Centrumhets – pubrunda längs röda och gröna linjen fr. Hornstull t. St Eriksplan
lördagen den 18 maj 2013

Med allt rännande runt på stan kan det vara bra med ett tidsschema (hetsigt alternativ inom parentes):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.00
14.35
15.10
15.45
17.05
17.40
18.15
18.55
19.30
20.00
21.10

(14.00) Lions bar (Hornstull). Innan bron mot Liljeholmen, på höger sida.
(14.30) Zinkens krog (Zinkensdamm). Mellan Zinkens T och Zinken, på höger sida.
(15.05) Hellströms (Mariatorget). Mellan Sthlms Södra och Medis, på vänster sida.
(15.35) Gröne Jägaren (Medborgarplatsen). Mat. På Götgatan mot Skanstull, på höger sida.
(16.50) Blå porten (Slussen). Där Hornsgatan blir Södermalmstorg.
(17.20) Santa Clara Bierhaus (Gamla stan). På Lilla Nygatan, till höger på vänster sida.
(17.55) Kasper Restaurang & Cocktailbar (T-centralen). På Vasagatan, till vänster ovanför T-trapporna.
(18.25) Lions bar (Hötorget). På Sveavägen norrut, på vänster sida.
(19.00) Anchor (Rådmansgatan). På Sveavägen, mitt emellan T och T, på östra sidan.
(19.30) Vasas bar & matsal (Odenplan). Mot Sveavägen, till höger in på Norrtullsgatan.
(20.30) Caliente (St Eriksplan). Där Odengatan kommer fram till St Eriksplan.

Eftersom det går åtminstone två samtidiga t-banelinjer längs vår väg – och mellan vissa stationer t o m fem – är tiderna ungefärliga.
Dricker du på alla stopp, räkna med runt femhundringen inkl. mat. Lägg där till pengar för snabbkäk mellan stopp 10 och 11.
Välkomna!

Mobil förfest ...


Ordet ”sunkrunda” – som ju dessa begivenheter kallas ibland – är endast till för internt bruk. När vi är ute på pubar och
restauranger är vi gäster hos folk som sätter en viss stolthet i att driva ett schysst etablissemang – respektera det. Om någon
frågar är vi ute på en pubrunda, alternativt en mobil förfest.

Alkohol – för vårt förödda pubrundeliv får du stå som symbol


Om man missar tåget är det bara att ta nästa. Skillnaden är att man får mindre tid att se (och dricka på) nästa ställe. Om man
inte dricker öl finns det ju andra alternativ. Man kan dricka drinkar, shots, cider, läsk, vatten – ja, det ni vill. Eftersom
grundtanken är att man ska dricka öl kanske ni som inte intar denna dryck får en och annan gliring. Men kom ihåg att vi på
Wrane & Nilsson™ Charter AB älskar er ändå. Man kan säkert ha kul utan alkohol, men vi har inte vågat prova.

Nödvändigt inför rundan




SL-kort (...). Har du inget månadskort är reskassa laddad på kort bästa alternativet.
Kontanter! Betalkort kan med fördel tas med, men räkna inte med att kunna använda det.
Legitimation (man vet aldrig …).

Gäster


Slutligen gäller att ju fler vi blir, desto högljuddare blir vi. Därför: Håll ner rösterna! Vi är – igen – öldrickande gäster och folk som
sitter och äter vill antagligen ha viss lugn och ro. Så istället för att synas och höras mest, ta det lugnt och låt ölen tysta mun.

Tempo och tips


Alla pubrundor baseras på att man ska hålla ett visst tempo under kvällen. Detta gäller i synnerhet pubrundor längs tbanan/tvärbanan/p-tåget där SL bestämmer avgångstiderna. Under eftermiddagen och kvällen behöver det ätas, ju fetare desto
bättre. Kompletteras detta med mycket vatten kommer du säkert att ha en mycket lång och lyckad kväll. Observera att
toalettbesök ingår i angiven tid på respektive ställe och att urinera i det offentliga rummet kostar 500 kr givet att polisen ser det.
Dessutom är det ganska otrevligt.

