”Sluk efter”
efter” stævne 2015
12.
12. 13.
13. september
Stævnet er det officielle
sjællandsmesterskab for Trapezjoller.
Kære sejlere
Vi prøver at gentage succesen fra sidste år.
Da der har været stort frafald, de sidste år til cup arrangementerne, fortsætter vi
konceptet ”småt & godt”.
Vi sejler en masse sejladser på korte ”Bramsnæs baner” lørdag. Søndag sejler vi igen
Orø rundt.
Det foregår i Bramsnæs Sejlklub ved Nagels Rende 30 i Ejby 4070 Kirke Hyllinge.
Tilmeldingsfrist: onsdag den 9. september 2015, men gerne så hurtigt som muligt, så
vi ved, hvor mange vi bliver.

Program:

Lørdag:
Kl. 8:00 Morgenmad
Kl. 9:00 Skippemøde
Kl. 10:00 1. Start
Kl. 18:00 (cirka) Aftensmad
Søndag:
Kl. 8:30 Morgenmad
Kl. 9:30 Skippermøde
Kl. 10:00 Startsignal
Vinden bestemmer, hvornår vi er hjemme igen.
Praktiske oplysninger:

Kørsel til sejlklubben er kun tilladt til af og pålæsning af både mm.
Der er kommet aflåst bom op, ved sejlklubben. Nøglen hænger i sejlklubben. Det er
vigtigt, at man låser, lige efter sig. Ikke noget med at lade lågen stå ulåst, mens man
læsser af. Det er noget bøvlet, men vi har virkelig meget ballade med vores naboer.
Parkering skal ske på strandvejen i de afmærkede båse.
Der kan købes øl, vand og vin i klubben til små penge.
Er der behov for en købmand, henviser vi til Statoil og Netto
Jollerne sættes på det grønne område nord/vest for klubhuset.
Efter søsætning af jollerne skal jollevognene fjernes så der er plads til, at alle joller
kan komme på vandet.

Overnatning:
Der vil være mulighed for overnatning i sejlklubben, evt. telte på det grønne område
mellem jollerne
Der er badefaciliteter klubhusets kælder.
Hvad koster det så?:
Startgebyr kr. 250,- pr jolle Det er inkl. morgenmad og smør selv madpakke.
Mad lørdag aftens festmenu. Jeg tænker det bliver i nærheden af kr. 200,- pr.
person. Vi køber noget god mad, laver det formentlig i fællesskab, og deler regningen.
Tilmelding til:
steffen.sindal@hotmail.com
Startgebyr indsættes på reg. nr. 0400 konto nr: 1161724413

