Inbjudan till Årsmötesrally 1-3 juni 2018

Söderköpings Brunn

Tyrislöt

Stegeborgs slottsruin

Årsmötesrallyt 2018 går av stapeln i natursköna östra Östergötland. Vi samlas i Söderköping på
brunnshotellet på fredagen den 1 juni. <
På lördag kör vi 4,3 mil till Tyrislöt längst ut vid kusten, ser oss om och rastar. Från Tyrislöt går
färden 2,8 mil till Stegeborg. Efter lunch på Hamnkrogen får vi en guidning på Stegeborgs
slottsruin och dess historia. Om ingen räddningsaktion pågår finns möjlighet att Svenska
Sjöräddningssällskapet kommer till Stegeborg och redogör för dess verksamhet. Därefter kör vi
2 mil tillbaka till Söderköping. Där finns tid att utnyttja hotellets faciliteter eller ta en promenad i
den vackra staden före kvällens mingel och middag. På söndag avslutar vi med årsmötesförhandlingar.
Dag 1. (fredag den 1 juni)
Färd från hemorten till Söderköpings brunn, 1,7 mil från Norrköping, 18,5 mil från Stockholm
via E4 eller 17 mil den vackrare vägen via Jönåker och Kvarsebofärjan.
Vi parkerar skyddat i brunnsparken och checkar in på hotellet.
Kl. 19 Buffémiddag på hotellet . Dryck: vatten ingår. De som vill ha annan dryck kan köpa
biljetter i receptionen för betalning av dryckerna under middagen.
(80 kr/glas vin, 60 kr/starköl och 30 kr/lättöl, Coca-cola etc.)
Dag 2. (lördag den 2 juni)
Avfärd till Tyrislöt. Kör individuellt väg 210 österut 4,3 mil och njut av den vackra naturen. I
Tyrislöt finns möjlighet att dricka förmiddagskaffe, besöka Skärgårdsmuséet, 25 kr entré och
vandra omkring och njuta. Kör 2,8 mil till Stegeborg och lunch på hamnkrogen. Vägbeskrivning:
Kör tillbaka väg 210 1,7 mil till avfart höger mot Stegeborg . Följ skyltning till Stegeborgs
slottsruin. Parkera vid slottet senast 11:45. Lunch kl 12.
Efter lunch slottsguidning och Svenska sjöräddningssällskapets presentation, om de kan
komma. Efter besöket en stunds fritid. M.a.o. gör vad ni vill men var tillbaka på hotellet i tid till
middag.
Kl 19:00 Samling och drink; alkoholfritt bubbelvin ingår.
kl 19:30 Middag . Vatten ingår. Om biljetter för annan dryck, se ovan.
Under middagen får vi berättelser från Söderköping och dess historia.
Dag 3. (söndag den 3 juni)
Kl 8-9:30. Frukost
Kl 10:00 Årsmöte
På återseende och hemfärd.

Detaljerat program och anmälningsinformation kommer senare på hemsidan.
Priserna ännu preliminära men vi räknar med 2 850 kr per person i dubbelrum och
3 800 kr per person i enkelrum.
Kalle Giertz

Lars Nord

Webbadresser: http://soderkopingsbrunn.se/

http://www.stegeborg.se/

