
Välkommen till LJS och Regionkval 1 Region 2 2022
Vi har öppet för avlastning och sjösättning av ribbar fredag kväll mellan 17:00 och 21:00.

På Lördagen kommer det vara öppet från 07:00

Hitta Hit
LJS ligger bokstavligen där vägen tar slut. Precis där Stångån rinner ut i Roxen. Google pluskod
CJVF+P2 Linköping, Sverige. Koordinater: Lat N 58º 26' 39" Lon E 15º 37' 21"

Från E4, norrifrån:

Tag av från E4:an vid första avfarten mot Linköping (Linköping Ö).

I första rondellen (Mörtlösarondellen): fortsätt mot Linköping (skyltat mon Sjukhus och "Centrum").

I andra rondellen (Kallerstarondellen), tag första avfart till höger (skyltat "Tornby" Industriområde /
"Y-ring").

Fortsätt rakt fram genom Knuts Rondell.

Fortsätt rakt fram genom Gumpekullarondellen (skyltat "Y-ring").

Efter ett par hundra meter åker ni över Stångån

I nästa korning - med trafikljus - håll högerfil och tag av åt höger (skyltat "Tornbyvägen").

Vid nästa trafikljus: Sväng höger in på Roxengatan (skyltat "Tornby Ö").

Efter c:a 400 meter, i fyrvägskorsningen: sväng vänster (norrut) in på Norra Oskarsgatan.

Följ Norra Oskarsgatan norrut genom industriområdet. Efter en dryg kilometer åker ni under E4 och
kommer strax fram till segelbåtshamnen och dess parkering.

Sväng INTE in på segelbåthamnens parkering utan fortsätt på grusvägen som leder vidare norrut. Följ
denna väg vidare längs Stångån och ni når strax LJS område och klubblokal.



Parkering
Det finns relativt gott om parkering på LJS område. Våra parkeringsvakter kommer guida er. Om det
inte finns plats så kan man parkera på Linköpings Segelsällskaps( LSS) område ca 1 km bort.

OBS! Trailers ska parkeras på LSS område efter att ribb har sjösatts

Ribbar
Ribbar kan sjösättas på LJS ramp i samband med avlastning av jollar på fredagskvällen eller på
lördagens morgon före 8:00, om ni vill sjösätta senare så hänvisar vi till kommunens ramp ca 2 km
uppströms i ån (märkt med 1 på kartan nedan). Rampen ligger strax innan ni kör under motorvägen
och ni kommer köra förbi nedfarten till den om ni kommer norrifrån. Det kommer vara skyltat från
norra Oskarsgatan.

Ribbar ska läggas i LSS hamn över natten. Vi kommer hjälpa er till rätt plats.

Omklädningsrum
Vi har relativt rymliga omklädningsrum och duschar. Seglarbagar kan lämnas.

Kiosk och grill
Vi kommer att ha kiosken öppen hela regattan, där säljer vi kaffe, glass, godis, läsk och enklare mat.
På morgnarna kommer det finnas kokt korv med bröd och efter seglingarna hamburgare. Endast
swish som betalningsmedel.

Utkiksplatser
Seglingarna kommer genomföras relativt långt från klubbområdet. Om man vill följa tävlingarna från
land så är Ekängen bästa alternativet …. om man har en bra kikare

Kontaktperson
Pär Hammarström

par@ljs.nu

0722026277


