar i
kökskapacitet. TBK står för middagen.
Drickat till maten på torsdag/fredag står vi själva för.
Hoppas att det är något som ska locka.

Varmt välkomna önskar Seglingssektionen TBK!
ANMÄLAN KAN GÖRAS OMGÅENDE, 
DOCK SENAST ONSDAG 25 APRIL 
TILL
Per Hultberg 
per_hultberg@yahoo.se
Efteranmälan kan inte göras! Tyvärr så kan vi inte ta några gäster i år utan
Våreskader 2016 gäller endast TBKmedlemmar. Vi är medveten om att
anmälningstiden är kort men, hoppas ändå på stort deltagande, vi tror det kommer
att bli en givande helg!

Vid anmälan ska framgå:
1. Mobilnummer och namn på samtliga deltagare – så att man kan nå er under
helgen!
2. Mailadress och/eller hemnummer – 
så att man kan nå er innan med
information inför eskadern!
3. Båtnamn, båtsort, segelnummer, lys/SRS utan spinnaker
4. Antal ……..

PROGRAM OCH INFO:
Torsdag 5 maj
Samling Sadelöga i sydviken (mellan Bodskär och Sadelöga), blåser det söderifrån
tar vi alternativet norrsidan på Norra Bodskär
Vid fint väder sitter vi tillsammans på uppe bland klipporna, mat vid 1819 tiden.
Klubben/Klubbmästeriet bjuder på grillkött o korv/bröd/senap/ketchup till middag.
Övriga tillbehör får var och en ta med sig.
Vi grillar på era egna grillar!
(Plan B: Om det mot all förmodan regnar småspik så delar vi upp oss och sitter i
båtarna).
Redan nu kan sägas att på fredagen är det familjekappsegling 
utan
spinnaker och att
det blir en skärgårdssegling utan bojar.
Vi har ett reservalternativ om det blir dåligt väder med, det spar vi på om det skulle
vara aktuellt.
Fredag 7 maj
Skepparmöte kl 9
Kappsegling längs banan. (Detaljer på skepparmötet)
Vi lägger till vid anvisade platser. Bastu kommer att försöka ordnas men, är i
skrivande stund osäkert.
Vi samlas 1900 på plats som meddelas vid skepparmötet eller målgång för att äta en
eskadermiddag (huvudrätt och efterrätt), tyvärr kan köket endast leverera en typ av
mat och endast vuxenportion, TBK står för middagen. Drickat till middagen står var
och en själv för.
Om det skulle vara så att någon inte kan äta alternativt kött eller fisk, måste ni vara
beredd att stå för maten själv, vi meddelar per mail eller telefon så får ni reda på vad
som gäller.
När middagen är klar har vi prisutdelning. 2015 års segrare medför Vandringspriset
till prisutdelningen.
Även här finns ett reserv alternativ om det skulle ske något överraskande.

Varmt välkomna till en liten anorlunda och överraskande
Våreskader önskar Segelbåtsektionen!

