UMS evenemang 2018.
Anmälan via Medlemssidorna.

Vårrustning i Simphamn
Den 19 Maj kl 10.00, · Simphamn
Vi städar i ordning vår lilla pärla i Umeås skärgård. Nu börjar båtsäsongen.

Klassiskt midsommarfirande i Simpis
den 22 juni, 10:00 · Simphamn
Midsommarknytis. UMS ser till att följande finns på plats: sill,potatis,tunnbröd,ägg,smör.
Vi hjälps åt att skapa en god midsommarlunch av detta. Vi kommer även att ordna
tårttävling för dom lite yngre gästerna.

Sjörövarfest i Simphamn
den 7 juli, 17:00 · Simphamn
Årets stora rockfest i Simphamn. Precis som förra året kommer rockbandet Helldorado
och gästar oss. Vi kommer att servera en god grillbuﬀé till våra gäster, meny: Kycklingfilé i
marinad med färska örter, Marinerad fläskfilé, Salccicia färskkorv, Färskpotatissallad med
vinegrette, Fräsch blandsallad. Serveras med våra hemgjorda tillbehör, bbqsås, aioli, bröd
med flingsalt och olivolja. Karlavagnen catering grillar på plats med sjörövarhatt! Vi har
även från programkomitténs sida en förhoppning om att dom flesta av oss har hissat Jolly
Roger i masten dagen till ära. Kostnad 280 kr.

Trubadurafton med räkfrossa
den 21 juli, 18:00 · Simphamn
Vi bjuder in till en god räkfrossa i Simphamn. Meny som följer: Räkor med skal, Romröra
med färsk gräslök rödlök, Västerbottensostpaj, aioli, örtcremfrais, fräsch blandsallad och
smörstekt vitlöksbröd. Underhållningen står trubadur Magnus Lindblom för.
Sista anmälningsdag är Måndag den 16/7 kl 24:00. Kostnad 230 kr.

Årets Surströmming
den 18 augusti, 16:00 · Simphamn
Årets surströmmingsfest. Meny som följer: Mandelpotatis, hackad gullök gräslök,
hackade tomater gräddfil, Gene tunnbröd Och surströmmingen hoppas jag att vi får från
egen produktion. Rockbandet TRIO står för underhållningen i år. Sista anmälningsdag är
Måndag den 13/8 kl 24:00. Kostnad 140 kr.

Stugsista
den 25 augusti, 18:00 · Simphamn
Vi träﬀas vid kajen och kör konvoj tillbaka till Simpis. Där bjuder klubben på Ost och
korvbricka. Ett pris delas ut till bäst utsmyckade båt.

UMS evenemang 2018.
Vintring i Simphamn
den 30 september, 10:00 · Simphamn
Sommaren är över och vi vintrar in Simphamn efter en förmodligen magiskt fin sommar.
Klubben bjuder på chiliconcarne i pitabröd.
—————

