
 

 

Information Örlogsstaden Poker Run 2021 
 

Nu är det snart dags för det första poker run i södra Sverige, Örlogsstaden Poker Run, Karlskrona! 

Vi ser fram emot detta väldigt mycket och hoppas det ska bli en perfekt helg med underbart väder. 

Här har vi försökt samla allt du behöver veta inför södra Sveriges häftigaste evenemang! 

 

Fredagen 30/7 

De flesta kommer anlända på fredagen, några enstaka redan på torsdagen, vilket förmodligen 

kommer innebära en del trängsel vid sjösättningsrampen. Inga problem! Vi har gott om tid hela 

dagen och vi tar det i den takt ni anländer. 

Vi kommer vara på plats hela dagen och hjälpa er med allt från sjösättning till angöring vid 

gästhamnen. 

 

På fredag kväll har vi inget speciellt planerat för våra deltagare, utan folk får göra lite som de själva 

behagar. Efter en lång resa kanske man helst vill ta det lugnt på hotellrummet eller liknande. Clarion 

Collection Hotell Carlscrona har middagsbuffé som ingår i bokningen för de som bor där. 

Vill man ut på stan och äta så finns det många uteserveringar öppna och restauranger tillgängliga för 

god mat på kvällen. 

 

Det finns även möjlighet att köra lite i vår skärgård för den som vill det och har tid. 

Kanske ta en liten runda med sin båt, lägga till inne vid Borgmästarekajen och besöka uteserveringen 

”Pop Up” som har livemusik och god mat, om vädret tillåter. 

 

Vägen till Karlskrona, beroende på från vilket håll ni kommer ifrån, går inte missa. 

Du följer skyltarna mot Karlskrona, sedan skyltarna mot ”Centrum” oavsett håll man kommer ifrån. 

Antingen från E22 väst eller öst, eller väg 28 från Jönköping/Växjö hållet. 

 

På vägen in mot centrum passerar du både Circle K, Shell, Preem med mera om du vill tanka din båt 

redan innan sjösättningen. 

 

Här är en vägbeskrivning/karta till Heliumgatan, Karlskrona där sjösättningsrampen ligger: 

https://goo.gl/maps/vn4GHRbnvgNy442B8 

 

Här är en vägbeskrivning/karta till Skeppsbrokajen 4, Karlskrona där parkeringar för er bil finns i 

hamnen. 

Här ligger även Clarion Collection Hotell Carlscrona samt gästhamnen vid Karlskrona Stadsmarina: 

https://goo.gl/maps/WSxayZeTpdLpxVSr9 

 

Här är en vägbeskrivning/karta till Scandic Hotell Karlskrona för er som fått boka hotell där: 

https://goo.gl/maps/wGmFbVe2JtWrVNFF9 

 

https://goo.gl/maps/vn4GHRbnvgNy442B8
https://goo.gl/maps/WSxayZeTpdLpxVSr9
https://goo.gl/maps/wGmFbVe2JtWrVNFF9


Lördagen 31/7 

Betalning av anmälningsavgift 

Kostnaden för att delta på vårt poker run är: 

- 500 SEK/ båt 

- 500 SEK/ person 

 

Anmälningsavgiften ska vara inne senast söndag den 25/7 från samtliga deltagare. 

För att det ska vara enklare att administrera ser vi helst en betalning per team. 

 

I anmälningsavgiften ingår: 

- Båtplats i stadsmarinan fre 30/7 – sön 1/8. (Resterande dagar står man för själv). 

- Lunch. (Dryck står man för själv). 

- Middag. (Dryck står man för själv). 

- Chans till fina priser. 

 

Betalning kommer att vara möjligt via swish eller till bankkonto. OBS märk betalning med ert namn: 

- Swish 

0729675636 

 

- Bankkonto 

Kontonummer: 3024 24 19941 

Bank: Nordea 

 

- Utlandsbetalning 

IBAN: SE3230000000030242419941 

BIC: NDEASESS 

 

 

Registrering 

Vi kommer öppna registreringen kl. 07:00 lördag morgon den 31/7. 

Registreringen kommer sedan vara öppen till kl. 08:30. 

Vi kommer att vara i kommunbyggnaden (röd tegelbyggnad) som ligger mitt emot Karlskrona 

Stadsmarina och bredvid Clarion Collection Hotell Carlscrona. 

Endast 1 person per båt behöver vara vid registreringen för att minska folksamling. 

Adress: Thore Christoffersgatan 10 

 

 

Förarmöte 

Förarmötet kommer hållas kl. 09:00 i samma lokal/kommunbyggnad som registreringen. 

Här är det viktigt att föraren för samtliga team deltar, och föraren endast! 

Deltar du inte på förarmötet så är det tyvärr inte OK att vara med på vårt poker run, så var i tid! 

Efter förarmötet kommer förare få skriva under ett papper på att man godkänt det som sagts + 

reglerna för vårt poker run. 



Cirka hålltider för lördagen 

07:00 – 08:30  Registreringen öppen i kommunhuset 

09:00 – 10:00  Förarmöte i kommunhuset 

11:00  Start från Karlskrona Stadsmarina 

11:30  Kortstopp 1 – Utklippan 

13:00  Kortstopp 2 – Brofästet Senoren 

13:00  Lunch – Brofästet Senoren 

14:30  Start från Brofästet Senoren 

15:00  Kortstopp 3 – Garpahamnen Hasslö 

16:00  Kortstopp 4 – Karön Ronneby 

17:00  Kortstopp 5 – Handelshamnen Karlskrona 

17:30  Anländer Karlskrona Stadsmarina 

19:30  Middag på Sjörök 

 

 

Rutten 

Se vår hemsida för aktuell rutt: 

https://orlogsstadenpokerrun.se/rutten.html 

Högupplöst version över rutten: 

https://postimg.cc/18g8XLhv 

 

En GPX-fil över rutten finns för den som vill ladda över till Eniro På Sjön – appen, eller ladda över på 

sin GPS. Meddela oss på mejl så skickar vi över denna. info@orlogsstadenpokerrun.se 

Det är mycket möjligt att denna GPX-fil går att ladda över till en vanlig GPS, tex Garmin. 

 

Ni kommer även få ut ett detaljerat sjökort över rutten i A3 format vid registreringen. 

Men vi rekommenderar att använda er utav era egna sjökort så ni kan zooma in mer. 

 

 

Kortstopp 

Det kommer finnas 1 kortutdelare på varje stopp (2 personer som hjälps åt). 

Vid varje kortstopp från land kommer det finnas en flagga/beachflagga som syns från håll. 

Första kortstoppet vid Utklippan kommer ske från en ribb båt. 

Resten kommer antingen delas ut på plats (vid lunchen), eller från en brygga/kaj. 

 

 

Servicebåtar 

Vi kommer ha 1 st egen servicebåt. (Ribb båt) till hands som kan hjälpa till med eventuell bogsering 

och problem. Numret till denna servicebåt finner ni på detta informationsblad längre ner och är 

viktigt att anteckna! Kontakt - Morgan Nilsson. 

 

Marinbasen och Ekipagekompaniet kommer även patrullera på vattnet med 2 st Stridsbåt 90 med 

besättning och vara oss behjälpliga vid behov. 

https://orlogsstadenpokerrun.se/rutten.html
https://postimg.cc/18g8XLhv
mailto:info@orlogsstadenpokerrun.se


Sjösättning 

Det finns 1 st ramp i centrum, Karlskrona nära Stadsmarinan. 

Se bifogad karta i slutet av informationsbladet eller i början för en länk till vägbeskrivning. 

Adress: Heliumgatan, Karlskrona 

 

MMG Marine, som befinner sig på Saltö en liten bit efter centrum, kommer vara behjälpliga med 

sjösättning och torrsättning av båtar mot en avgift för deltagarbåten. 

Detta måste meddelas snarast så att vi kan planera in med dom när lyft ska ske! 

Bokning av detta görs till Johan Bank på SMS – 0729675636, eller mejl 

info@orlogsstadenpokerrun.se 

Adress: Utövägen 1A, Karlskrona 

 

 

Sjömack 

Det finns 1 st sjömack (Preem) intill sjösättningsrampen på Heliumgatan, Karlskrona. 

Denna mack brukar vara fullt med folk och båtar, speciellt innan en helg, så vi rekommenderar att 

tanka era båt innan sjösättning på lämplig tankstation. Förslagsvis på tankstationen Preem upp på 

land som ligger precis intill sjösättningsrampen och sjömacken. 

 

Sjömacken erbjuder 95 oktan bensin samt diesel. 1 pump av varje. 

 

 

Boende 

De flesta har bokat boende på Clarion Collection Hotell Carlscrona som ligger mitt emot Karlskrona 

Stadsmarina och Sjörök. Hotellet har fått alla sina rum fullbokade för vårt datum så vi hänvisar därför 

till Scandic Hotell som ligger en gångpromenad längs med vattnet bort från Karlskrona Stadsmarina. 

(Om ni inte redan har bokat hotell, ring och kolla med Clarion innan ni bokar på Scandic för att 

bekräfta tillgängligheten på rum, det kan ju hända att de fått rum avbokade!). 

Rabattkoden på Clarion Collection Hotell Carlscrona är: ”Örlogsstaden Pokerrun”. 

Bokning görs via telefon: 0455-36 15 00 eller maila till cc.carlscrona@choice.se 

 

Man får naturligtvis sova i sin båt som ligger i gästhamnen vid Karlskrona Stadsmarina. 

 

 

Lunch 

Lunchen kommer ske omkring kl. 13:00 på restaurang Brofästet som ligger på ön Senoren. 

Bryggorna ligger nedanför restaurangen precis efter den stora bron på vänster sida och det kommer 

finnas en beachflagga även här likt inne vid Stadsmarinan. 

Vi kommer ha ett stort tält med bord och stolar god för 150 personer uppställt endast för oss på 

Poker Run. Här kommer det bjudas på lunch, kyckling och bakad potatis. 

(Har man allergi är det viktigt att detta meddelas på mejl eller SMS i god tid innan!) 

 

Dryck står man för själv under hela sittningen! Alkoholservering kommer att vara tillgänglig för den 

som vill ha det inne vid baren i tältet. 

mailto:info@orlogsstadenpokerrun.se
mailto:cc.carlscrona@choice.se


Middag/After poker run 

Middagen kommer ske på restaurang Sjörök, som ligger intill Karlskrona Stadsmarina, kl. 19:30. 

Middag ingår i anmälningsavgiften men dryck betalar varje person för sig. 

Lika så om man vill ha dessert, så betalar varje person detta för sig. 

 

Eftersom det fortfarande är en pandemi som råder så har restaurangen restriktioner att följa. 

Det innebär att det tyvärr inte är okej med mingel mellan samtliga team / bord i restaurangen! 

Det är mycket viktigt att detta respekteras! 

Beställning av mat, dessert och dryck kommer därför att ske vid varje bord, vilket innebär 

bordsservering hela kvällen. 

 

Restaurangen kommer hållas öppen för oss lite längre än vanligt. 

Musik kommer spelas under kvällen och årets poker run vinnare kommer utses! 

Tyvärr kommer vi inte kunna spela något pokerspel detta år då ”mingel” inte är okej på restaurangen 

som sagt. Vi kommer i stället öppna kuverten och utse bästa hand enlig traditionella poker regler. 

 

 

Parkering av bil och trailer 

I samarbete med kommunen så har vi fått låna en inhägnad parkering för våra trailers. 

Inhägnaden ligger på samma plats som sjösättningsrampen är. Vi kommer finnas på plats och hänvisa 

er till parkeringen och tillrättavisa vart er trailer ska stå. 

 

Ta gärna med er trailer lås eller kätting för att vara på säkra sidan! 

Vi kommer stänga inhägnaden/grindarna med kätting och lås efter alla parkerat sina trailers. 

 

Parkering av bilar kommer endast vara tillgängligt inne på Trossö/Karlskrona, förslagsvis i hamnen. 

Avgift vid stadsmarinan/hamnen (grön zon): Vardagar – 5kr/h (09:00-16:00). Helger – ingen avgift. 

 

 

Båtplatser 

I Karlskrona Stadsmarina kommer vi få ligga med båtarna från fredag 30/7 – söndag 1/8. 

Detta ingår i anmälningsavgiften. 

Kommer man tidigare och vill ligga i hamnen så ska detta meddelas i god tid innan så vi kan reservera 

för ytterligare dygn. Extradygn bekostar man själv. 

 

Bryggan i gästhamnen vi kommer ligga vid heter brygga E och är den 3:e bryggan. 

Bryggan kommer vara uppmärkt med en svart beachflagga med vår logga på, längst ut för att ni ska 

se så att ni har kommit till rätt brygga. Det kan hända att det ligger andra gästande båtar vid bryggan. 

 

Vid varje plats vi bokat kommer det sitta uppmarkerade ”reserverat” lappar där det står ett nummer.  

Vi kommer finnas på plats vid bryggan för att guida er till rätt plats. 

 

 

 



Förhållningsregler 

- Obligatorisk närvaro för förare vid förarmötet. Vid frånvaro utesluts aktuellt ekipage, 

deltagaravgiften återfås ej. 

- Alla lyder direkt under masterbåten. 

- Ingen passerar masterbåten så länge röd flagga är hög! (Röd flagga – omkörningsförbud. 

Grön flagga – okej att passera). 

- Alla deltagare måste använda flytväst. 

- Alla förare måste använda dödmansgrepp om det existerar i båten. 

- Gällande sjölag gäller och ska följas (tex. nykter förare och fartbegränsningar). 

- Varje besättning är skyldig att hjälpa dem i nöd med hänvisning till sjöfartslagen. 

- Utsatt rutt är endast ett förslag. Behöver ni ta en annan väg är detta okej. 

- Håll avstånd till deltagande båtar och övriga resenärer på sjön! 

- Håll uppsikt bakåt, speciellt vid omkörning eller andra kursändringar. 

- Vid de platser där hastigheten sänks ska alla i båten lyfta upp handen för att observera 

bakomliggande båtar på detta. 

- Örlogsstaden Poker Run -arrangörerna tar inget ansvar för personskador, båtskador eller 

övriga incidenter. 

- Deltagande sker på egen risk. 

- Örlogsstaden Poker Run förbehåller sig rätten att ändra på reglerna innan förarmötet. 

- Tvingas ni avbryta rutten, meddela oss arrangörer! 

 

 

Vid förhinder 

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

Efter 25/7 är anmälningsavgiften ej återbetalningsbar. 

 

 

Kontakter: 

Viktigt! 

Skriv ner dessa kontakter så att ni har dom lättillgängliga vid eventuella händelser. 

 

Örlogsstaden Poker Run arrangörer 

- Johan Bank, 072 967 56 36 – Flaggbåt/Masterboat 

- Mikael Lagström, 070 918 30 38 

- Morgan Nilsson, 070 250 19 46 – Service båt / Bogseringsbåt (ribb båt) 

 

- Sjöräddningen Karlskrona, 020 029 00 90 

- Vid akut nödläge ring 112 ! 

 

 

 

 

 



Keps & t-shirt försäljning 

Vi kommer sälja kepsar och t-shirts på plats vid registreringen på lördag morgon 31/7. 

OBS begränsat antal! Det går alldeles utmärkt att köpa innan, så lägger vi undan den storlek som 

önskas. Kepsarna är broderade med vår logga och i storlek uni-size och passar alla. 

T-shirts är tryckta med vår logga på bröstet, samt på rygg tillsammans med alla våra 

sponsorer/samarbetspartners. 

 

Om man önskar köpa keps eller t-shirt innan måste det meddelas på mejl eller SMS. 

 

Mejl: info@orlogsstadenpokerrun.se 

SMS: 072-967 56 36 

 

200 SEK / keps 

100 SEK / t-shirt 

 

 

 

Följ oss gärna på våra sociala medier! 

https://www.facebook.com/orlogsstadenpokerrun/ 

https://www.instagram.com/orlogsstadenpokerrun/ 

 

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

info@orlogsstadenpokerrun.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Arrangörerna – Örlogsstaden Poker Run 

Johan Bank 

Morgan Nilsson 

Mikael Lagström 
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Översiktskarta över Karlskrona Stadsmarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Översiktsbild över Karlskrona Stadsmarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Översiktsbild över Karlskrona och färdvägar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Översiktsbild över Brofästet Senoren (lunchstoppet)  

 


