Hej Trapezsejlere.
Så skal der sættes krydser i kalenderen for 2017.

Dansk Trapez Klub (DTK) præsenterer
Vi starter med en Tune up på land i Bramsnæs søndag den 2 april morgenmad kl. 9 (og senere
frokost)
Vi skal have styr på jollerne. En af vores regerende danmarksmestre Stephan Nandrup-Bus
kommer og hjælper med at rigge jollerne, få styr på diverse reparationer med mere.
Der er således tid til at justere til træningsweekenden:
Deltagergebyr: 50 kr. pr person
Slut ca. kl. 16
Tilmelding NU til dortefristrapez@gmail.com

Træningsweekend 6 / 7 maj i Bramsnæs morgenmad hver dag kl. 9 (inkl. frokost)
Det er lykkedes at lave det store scoop i år. Jørgen Boisen Møller kommer og træner alle
trapezsejlerne i denne weekend, hvor vi slutter af med kapsejladser. Målet er at løfte alle
sejlere op på et personligt højere niveau. Hvis du ikke kender Jørgen Boisen Møller, så kan du
læse lidt om, hvad han har præsteret i årenes løb herunder.
Deltagergebyr: 450 kr. pr. person (100 kr. for medlemmer af DTK, så se at få betalt dit
kontingent, eller melde dig ind i klubben.)
Slut lørdag ca. kl. 17. og søndag ca. kl. 15
Tilmelding NU til dortefristrapez@gmail.com

Helly Hansen cup og Sjællandsmesterskab i Rungsted sejlklub 10 / 11 juni
Nærmere information, når Rundsted sejlklub er klar.

Generalforsamling i Bramsnæs fredag den 25 august
Nærmere information kommer med indkaldelsen

Danmarksmesterskab 2017 i Bramsnæs 26 / 27 august

Nærmere information kommer med indkaldelsen

Lidt om Jørgen BM.
Jørgen startede sin sejlkarrierer i netop Trapezjollen i 60’erne, så han ved, om nogen, hvordan sådan en
jolle skal ”tæmmes”.
Jørgen har præsteret følgende i:






Trapezjolle:
o 1974 Danmarksmester
o 1975 Danmarksmester
Flying Dutchman
o 1988 OL Guld
o 1988 Verdensmester
o 1990 Verdensmester
o 1992 OL Bronze
o 1993 Verdensmester
o 2001 Verdensmester
o 2005 Verdensmester
o 2007 Verdensmester
o 2009 Verdensmester
505
o 2015 Nordisk mester
o 2016 Danmarksmester
o 2016 Nordisk mester

Og meget, meget mere. Så meget, at der vi ikke har plads til at nævne andre placeringer

LÆG NU DATOERNE i KALENDEREN!
Føler du også, du mangler et gear i jollen, så kom til Tune up i Bramsnæs. Se Bramsnæs rullende
værktøjsvogn. Mød DTKs leverandør på hans stand med masser af originale reservedele, master og nye
skrog til billige penge. Få en snak med DTK's jollefordeler, som også har en standplads netop denne
weekend. Det vil give DIG den optimale forberedelse til århundredes træningsweekend med Jørgen Boisen
Møller.
HUSK! Bortset fra et mindre beløb til forplejning, så er alle tre dage gratis for DTK medlemmer. Det er
nemlig i Poul Elvstrøms ånd, at det ikke må være pengene der er afgørende for placeringen i
Trapezjolleklassen, og den tanke hylder vi stadig.

Og hvem ved? Måske en enkelt dag i Svanemøllen, som sidste år……………………………………..

