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Midsommar 2022 
Inbjudan till SMK medlemmar 

 

         Välkommen till traditionsenligt midsommarfirande på  
                              SMK:s klubbholme Sandöarna 
 
 
Följ Hamnvärdens instruktioner vid tilläggning: 
Förhoppningsvis, och trots vår längre strandbrygga, blir det så många båtar i midsommar att alla 
kanske inte får plats vid bryggorna och kan behöva förtöja utanpå varandra.  
Om man förtöjt bakom eller utanför någon båt, visa hänsyn (t.ex. ta av skorna) vid passage till och 
från land.  
Det är inte möjligt att ”hålla” platser om det inte finns speciella skäl och långsidesförtöjning får endast 
ske där detta är tillåtet (se hemsidan). 
Icke medlemmar erlägger hamnavgift enligt anvisning. 
 
Kappsegling: 
På lördagen planeras matchracing för optimistjollar. En klass. Vi kan behöva hjälp med 
arrangemanget så hör gärna av er till Klubbmästare Stefan Högberg. 
 
5-kamp: 
Nytt för i år är klassiska 5-kamps lekar, för barn och vuxna. ”Ägg på sked”, ”Stafett med godissnören”, 
”Säckhoppning” etc. Anmäl ditt lag på anslagstavlan senast midsommarafton kl 12:00. 
 
 
 
 
Midsommarafton 
 
Klockan 10.00 Samling vid tältet där vi hjälps vi åt att plocka blommor och 

klä midsommarstången. 
 Ta gärna med ängsblommor hemifrån! 

 
Före lunch hjälps vi åt med förberedelser, samlar ihop bord 
och bänkar och vid behov resa ytterligare tält beroende på 
väder och vind. 

 
Klockan 13.00 Lunch (egen medhavd) vid långborden på bryggan, alternativt 

i tältet vid regn.  
 
Klockan 14.30 Tillsammans reser vi midsommarstången. Dans och lekar 

kring midsommarstången. Robert Bornelind kommer att 
assistera med gitarr och levande musik. 

 
Klockan 16:00 Efter dansen blir det klassisk 5-kamp.  
 
Klockan 19.00 Har klubbens grillar full glöd för grillning av medhavd mat. 

Robert Bornelind kommer under middagen glädja oss med 
allsång. 
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MIdsommardagen 
  
Klockan 11.00 Första start Optimistkappsegling. 

Se lottning på anslagstavlan. 
 
Klockan 12.00 Tipspromenad, barnfrågor och vuxenfrågor som sköts av 

Bettan och Janne Grenler.  
 Rundan är öppen till klockan 15. 
 
Klockan 16.00 Finalsegling Optimist. 

 
Klockan 17.00 Prisutdelning segling, 5-kamp och tipspromenad. Goda priser 

utlovas till alla deltagande barn!  
 
Klockan 18.30 Grillarna är tända. Grilla medhavd mat. 
 
 
 
 
 
 
Vi vill önska er alla välkomna, hoppas att vi får bra väder och att vi alla, inte minst 
barnen får en minnesvärd midsommar på vår fina klubbholme! 
 
 
 
Styrelsen för Svinninge Marina klubb 
      


