
 

 

Information Poker Run 2021 

 

Nu är det inte många veckor kvar innan det är dags för årets Poker Run! Ska bli riktigt roligt. Här har 

vi försökt samla allt du behöver veta inför sommarens roligaste evenemang! 

Fredagen 16/7 

Många kommer komma redan på fredagen, roligt tycker vi! Därför kör vi en liten samling även då. 

Vi siktar på samling vid bryggorna vid Svärdsklova klockan 17. Därefter middag och lite “after boat” 

från klockan 18. Vid detta tillfälle står man för mat och dryck själv. För att vi ska ha lite koll på hur 

många som kommer så att vi kan boka rätt antal bord, får ni gärna anmäla er på: 

https://pokerrunopen.se/anmalan-fredag/ 

Man kan komma till Svärdsklova både sjövägen och bilvägen. Se mer info om Svärdsklova här: 

http://restaurang.svardsklova.se/ 

 

Lördagen 17/7 

Betalning 

Kostnaden är 600 kronor/person. I det ingår lunch, middag, båtplats och parkering. Givetvis också 

chans till fina priser!  

Vi har tyvärr insett att Swedbank är Sveriges sämsta bank, då de inte lyckats ordna fram ett 

bankkonto och swishnummer på 3 månader till vår nybildade förening. Därför kommer betalning ske 

per swish till Johan Kempe på 0730689976 eller till kontonummer: 6601 263 621 308 

(Handelsbanken). Märk din betalning med Teamnamn. Ska vara betalt senast den 11/7. För att det 

ska vara enklare att administrera ser vi gärna en betalning/team. 

Registrering 

Vi kommer öppna registreringen klockan 08:00, den kommer sedan vara öppen fram till startmötet. 

Vi kommer ha ett tält uppsatt utanför Restaurang Läget i Oxelösund. Tänk på att vi är många, så 

försök att inte komma i sista sekunden så att alla hinner registrera sig. Endast 1 per/båt behöver vara 

vid registreringen.  

Förarmöte 

Kommer hållas klockan 10:30 vid Restaurang Läget i Oxelösund. Tänk på att hålla avstånd och att 

inte samtliga från båten deltar. Max 2 per båt för att få det smittsäkert.  

 



 

 

Cirka hålltider för dagen 

08:00- 10:30 Anmälan och registrering öppen 

10:30 Förarmöte vid Restaurang Läget 

11:00 Start från Oxelösund  

11:30 Kortstopp 1 – Sävö  

12:00 Kortstopp 2 - Stendörren 

12:30 Kortstopp 3 - Oxelösund 

12:30 Lunch Oxelösund 

14:30 Start efter lunch 

15:00 Valfritt Bonuskort - Hävringe 

15:00 Kortstopp 4 – Svärdsklova (ingen gemensam återstart) 

16:15 Kortstopp 5 - Nyköping 

16:30 Anländer Nyköping 

18:00 Middag vid Tovastugan 

 

Rutten 

Se vår hemsida för aktuell rutt: https://pokerrunopen.se/arets-rutt-2/ 

En GPX-fil med rutten kommer finnas för nedladdning ca 1 vecka innan start på ovan nämnda länk.  

Ni kommer även få ut ett mer detaljerat sjökort över rutten på evenemangsdagen. Men vi 

rekommenderar att använda era egna sjökort.  

Kortstopp 

Det kommer finnas två kortutdelare vid varje stopp. När stoppet är vid en båt, kommer kortutdelning 

ske på båda sidorna utav båten.  

Servicebåtar 

Vi kommer ha minst två servicebåtar, som kan hjälpa till med eventuell bogsering och problem. 

Numret kommer stå på sjökorten som ges ut under evenemangsdagen.  

 

 



 

 

Sjösättning 

Det finns ett flertal ramper i Oxelösund och även i Nyköping. Se bifogade kartor i slutet av 

dokumentet.   

I samarbete med AMK transport (https://amktransport.se/) erbjuder vi även gratis kranlyft. Bokning 

av detta görs via info@pokerrunopen.se. 

Sjömackar 

Det finns två sjömackar längs med rutten, 1 precis vid starten i Oxelösund (vi har lunch på samma 

ställe som starten) och 1 i Nyköping. Den i Nyköping ligger i anslutningen till kajen där vi får ligga. 

Båda sjömackarna har lovat att sänka priset med 1 kr/liter från fredag eftermiddag till söndag 

förmiddag åt oss.  

Boende 

Har ni inte bokat boende är det hög tid, det brukar vara fullbokat under sommarmånaderna. Vi 

rekommenderar Nyköpings vandrarhem och Clarion Hotel Kompaniet. För att ta del av vår rabatt, se 

https://pokerrunopen.se/boende/ 

Man får givetvis också sova i båten som får ligga gratis i Nyköping.  

Lunch 

Lunchen kommer ske omkring klockan 12:30 på restaurang Läget i Oxelösund. För att få det så 

smittsäkert som möjligt så kommer vi ha två sittningar. På förarmötet kommer mer info om hur de 

två sittningarna kommer ske.  

Middag/fest 

Middagen kommer ske på Tovastugan i Nyköping som ligger i hamnen i Nyköping. Middagen kommer 

börja ca 18:00, men vi har Tovastugan för oss själva hela dagen, så kom gärna dit innan och ta en öl 

eller två. Middagen kommer ske utomhus, så klä er varmt. Vid dåligt väder kommer vi givetvis ha 

partytält. Livunderhållning utlovas! Under middagen/festen kommer även vinnaren koras genom 

Poker Spel och pilkastning. Eftersom vi har två klasser i år, så kommer det vara dubbla bord för att 

sedan bli en ”superfinal” mellan segrarna i de två klasserna.  

Parkering av båt, bil och trailer 

I samarbete med fastighetsbolaget Klövern har vi fått tillåtelse att nyttja en inhägnad parkering i 

Nyköpings hamn. Den kommer vara öppen och kunna nyttjas från fredag-söndag. Den kommer även 

vara bevakad nattetid. Så tar ni upp båten över natten är denna att rekommendera.  

Det finns även en mindre parkering för bilar och bortkopplat släp i närheten av sjösättningsrampen, 

samt en större parkering ca 200 meter bort. Se kartor för mer info.  

Det finns även parkeringsmöjligheter i Oxelösund om man väljer att sjösätta där. Se kartor där med.  



 

 

 

Båtplatser 

I Nyköping kommer vi få ligga med båtarna från fredag-söndag. Detta ingår vid anmälan tack vare 

Nyköpings kommun och Gästhamnen i Nyköping. Här har vi två kajer att välja mellan. Se kartor. Dels 

den västra träkajen i hamnbassängen, men även den mysiga inre kajen en bit upp i Nyköpings ån. För 

att komma dit måste man under en bro, den är cirka 2 meter hög vid normal vattennivå. Så den 

rekommenderas för mindre båtar, det kan även vara lite strömt men ska inte vara några problem att 

lägga till.  

Vill man bo närmre bekvämligheter så som dusch hänvisar vi till Gästhamnen i Nyköping.  

I Oxelösund är det möjligt att ligga i gästhamnen natten mellan fredag-lördag.  

Inför starten/registrering får vi ligga på anvisade platser enligt kartan på sista sidan.  

Förhållningsregler:  

Alla lyder direkt under masterboat, ingen passerar masterboat innan signalflagga 

– All åkning sker på egen risk 

– Håll avstånd och ha uppsikt bakåt, speciellt vid omkörning/”filbyte”. 

– Alla passagerare måste använda godkänd flytväst 

– Alla förare måste använda dödmansgrepp om det existerar i båten 

– Gällande sjölag gäller och ska följas (T.ex nykter förare och fartbegränsningar) 

– Poker Run Open-arrangörerna tar inget ansvar för personskador, båtskador eller övriga 

incidenter 

Vid förhinder 

Meddela oss gärna i så god tid ni kan om ni skulle få förhinder! 

 

Följ oss gärna på våra sociala medier!  

https://www.facebook.com/sportbatsklubben 

https://www.facebook.com/groups/290601147660537 

https://www.instagram.com/sportbatsklubben/ 

 

Är det något mer ni undrar över, tveka inte att kontakta oss via sociala medier eller per mail till 

info@pokerrunopen.se 

Med vänliga hälsningar  

Arrangörerna - Sportbåtsklubben Oxelösund/Nyköping 



 

 

 

Översiktskarta över Nyköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta Nyköping 

 



 

 

Karta över Oxelösund 

 


