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Trapez Kick-off stævne 2011  

Hej Alle Trapezsejlere.  

Så er det blevet tid til årets kick-off stævne. 
Det foregår i år i Snekkersten Skotterup Sejlklub den 28. - 29. maj.   
Betaling foregår sammen med tilmeldingen, som er vedhæftet i bunden.      

Program:  

Fredag:  
Fra kl. 17:00 indkvartering i Bureauet i klubhuset.   
18:00 til 19:30 Aftensmad 

Lørdag:    
Kl. 8:00 Morgenmad & madpakkesmøring    
Kl. 9:00 Skippemøde  
Kl. 10:00 1. Start 
Kl. 16:00 Åben Båd ar r angement . 
Kl. 19:00 Aftensmad efterfulgt af briefing om søndagens 
sejlads. 
Kl. 21:00 Sejlsports relevant foredrag fra de syv have.   

Søndag:   
Kl. 8:00 Morgenmad & madpakkesmøring   
Kl. 9:00 Skippermøde    
Kl. 10:00 1. Start 
Kl. 16:00 Præmieoverrækkelse og tak for denne gang. (efter 
evt. protester)      
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Praktiske oplysninger:  

Det forventes at alle sejlere er velvillige og imødekommende overfor de mange 
f r emmødt e t il Åben Båd ar r angement et .  

Af og pålæsning af både mm. kan foretages direkte ved havnen, hvorefter biler 
parkeres på P-pladsen overfor havnen.  

Der kan købes øl, vand og vin i klubben til små penge. 
Spar købmanden findes på strandvejen ca. 600 m syd for havnen. 
Åbningstiderne er weekenden dagligt kl. 9-17  

Jollerne sættes på det grønne område mellem strandvejen og klubhuset.  

Efter søsætning af jollerne skal jollevognene fjernes så der er plads til, at alle joller 
kan komme på vandet.   

Efter dagenes sejladser vil der være frugt og grønt plus mole øl på land.   

Overnatning: 
Tag evt. et telt med, alternativt vil der være mulighed for overnatning i 
klubhuset/værftet eller privat. 
Der er bade- og toiletfaciliteter i klubhuset.   

Forsikringspapirer: 
Forsikringspapirer forevises i bureauet ved tilmelding!!!!!       
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Tilmelding til Trapez Kick- off stævne i Snekkersten: 
Indtastes direkte på følgende hjemmeside: Tryk her

   

senest 7. maj 2011 samtidig indbetales det samlede beløb til Snekkersten 
Skotterup Sejlklubs konto: Jyske bank: 5050 1338409 (Husk at oplyse 
sejlnummer) 
Ved senere tilmelding/indbetaling opkræves yderligere kr. 100,-   

 

Pris pr. person

 

I alt

 

Startgebyr pr. jolle

  

400,- kr.

  

400,- kr.

 

Aftensmad fredag

  

60,- kr.

  

Grillmiddag lørdag

  

100,- kr.

  

Morgenmad / madpakkesmøring  lørdag

  

50,- kr.

  

Morgenmad / madpakkesmøring  søndag

  

50,- kr.

  

I alt 
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