
  

                                                 Inbjudan till Skutträffen 2020. 
Lördagen den 3:e oktober 

 

 
 

 
Föreningen Västkustskutorna och Maritimt i Väst inbjuder härmed till den 

årliga Skutträffen. 
Alla traditionella skutor och båtar, stora som små, är välkomna! 

 
Årets Skutträff har Eriksberg Kulturbåtshamn (Göteborg) som både start- och 

målhamn. 
 

Arrangemanget är ett ”genrep” inför Göteborgs 402-årsjubileum då vi planerar ett större 
skutarrangemang i Eriksbergs Kulturbåtshamn.  

 
Då allt pekar på att Coronapandemin fortsätter under hösten så kommer årets Skutträff bli speciellt 
anpassad. Det blir inga gemensamma arrangemang, förutom seglingen. Vi uppmanar alla till att 
respektera FHM´s rekommendationer och det är varje skeppares ansvar att rekommendationerna 

följs ombord, på kajer och framförallt gentemot andra båtar. 



  
 
 

Förtöjningar 
Vid ankomst ropas ”Skutträffen” upp på VHF kanal 72, för anvisning till plats. En förtöjningsplan 

kommer skickas ut dagarna innan seglingen. 
 
 

Program:  

• Samling på fredag em/kväll, 2/10. Ropa upp Skutträffen på kanal 72 för plats.  

• Fredag 21.00 Skepparmöte , plats informeras om vid ankomst. OBS- bara en person från 
varje fartyg! 

• Lördag 08.00 . Fartygen lämnar kaj 

• Start c:a kl 10.00 lördag 3/10.  

• Segling fram till c:a kl 14-16. 

• Alla fartyg åter förtöjda senast kl 17. 

• Prisutdelningen sker kl 18.30. Se nedan. 

• Söndag, hemsegling. 
 
 
Prisutdelningen. 
NOTERA att alla besättningar håller sig ombord på fartygen under prisutdelningen.  
Juryn delar ut priserna via VHF kanal 72. Priserna avhämtas på avtalad plats(info på 
skepparmötet), max två deltagare från varje fartyg går och hämtar respektive pris. 
 

Middag 
Det kommer delas ut en portion mat per deltagare till varje fartyg. Mer information om hur detta går 
till kommer på skepparmötet. 
 
De rätter som finns att välja på är: 

- Fiskgratäng m mos och ägg 
- Långbakad Fläskkarré m potatisgratäng 
- Moussaka m ost eller tomatsås. 

Salladstallrik till varje båt. 
 
 
ÖVRIGT 
Det kommer inte finnas toaletter på kajerna, se till att ha tomma septiktankar. 
Det skall finnas en finnas en container för oss på kajen i närheten av Ostindiefararen.  
Tillgången till el är lite osäker på kajen från SOIC´s pir och norrut. Här kommer i första hand mindre 
fartygen ligga tillsamman med ett par till. 



  
 
ANMÄLAN TILL SKUTTRÄFFEN 

 
Anmälan senast 29/10 på mail, både till ulf@gulaudden.se och skuttraffen@vastkustskutorna.se . 

Skriv fartygets namn, kontaktperson och antal ombord.  

Det är viktigt att antalet ombord som skall ha mat är meddelat tisdag den 29:e via 

mail till mig. 

  

Betalning till Västkustskutornas Bg 897-8223 i samband med anmälan:  

Fartyg över 15m: 1000kr 

Fartyg under 15m: 200kr 

 

På  Västkustskutornas hemsida www.vastkustskutorna.se under fliken ”Skutträffen” kommer 

inbjudan och information publiceras. 

 
Hälsningar 
Föreningen Västkustskutorna 
genom Ulf Sandström   (tel 0703257368)                                                                                           
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