
Under detta evenemang försöker vi bjuda till lite extra för att du som seglare  med ev. sällskap ska
trivas.  Vi vill påstå att du kommer till en naturskön plats med fantastiska bad och solmöjligheter.
Vi har ett aftersail-tält på hamnplan som är öppet under hela evenemanget från morgon till kväll
där det serveras enkel mat o dryck samtliga dagar. På Lördag kväll ordnar vi med regattamiddag
och underhållning. Sjön Mjörn erbjuder ibland lite trixiga förhållande som kan vara riktigt 
utmanande för dig som seglare.  Titta gärna vidare på nedanstående länk för mer info om Alingsås.

http://www.vastsverige.com/alingsas/b/96445/Valkommen-till-Alingsas-Turistbyra

      Boende.
Camping
Vi kan erbjuda två olika boenden till rabatterade priser.
Lövekulle camping som är beläget 5 min. gångväg från hamnen. Du bokar själv med campingen
och uppger att du ska segla SM i OK-Jolle, du får då rabatt på priset. Lövekulle har alla faciliteter
som en modern camping skall ha. Campingen kommer att uppskattas av dig som har familjen 
med dig, inte minst för att själva tävlingen kan beskådas från campingen.

Pris Stuga:   400:- 
Pris husvagn/bil: 200:- 
Tältplats:  100:-

Priserna avser per natt. Stugorna erbjuder 2 eller 4 bäddar. Kylskåp kaffebryggare nns i varje stuga.
Tänk på att stugorna är begränsade till 10 st. kan vara bra att vara ute i god tid. 
Bokning Lövekulle Camping 070-7833233 eller 0322-12372 se även www.lovekulle.com

Alingsås segelsällskap har nöjet att bjuda in till

  SM i OK-Jolle 2-4 September.
 



Hotell.
First Hotell Grand erbjuder följande logipriser under tävlingsdagarna.
Dubbelrum:  998:-
Enkelrum:   798:-
Priserna avser per natt. Du bokar själv med hotellet och uppger SM i OK jolle så får du rätt pris.
0322-67 01 00 för bokning.  även http://www.grandhotel-alingsas.se/  info@grandhotel-alingsas.se

      
   

       Hålltider
 
Fredag 2/9 Rorsmansmöte    11.30
Fredag 2/9 Dagens första start  13.00 
Lördag 3/9 Dagens första start   11.00
Lördag 3/9 Regattamiddag    19.00
Söndag 4/9 Dagens första start  11.00

Utförliga tider och detaljer kommer i den NOR som presenteras i god tid innan tävlingsdagen.

Kontaktuppgifter:
Michael Lindh:    0705-449685 info@dataekonomi.se Alla typer av frågor
Peter Lindholm:  0705-509664 peter@hugoericsonost.se  logi och mat
Andreas Lindh:    0733-196367 andreas_lindh77@hotmail.com Anmälan och övrigt

All Question will gladly be answered in English German France and Dutch on email.


