Fjordklubbens Poker Run 2019
Fjordklubben vill önska dig hjärtligt välkommen till Poker Run i Stockholm den 1 september 2019.
Alla Fjordbåtar och Fjordlingar är välkomna.
Vi kommer åka en spännande rutt genom Stockholms skärgård, med stopp för lunch och tankning.
Det blir självklart stopp för att få spelkort också.
Båten behöver kunna hålla en marchfart på minst 25 knop för att kunna hänga med. På några delar
blir det fri fart och då kan det gå riktigt fort.
Totalsträcka ca 50 Nm.
Information:
Vi utgår från Viggbyholms båtklubb i Täby där det finns en bred sjösättningsramp och gott om
parkeringsplatser för bilar och trailers på den stora grusplanen. De som vill kan ansluta från Vaxholm
istället och då deltaga på förarmötet via live-sändning på Facebook.
Tider Poker Run:
• 8:00 Samling i Viggbyholms Båtklubb. Sjösättningsrampen öppnar.
• 9:00 Förarmöte med genomgång av rutten, regler och annan nyttig information.
• 9:30 Start från Viggbyholm. Ca. 10 Nm till Vaxholm
• 10:00-10:30 1:a stopp i Vaxholm, utsida piren.
• 12:30 Lunch på Ingmarsö Krog
• 15:00 Beräknad ankomst tillbaka i Vaxholm. Bryggan i mitten är reserverad för Fjordklubben.
(OBS! mooringlinor, ej ankare)
• Fortsättning, se nedan info Vaxholm
Information Vaxholm:
Alla Fjordlingar och givetvis även andra Fjordbåtar är välkomna till Vaxholms gästhamn för årets
stora Fjordträff, vi försöker samtidigt slå världsrekord i största antalet Fjordlingar förtöjda på en och
samma brygga.
Tider i Vaxholm:
• 10:00-10:30 Start av Poker Run utanför piren i Vaxholm
• 12:00 Fjordklubben hälsar alla Fjordlingar välkomnar till mittbryggan för världsrekord, övriga
Fjordbåtar får anvisad plats på annan brygga.
• 12:00 Fjordlunch, erbjudande på bryggan
• Ca. 15:00 Målgång för Fjord poker Run och då ska vi se hur många båtar som samlats.
• 15:30 – 16:00 Sprätta kuverten och sätta upp pokerhänderna
• 16:00 Vinnande lag utses därefter tillbakafärd till Viggbyholm för de som skall ta upp sina
båtar
• 20:00 Sjösättningsrampen i Viggbyholm stänger
• 18:00 – 21:00 Erbjudande om middag på ”Kobben” (eller i båthuset vid dåligt väder) för de
som önskar

Ta med ankare och många fendrar.
Vi planerar ha två båtar som ska hålla ihop deltagande båtar. Ledarbåten väljer farten.
Säkerhetsregler finns nedan.
Rutten distribueras när vi närmar oss dagen.
Vi äter lunch på Ingmarsö krog, ca. kl 12:30.
Lunchen måste förbeställas och följande rätter går att välja på:
• Bakad sej, kapris, betor, pepparrot och brynt smör
• Egengjord korv med något gott
Vänligen meddela oss vad ni vill äta på: fpw2019@fjordboatclub.se
Observera att mat och dryck betalas på plats.
Vi ser fram emot att ni vill vara med.
Anmälan görs via denna länk: Anmälan Fjord Power Weekend 2019

Vid frågor, ring
Olle
+46 70 535 63 22
Jonas
+46 70 397 79 22
Lasse
+46 70 528 90 26

Väl mött!
Mvh
Lasse, Jonas och Olle

Säkerhetsregler för Poker Run Fjordklubben Stockholm

140kr
198kr

•
•
•
•
•
•

Allt deltagande sker på egen risk.
Arrangörerna har inget ansvar vad gäller grundstötning eller andra olyckor.
Alla deltagare måste följa gällande sjölagar och väjningsregler. Naturligtvis gäller även vanligt
sjövett och flytväst. Ansvarsförsäkring ska finnas på båten
Föraren måste använda "dödmansgreppet" under hela färden.
Det är inte tillåtet att passera Masterboat innan signalen, "fri åkning"?
Om ni avslutar att följa den planerade rutten eller avbryter på annat sätt, meddela
ledningen.

Olle 070-535 63 22, Jonas 070-397 79 22 Lasse 070-528 90 26
•
•
•

Arrangören har rätt att utesluta deltagande båtar om de anser att föraren ej framfört sin båt
på ett säkert sätt, påvisar onykterhet eller inte följer reglerna.
Förarna ska hålla ett säkerhetsavstånd till andra båtar på minst 20 m.
Håll uppsikt framåt, på båtarna framför dig. Håll gärna även koll bakåt.

