
KMS FEST 9/6
Södra Hamnen fyller 40 år, det firar vi med en stor fest

RACE
 SJÖPOLISEN
 Ku s t b ev a k n i n g e n
 Sjöräddningssällskapet

 Memphis Trade

  KNYT-
  KALAS

Program 
12.00 startar vi grillarna och säljer hamburgare

13.00-15.00 För de yngsta, poängpromenad med roddtur. Start vid klubbhuset

13.00 startar NordöRace. Sista anmälan 12.00. Båtarna beräknas komma i 
hamn 16.30. NYHET idag får 6 st gäster  följa med på utvalda båtar och känna 
på riktig kappsegling. OBS ni kommer inte att jobba ombord bara känna spän-
ningen ombord. Anmälan till Jan Hellström joh@telia.com

14.00-16.00 För alla! PROVA-PÅ-SEGLING! Ung som gammal, Kom och testa 
segling under erfarna instruktörer. Samling vid motorbåtsrampen.

13.00-18.00 SJÖPOLISEN kommer och visar upp sin nya polisbåt. Kom och pra-
ta med polisen och kolla in en häftig båt.

13.00-18.00 KUSTBEVAKNINGEN kommer med en båt och visar upp sig. 

13.00-18.00 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET Rörö kommer och visar upp en 
räddningsbåt.

OBS. Polisen, Kustbevakningen och Sjöräddningen kommer inte om en akut 
händelse kräver insats av dem. 

15.00-17.30 Bouleturnering och introduktion i Boule i Norra Hamnen, Boulepla-
nen ( vid badplatsen)

16.30 Alla våra ungdomar på vattnet, seglingsutmaning i Södra hamnen. Start 
på vattnet utanför hamninloppet/motorbåtsrampen

17.30 Safe at Sea kommer att visa hur man med hjälp av deras räddningsskoter 
räddar en person ur vattnet. Och gissa vem som ska räddas!!

18.00 Lennart Ring ser tillbaka och berättar lite om KMS och den Södra hamnen

18.00-20.00 tänder vi grillarna inför KMS stora knytkalas. Alla är välkomna att 
grilla sin egen mat, för att sedan slå sig ner på verandan och avnjuta sin egen 
mat och dryck. 

19.00 - KMS bjuder på KAFFE med TÅRTA tills det tar slut.

19.00 ALLSÅNG med HASSE och UKULELE gänget

20.00 -  Spelar Memphis Trade Orkester kända låtar. 

Efter att Memphis Trade har slutat och allsången klingat ut startar vi dansmusik 
från vår anläggning i Klubbhuset i Södra Hamnen.

HISTORISKA BILDER kan ni se på Klubbhusets väggar från den 30 maj.

VÄLKOMNA TILL 
KMS 40- ÅRSFESTEN

   Al lsång

PROVA-PÅ-SEGLING FÖR ALLA

  KMS BJUDER PÅ                      
KAFFE, SAFT och      
TÅRTA kl 15 &19

   Safe at Sea


