Välkomna till Mälareskadern 2022
Årets Mälareskader blir som planerat med huvudprogram den 4-6 juni (Samling 3 juni) och ett
tilläggsprogram för den 2 till 4 juni. Som de senaste åren uppehåller vi oss i Östra Mälaren så att det
ska vara enkelt och smidigt att komma till eskadern, även om man ligger i Skärgården.
Tilläggsprogrammet gäller framförallt stoppet i Mariefred, som sker på Ångans dag. Detaljerna
framgår av programmet nedan.
Vi har tagit höjd för 2 kvällar på restaurang – Mariefred och Rastaholm. Detaljplanering följer när vi
sett antalet anmälningar och önskemålen kopplade till Ångans dag i Mariefred. Det är därför viktigt
att vi får anmälningar/indikationer om ert deltagande så tidigt som möjligt så att vi kan boka platser i
hamnarna samt kolla tillgänglighet på restaurangerna framför allt gällande Rastaholm.
Sjökortsbild: Finns nedan!
Anmälan senast fredagen den 20 maj till: ulf@family-holm.se
med båtnamn, telefonnummer, antal deltagare och vilka dagar ni tänker vara med.
Som redan sagt uppskattar vi er tidiga anmälan, gärna direkt efter detta utskick.

Huvudprogram enligt vårbrevet (med reservation för ev ändringar)
Fredag 3 juni - Samling på Slandö kalv för drink och grillning/mat i egen regi.
Lördag 4 juni - Segling till Mariefred.
Najaddrink med tilltugg ca 18:00.
Om intresse finns för gemensam middag, så bokar vi bord på Slottspaviljongen.
Distans att segla, 13,5 NM
Ankom gärna till Gästhamnen så tidigt som möjligt då det är Ångans dag i Mariefred med en rad olika
aktiviteter under dagen. Se även vårt tilläggsprogram där vi ankommer till Mariefred redan på
fredagskvällen och njuter till fullo av begivenheterna under Ångans dag på lördagen.

Söndag 5 juni – Segling till Mälsåkers slott
Möjligheter finns att besöka slottet som är ett av Sveriges äldsta Barockslott. Slottet stänger 16:00.
Gemensam Najaddrink men egen matlagning/grillning. Ingen gemensam grillplats finns, men vi får
vara kreativa.
Distans att segla, 11 NM
Måndag 6 juni - Segling till Rastaholm. Först en Najaddrink på bryggan och sedan gemensam middag
på restaurangen. En matsedel kommer senare.
Distans att segla, 12 NM.
Tisdag 7 juni - Avfärden närmar sig! Eskadern avslutas med 11-fika för de som vill och kan.

Tilläggsprogram (med reservation för ev ändringar)

Detta alternativ har tillkommit för de som verkligen vill njuta av Ångans dag i Mariefred. Se bilaga för
att se programmet för dagen. Alternativet förlänger eskadern med en dag, men kan vara optimalt för
de som kan.
Programmet blir då enligt nedan:
Torsdag 2 juni - Samling på Slandö kalv för drink och grillning/mat i egen regi
För de som inte hinner så långt finns alternativa hamnmöjligheter vid Jungfruholmarna alternativt
Vällinge. Därifrån når man lätt Mariefred under fredagen.
Grillning på markerade grillplatser på Jungfruholmarna, men man använder egen grill.
Fredag 3 juni – Segling till Mariefred
Ankomst på em/kväll. Kvällen än så länge öppen och läggs fast senare enligt allas önskemål.
Lördag 4 juni – Dag i hamn
Vi njuter av en dag i nostalgins tecken -ångbåtar, ångtåg, veteranbilar, musikkår, barnaktiviteter,
ponnyridning, god mat, marknad på torget och mycket mer. Mer info kommer att finnas på
https://www.imariefred.nu/evenemang/angans-dag-2
Najaddrink och tilltugg ca 18:00 enligt huvudprogrammet. Dito för gemensam middag.
Resterande aktiviteter enligt Huvudprogrammet.

Väkomna!

Styrelsen genom
Gittan och Håkan – Hedi och Ulf

