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SEGELBÅTSEKTIONEN INBJUDAN VÅR ESKADER 2018  

 
 

TBK VÅRESKADER 2018 (torsdag 10 – fredag 11 maj) 
Årets VÅR-eskader går norrut, vi samlas på torsdags eftermiddagen inne i Norrviken på Runmarö. På 
kvällen tänder vi våra grillar (vi grillar på egna grillar) och äter gemensam middag på bryggan. TBK's 
Klubbmästeriet står för kött till vuxna och korv till barnen, dricka och tillbehör står var och en för själva. 
 
På fredagen är det skärgårdskappsegling utan spinnaker för dom som vill tävla; startlinje, bana samt 
mållinje meddelas på skepparmötet. Målet för kappseglingen är Svartsökrog på Svartsö.  
Dom som inte vill tävla, transporterar sig i egen takt till Svartsö. Väl framme blir man anvisad till en 
förtöjningsplats av personal på krogen.  
På fredagskvällen äter vi gemensam middag, bestående av varmrätt samt dessert som klubben står för. 
Dryck till maten står var och en för själva. 
 
På lördag är eskadern slut och det är fritt att välja vart man vill ta vägen, men varför inte göra vidare 
sällskap med klubbkompisarna, nu när vi har en ordentlig långhelg - en tur ut mot Hallskär till exempel? 
Hoppas att detta är något som ska locka!  
Varmt välkomna önskar Seglingssektionen i TBK! 
 
VI HAR ETT BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER (50 st)! Så det är först till kvarn som gäller!  
ANMÄLAN SKALL VARA OSS TILLHANDA SENAST FREDAGEN DEN 4 :E MAJ  
 
Anmälan görs till: per_hultberg@yahoo.se 
 

Fyll i följande information vid anmälan: 
Allmänt: 
Mobilnummer och namn – så att man kan nå er under helgen! 
Gärna mailadress och/eller hemnummer – så att man kan nå er innan! 
Kappseglingen: Maila Anders Ekholm andersekholmsmail@gmail.com 
 Båtnamn, båttyp, SRS-tal 
 
Torsdag mat: 
Antal     st Kött 
Antal   st Barn som vill ha KORV med BRÖD o DRYCK 
 
Fredag mat: 
Antal   st Kött  
Antal   st Fisk 
Antal   st Hemmagjorda hamburgare till barn, tonåringar 

 
Frågor/kontakt under eskadern: Eskaderledare: Per Hultberg  070-543 28 13 

Banläggare: Anders Ekholm 


