Sorte sejlere
Kom og vær med til en forrygende spændende fællestur til Skanør 9.-13. maj
Vi starter Onsdag d 9-5-18 kl 17,00 til skippermøde i klubhus under snekken
Kl. ca. 17.30 sejler vi i samlet flok for motor eller sejl mod bøgestrømmen hvor vi lige når at komme
igennem inden mørket falder på. Efterfølgende sejler vi ud i mørket til Rødvig, hvor vi lægger til for natten.
Der vil være en godnat øl på kajen med lidt snak om turen inden vi går til ro.
Torsdag kl 9.30 sejler vi mod Skanør en god sejltur på ca 18 smVi slapper af indtil kl 17.30, hvor vi tænder
op i vores grill. Der er bænke og borde og en overdækket terrasse vi kan være. Et rigtigt hyggeligt sted med
udsigt over strand og vand
Fredag kl. 10.00 går vi ind til Skanør og tager bussen til Falsterbo kanalen hvor vi får en tår at drikke. Vi ser
os lidt omkring i butikker osv., og kører så tilbage til Skanør hvor vi kan handle lidt godt i supermarkedet, så
vi har lidt til grillen osv. Om aftenen griller vi igen sammen og hygger os.
Lørdag kl 10.00 går turen så atter retur til Rødvig hvor vi igen griller og hygger til aften vi plejer at kunne
låne klubhus med god udsigt over havnen.
Søndag kl 8,00 går den hjemad, hvor vi siger tak for en god fælles tur. Vi håber rigtig mange vil tage med
på turen. Har man en drøm om en lidt længere tur, med indlagt natsejlads, så er det nu i skal tage med. Vi
er andre i nærheden til at hjælpe hvis der er brug for det. Vi snakker over VHF på kanal 9 – og husk en god
søgelygte. Turen er både for motor- og sejlbåde, ligesom man kan deltage på dele af turen, hvis man har
lyst til det.
Tilmelding til henrikedelsovolsen@gmail.com senest onsdag den 2. maj 2018.
Med venlig hilsen Henrik E. Olsen
/Aktivitetsudvalget

