
Nu är det dax att anmäla dig och dina vänner till årets upplaga av Klampenköret 2017.
I år med extra mycket aktiviteter, både iland och på vattnet.

Datum: Lördag 19 aug 2017, från kl.09:30 till... natten är lång, sommaren är kort...

Alla ni som inte deltar i segeltävlingarna, KOM i alla fall! Det sker landaktiviteter med tipsrunda, 
frågesport och möjlighet att deltaga på historisk vandring i Klampenborgs naturreservat under 
dagen.

Ni som vill aktivera er med motorbåt / vattenskoter, eller kör segelbåt och inte deltar i någon av 
kappseglingarna. Ni kan prova lyckan i vår sjönavigationstävling. Grundkunskap - håll inte 
sjökortet upp och ner...

Ang. den historiska vandringen på Klampenborg arrangeras denna del av 
Klampenborgsföreningen. Passar ung som gammal. Hålltid kl.11-15. För de som vill, ansluter vi 
oss för en kulturberikande och naturskön rundtur på ön. Längst ut på ön har du också möjlighet 
att följa kappseglingsbåtarna under tävling på distansbanan.

Dagsaktiviteterna avslutas med After Sail och prisutdelning vid klubbstugan.
Strax därefter börjar...



Kvällens middag ca kl.18.00 - 18:30
Pris för middag: 200:-/person, 100:- för barn under 15 år. Betalas på plats (swish). 

Meny till middagen (från Lasses Matstuga):
Ljuvlig parmesanbakad kycklingfilé i tunnskurna skivor
Italiensk pastasallad med salamikorv, härlig mozzarellaost, röd lök och oliver
Rödvinsmarinerad rostbiff med knapriga pickles
Potatissallad med kapris och röd lök.
Mild crème fraîche-sås med salza och hackade soltorkade tomater
Grissinipinnar med krämig basilikaaioli
Västerbottenostpaj toppad med rom
Lantbröd med smör

Kaffe och kaka

Öl, vin och läsk finns att köpa. Egen dryck får medtagas... och spelar du något instrument, ta med
det också!

  

Fler aktiviteter och överraskningar under kvällen.
Anmäl er via formulären på hemsidan, www.snbk.org senast den 16:e Augusti.
Vid ändringar eller tilläggsanmälningar gällande middagen, skicka SMS till:
Agneta: 070-350 32 23
eller
Anna-Lena: 070-65 555 67

Vi ses den 19:e Augusti för en härlig dag!

http://www.snbk.org/

