Inbjudan till körning i Gullringen
simhall 6 oktober 2018

Härmed inbjuds modellbåtsklubben Linköpings Modellbåtklubb till körning i
Gullringens simhall.
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. Cafeterian kommer att ha öppet och där
finns vanligt kioskutbud, korv, pizzabitar, glass, bakverk, dricka mm. Det
kommer finnas möjlighet att förbeställa matiga smörgåsar (tre olika sorter) som
finnas att hämta i simhallens cafeteria.
Båtkörning
Så som förra året är den bärande tanken med evenemanget att köra modellbåt,
inte att visa upp statiskt. Inom varje tidsintervall vore det trevligt med en
inbördes körordning, kanske med hänsyn till typ av modell/skala. Till exempel
att ubåtarna får några minuter helt för sig själva och så vidare. För att schemat
ska kunna läggas så att det blir så varierat och intressant som möjligt behöver
jag veta vem som kommer med vilken båt/båtar. Undertecknad kommer ta sig
friheten att berätta om och kring båtarna med hjälp av högtalaranläggningen i
hallen, till viss del med hjälp av resp båtägare, intervjuer… Prova-på båtarna
kommer kunna köras mellan körningarna med ”fina” båtar. Bassängen behöver
därför inte vara avdelad. Vidare använder vi vänstervarv för att minska risken
för kollisioner.
Det är inte tillåtet att köra med modeller som kan ge oljespill/stänk.

Tider
Preliminärt tidsschema
1000-1100 ställs modellerna in i simhallen

•
•

1100-1130 iordningställande av ”montrar” och körplatser,
uppvärmning/provning

•

1130 öppet för allmänheten

•

1145-1200 Båtar som ger svall

•

1200-1230 Ubåtar och andra funktionsmodeller som helst körs
svallfritt
1230-1245 Möjlighet till körning i ”mörker” med nedsläckt hall

•
•

1245-1400 Paus i uppvisning möjlighet att titta närmare på
modellerna samt möjlighet att köra prova-på båtar

•

1400-1415 Båtar som ger svall

•

1415-1445 Ubåtar och andra funktionsmodeller som helst körs
svallfritt

•
•

1445-1500 Möjlighet till körning i ”mörker” med nedsläckt hall
1500-1515 ”Båtparad” med så många båtar som möjligt i bassängen
samtidigt. Båtar som ger svall får helt enkelt hålla igen.

•

1515-1600 möjlighet att titta närmare på modellerna

•

1600 Hallen stänger för allmänheten

•

1600-1630 återställning av hallen

•

Hemfärd eller aktivitet enligt nedan

C:a 1700 Vi ordnar med en grillning efter körningen på lördagen till
självkostnadspris (100 sek/person), med krav på föranmälan. Meddela även
eventuella allergier.

Behov av stöd från LMBK
• Bord för modellbåtar
• Reklam/informationsblad
• Dukar

Välkomna till Ebbeshult med omnejd
Mvh
Göran & Åsa Modig

