
Inbjudan till Båt-fest! 
 

När:  Lördagen den 9 juni kl: 16:00 – Bjuds det på välkomstdrink! 
Var:  Samling -> LSS Klubbhus  
Hur:  För mer information, v g se medföljande bilaga.   
  

Till partajet kommer det att serveras  
Ostbricka  

Vin / Öl / Läsk 
 

Pris 50 kr per person. 
I priset ingår 2 glas vin / öl / läsk eller vatten. 

Därefter kostar det 15 kr per dryck. 

 
Anmälan till LSS mail: info@limhamnssegelsallskap 

I anmälan skriv med bryggplats och båt namn 
Viktigt att ni anmäler allergier 

 
Bankgiro: 503-5472   Swish konto: 123 368 0709 

 

O.S.A = betalning och mail, enligt ovan, senast den 30 april  
 

Välkomna! 
Helena, Eva, Lisbeth och Ann 



Vad är en båt-fest? 

Du kommer att äta ombord på tre olika båtar/platser under kvällen 

och med nya gäster vid varje måltid. Du kommer att bli bjuden på 

två av rätterna och får bjuda några hemliga gäster på en rätt. Men 

inte nog med det, efter att ha ätit med kända och okända vänner 

samlas alla deltagare till ett gemensamt partaj i klubbhuset. 
Här kommer ni att få chansen att lära känna folk 

som ni bara kanske tidigare som hastigast 

hälsat på bryggan eller vid drivmedelspumpen 

eller bara har hört talas om.  

Även att ni får komma ombord på olika båtar / 

platser. Det enda som alla har gemensamt är att 

ni tycker om att träffa nya bekantskaper. 

Ni kommer att träffa både nya och gamla 

vänner, samtidigt som ni får äta och dricka gott. 

Som extra bonus får ni även lite promenad på 

alla våra bryggor i hamnen mellan måltiderna…  
 

Har man inte tillgång till båt och vill vara med 

kan man använda klubbhuset (uteplats / altan 

eller inne), någon av hamnens grillplatser eller 

en annan plats för sin bjudning. 
 

Varför en båt-fest? 

En vecka innan festen får ni ett mail med det alternativ som 

har lottats ut för just Er. Vilka gäster som dyker upp hos dig 

/ Er kommer ni inte att veta förrän det knackar på stäven 

eller klingar i pulpiten!  

 

Under kvällens gång ges instruktioner som talar om var du 

eller ni kommer att inta nästa rätt och där träffa nya vänner. 

Ni skall hinna förflytta Er till nästa plats och vara framme 

på utsatt tid. Detta sker i skön promenad takt. 

 

Flytväst bör bäras… åtminstone efter desserten! 

  

Rent praktiskt 

16.00 senast.   Samling LSS- klubbhus! 

17.00 - 1800      Förrätt! 

18.30 - 1930     Lättare huvudrätt!  

20.00 - 21.00    Efterrätt! 

21.30->     Partaj i klubbhuset! 

Hålltider under kvällen: 


