Ungdomsafdelingen Weekendtur til Skåningebro i uge 31 2016

”Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg” arrangerer
Vi gentager succesen fra sidste år og arrangerer weekendtur for alle i ungdomsafdeling til
Skåningebro på Bogø. Turen er fra den 5. – 7. august 2016.
Vi mødes fredag den 5. august kl. 15.00 i ungdomsafdelingen hvor vi rigger jollerne til og pakker
taileren med tøj, telte, sovepoder osv.
Vi forventer hjemkomst til Vordingborg søndag den 7. august kl. 13.00 (alt efter vind og vejr), hvor
vi spiser frokost og pakker sammen.
Det vil sige, at turen består af 2 overnatninger i telt på Bogø.
Planen er at vi mødes i ungdomsafdelingen kl. 15.00. Her bliver Ungdomssejlerne opdelt i de
forskellige joller. Herefter påmønstrer man de respektive joller og gør klar til at sejle ca. kl. 16 mod
Skåningebro. Ved Skåningebro har vi igen fået lov til at låne havnearealet med tilhørende toilet.
Om aftenen tænder vi bål og hygger.
Hele lørdagen vil gå med at sejle rundt i området.
Om søndagen sejler vi hjem igen efter morgenmaden. For ungdomssejlernes forældre er der
mulighed for at køre til Skåningebro og deltage i spisningen om aftenen, skulle der være overskud
af pladser på følgebådene kan forældre også sejle med.
Sejlturen i optimistjolle kan være ret krævende – alt afhængig af vejret. Det er trænerne der afgør,
hvem der kan sejle selv og hvem der ikke kan. Vi forsøger altid at skaffe enkelte pladser i følgebådene til de
medlemmer, der ikke selv skal sejle. Resten bliver fragtet i bil.
Bemærk!
- Man medbringer om muligt selv telt. Prøv at lave aftaler omkring fælles overnatning
- Man skal selv medbringe tallerken, bestik, krus, sovepose m.m.

Tilmelding for Ungdomssejlere:
Send venligst følgende oplysninger til Dorthe på mail dortheroesdahl@gmail.com

Navn, alder, e-mail, telefonnummer samt hvis der skal tages særlige hensyn.
Prisen er 200 kr. pr. deltager (Til dækning af proviant etc.).
Der betales på MobilePay til Dorthe tlf. 23819561 eller kontant
Tilmeldingsfristen er den 23. juni. Der skal betales inden afrejse.

Weekendtur til Skåningebro i uge 31

Her er sejlruten vist med en rød stiplet linje. Hele distancen er på 6 sømil (11 km.)

Hilsen Ungdomsafdelingen

