Inbjudan till modellbåtskörning i
Gullringen simhall 3 oktober 2020

Vi trotsar Corona epidemin men med Folkhälsomyndighetens anvisningar.
• Stanna hemma om du är sjuk
• God hygien
• Och så vidare
Vi kommer hålla detta internt, det vill säga, ingen publik.
I skrivande stund får vi inte vara fler än 50 personer samtidigt i hallen och
med inbördes avstånd.
Med andra ord erbjuder vi möjligheten att komma till Gullringen för att kunna
köra modellbåtar i den tropiska värmen i Gullringens simhall.
Vi kommer dock inte att ha arrangemang kring själva körningen som tidigare år.
Anledningen till det är att många av deltagarna tidigare år är i riskgruppen och
att då sitta och äta middag i vårt trånga hus eller på Söderhult känns inte helt rätt
med hänsyn till rådande pandemi.
Tider
Lördagen den 3 oktober är hallen öppen för körning mellan klockan 10 och 17.
Öppet hus gäller men med obligatorisk föranmälan.
Simhallen är 25 x 10 meter och med ett största djup på 2,2 meter, klimatet inne i
hallen är närmare 30 grader varmt. Vilket innebär att lätt klädsel är
rekommendabelt samt gott om dricka. I cafeterian kommer det finnas möjlighet
att köpa dricka, glass m.m. Vi skall arrangera möjlighet till att förbeställa matiga
smörgåsar.

Båtkörning
Som tidigare år är det viktigaste att träffas och köra med nya och gamla alster.
Beroende på antal körande så kommer det eventuellt att bli ett schema som vid
tidigare tillfällen. Det är inte tillåtet att köra med modeller som kan ge
oljespill/stänk.

Resväg
Gullringen ligger utmed väg 23/34 knappt 2 mil norr om Vimmerby och 8 mil
söder om Linköping. Adress: Idrottsgatan 24, 59873 Gullringen
http://www.gullringenssimhall.eu/
Utrustning
Medtag:
• Modeller nya som gamla
• Ta gärna med egna bord/ställningar för modellerna
• Extra vattenflaskor
• Svala sommarkläder, det är riktigt varmt i hallen

Intresseanmälan sker på epost till:
goeran.modig@hotmail.com

Svar senast 18 september
Eventuella frågor kan ske på epost eller på telefon till:
Göran 0707-98-98-57

Välkomna!
Mvh
Göran & Åsa Modig

