
Häng med på familjepicknick söndagen 11 juli då vi ordnar 

 

”Loppan Family Fun 2010” från kl. 12.00 – 16.00 

 

 

Steg 1 – Packa er egen ”Picknick korg” med vad ni vill såsom bröd, sallader av olika slag, dricka och 

annat smått & gott... och kom till Loppan var ni erbjuds en 
specialstek...  
 

Steg 2 – Avnjut en mumsig ”Nötbringa a la Ägir” (serveras mellan 

kl. 13-15 (korv finns i ”nödfall”)). Nötbringan endast 5 EUR/person, 
korv 1 EUR st. 
 
Steg 3 – Bara njut av samvaron och följ med och/eller delta i någon av kringaktiviteterna:  
 

 Allmoge båttävling att följa + Allmoge båtar förevisas 

 

 Kanotförevisning och möjlighet till att prova och bekanta sig med delar av FB Marines 

kanotutbud 
 

 Möjlighet att fråga om och prova Optimist + Snipe segling 

 

 Barnens godismete kl. 13.30 – 14.30 (2 EUR/ggr) 

 

 OBS! Ägir Championship i pilkastning (fyra klasser, barn under 6, barn 6 – 12, vuxna herrar 

och vuxna damer. Mästerskapet hålls mellan 14.30 – 15.30. 
 

 
 

 

 
 
 
Samla ihop familjen, ta era vänner med er, hoppa i båten och hjälp oss att göra ”Loppan Family Fun” till en 
återkommande sommarhändelse för hela familjen.  
 

Vi syns på Loppan – styrelsen i Segelsällskapet Ägir 
 
Ps1. Vi har tyvärr inte möjlighet att grilla ert eget kött/korv/etc.. 
Ps2. Vi kan endast garantera tillgång till kött för 100 personer så dyk upp i tid. 
Ps3. Med väderreservation. 
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