
Utställning och modellbåtkörning  
vid Veteranflottiljens arrangemang EDIP  

*** 
En Dag i Paradiset 

 
 

Vi kommer att visa upp och köra modellbåtar på EDIP, se allmän inbjudan 
längre ned. Alla typer av modellbåtar är välkomna … inte bara ”gråbåtar”. 
 
Arrangemanget äger rum lördag 9 september på Gålöbasen, i Stockholms södra 
skärgård.  
 
Du som vill vara med och ställa ut, och kanske köra, anmäl dig  

Senast 31 augusti  till: goeran.modig@hotmail.com   

 
Ange: 

- Namn  
- Mobilnummer 
- Bilens registreringsnummer 
- Vilken båt/-ar 

 
 
Körning av modellbåtar sker i hamnens inre del, så tänk på att det ibland 
kommer att vara en del svall. 
 
För att vi ska komma in innan publik-köerna, som brukar vara mycket långa, så 
behöver vi vara på plats 07:30 vid grindarna till basen. För position och 
vägbeskrivning, se Veteranflottiljens officiella inbjudan på nästa sida. 
 
Klubben tar med ett tält 3x6 m och 3 bord 80x180 cm. Dessutom profilmateriel 
som beachflagga, loggor, infoblad, visitkort och dukar. 
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Veteranflottiljens officiella inbjudan… 
 
En Dag i Paradiset (EDIP) på 
Gålöbasen 9 september 2017 kl. 
08.30 –  15.30 
 
Det är dags att boka in 2017 års höjdpunkt i kalendern. En Dag I Paradiset på Gålöbasen går av 
stapeln den 9:e september! Såväl Veteranflottiljens medlemmar som allmänheten välkomnas. 
Vägbeskrivning: Från väg 73 tar du av mot Dalarö. Efter ca 10 km, vid Gålö handel, svänger du 
höger mot Gålö. Följ vägen i 7 km. 
Koordinater WGS84 59°4’20.4″N 18°12’40.1″E, 
Stomtider: 
 Grindarna öppnas 08.30 
 Första tur från Södra hamnen 09.15 
 Första turen (Mtb) 09.30 från Norra hamnen 
 Flaggceremoni 10.00 
 Fartygen fortsätter att köra från 10.15 
 Lunch besättningar + övriga 12.00 – 13.00 
 Fortsatta körningar från 13.15 
 EDIP körningar slutar 15.00 
 
För att minska köerna har vi i år valt att dela upp biljettförsäljningen, turerna på förmiddagen finns 
tillgängliga från grindarnas öppnande och eftermiddagens turer släpps efter klockan 11:00. 
 Inträde till Gålöbasen kostar 100:-. Biljett köps kontant (jämna pengar, tack) eller SWISH vid 

grinden. 
 Medlem i Veteranflottiljen eller i förening under Veteranflottiljens paraply fritt inträde 
 Barn 0 – 7 år fritt inträde i vuxens sällskap 
 Biljett för åktur med fartygen kostar 200:- och köps kontant (jämna pengar, tack) eller 

SWISH vid respektive fartygs disk på Pentagonplanen. Du kan bara köpa en biljett åt 
gången. 

 
Utländska besökare måste anmälas med namn, medborgarskap och passnummer 
till info@veteranflottiljen.se senast 25 augusti 
 
I skrivande stund räknar vi med att T121 Spica, R142 Ystad, V150 Jägaren, T26, T46, T56, 
Stridsbåt 127 och M20 välkomnar besökare till en sjötur. Om inget oplanerat inträffar räknar vi 
med att köra sex turer per fartyg vilket ger möjlighet för knappt 700 besökare till varsin tur över 
Mysingen, om vädret tillåter och våra mellan 40 och 75 år gamla fartyg tjänar oss lika bra som de 
brukar.  
 
Utöver våra egna fartyg hoppas vi få besök av Sjöräddningssällskapet som berättar om sin 
verksamhet och av Stockholms skalabåtsklubb som visar sina fina modellbåtar. 
 
För de som önskar en rejäl lunch serverar Veterangrillen grillade hamburgare eller korv med alla 
tillbehör. 
 
Souvenirer och profilprodukter finns till försäljning. Utställningshallen i ”Intensiven” är öppen. 
Biblioteket i ”Sommarmässen” erbjuder spännande läsning. 
 
Vi hälsar alla besökare välkomna och ber om tålamod med eventuella köer och att ni följer 
anvisningar från funktionärer 
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