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SÅ BLEV DET ENDELIG PÅSKE
-og med fantastisk vejr ☺
Hvad enten du har båden i vandet eller den skal klargøres, så bliver vejret ikke
meget bedre til nogen af delene.
Havnen er godt besøgt, også af gæste sejlere, og da jeg tog en tur Årø rundt,
mødte jeg adskillige både, foruden både marsvin og sæler, en fantastisk tur.
Kapsejladsen starter på onsdag, den 24. april
Den 24. marts afholdt kapsejladsudvalget et regelkursus med Hans Vengberg.
Hans har stor erfaring som international dommer i både den danske og tyske
sejlsportsliga. Super godt arrangement, hvor vi fik pudset regelsættet af, og
sluttede med en øl og hotdogs.
Kapsejladsudvalget har også givet den fuld gas på hjemmesiden under event.
Det er nu muligt at tilmelde sig:
• Forårets sejladser, første sejlads 24. april
• Dyvig retur, 15. juni
• Efterårets sejladser, første sejlads 7. august
• 2 star race, 24. august
• Bågø rundt, 28. september
Som noget nyt kan du tilmelde dig alle race på en gang på eventet ”Alle årets
kapsejladser”
Plimsollerne tager på tur og servere varme hveder
I næste uge går turen til Ærø på forlænget weekend, i bil og på hotel, med
Plimsollerne.
Den 16. maj vil du sikkert kunne få historier herfra, der er Plimsollerne vært
med varme hveder i klubhuset. Tilmelding senest 10. maj under Events.
Tursejlads
Hans og Dorthe arbejder på et program for tursejlads. Pinseturen går til
Fredericia og der er flere spændende arrangementer i støbeskeen.
Ungdomsafdelingen har det svært
Vi har mistet vores udvalgsformand og de fleste af vores
ungdomsmedlemmer så situationen er udfordrende. Men bestyrelsen
arbejder på forskellige muligheder, og vil gerne høre fra dig, hvis du kunne
være interesseret i at hjælpe med en reetablering af ungdomsafdelingen.
Havnens dag,
lørdag den 25. maj 2019

Indtil videre har vi derfor ”parkeret” de to Seascape således, at vi sparer
forsikring m.v. på disse både så længe de ikke bliver brugt.
Efterskolen starter snart deres sejlads, og en af de muligheder vi ser på, er et
samarbejde med efterskolen om ungdomsafdelingen.
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HUSK AT DER ER STANDERHEJSNING,
LØRDAG DEN 4. MAJ 2019, KLUBBEN
GIVER EN KOP KAFFE, ET RUNDSTYKKE
OG EN LILLE EN TIL HALSEN

SEJLERAKADEMIET
SPEEDBÅDSKURSET I FORÅRET ER NU
OPRETTET SOM ET EVENT KLAR TIL
TILMELDING
PRAKTISK SEJLADS TIRSDAGE MED
OPSTART
DEN
14.
MAJ,
PRØVE
AFLÆGGES FORVENTELIGT DEN
08. SEPTEMBER 2019

BILLEDER FRA PÅSKEN

Sejler akademiet
Som
beskrevet
på
hjemmesiden, bestod alle
elever den teoretiske prøve
til duelighedsbeviset –
super flot gået, til lykke til
den alle, og stor tak til
Henrik for super flot
indsats med undervisningen.
Det er nu også muligt at tage speedbådskørekort, tilmelding under
events.
Herudover starter praktisk sejlads den 14. maj, afsluttende med prøve primo
september.
Husk at spørg din naboer om de ikke skal med til kapsejlads,
Pinsetur eller et af de andre arrangementer i klubben – jo flere vi
er jo flere spændende arrangementer kan vi lave!
Sejlerhilsner og god påske
Peder Roar

