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SOMMERFERIEN ER HER 
Forårssejladserne er slut 

Desværre med færre tilmeldt til forårssejladserne end tidligere, men som hidtil 

en venskabelig dyst på vandet som afsluttes med Kirstens servering af 

franskbrødsmadder og øl i klubhuset. 

Duvig retur sejladsen blev desværre aflyst på grund af vejret, men dagen efter, 

hvor vejret var noget bedre, tog fem både turen til Årø i spiste frokost på 

Brummers Gård, så blev der alligevel sejlet i weekenden☺ 

Der er stadig åbent for tilmelding til efterårets sejladser 

• Efterårets onsdags sejladser, første sejlads 7. august 

• 2 Star race, 24. august 

• Bogø rundt, 28. september 

 

Det er også muligt at deltage med flag i en tredje start. Tredje start er for dig 

som gerne vil ud at sejle, men ikke vil slås med de ”hårde” i feltet. 

 

Plimsollerne inviterer til grill-aften 

Torsdag den 4. juli kl. 18.00 er der grill-aften ved klubhuset. 

Der inviteres på forret – grill/kød/pølse – kaffe for kr. 60.00 pr. person. 

Vin, øl og vand kan købes til klubhuspriser. 

Tilmelding til grill-mester Arne Petersen på MobilePay 26 17 41 94 senest 

søndag den 30. juni. 

Plimsollerne gentager dette arrangement den første torsdag i hver måned, på 

gensyn til nogle hyggelige sommeraftener. 

Single handed Danmark Rundt 

Torsdag den 27. juni samledes de ca. 20 deltagende skippere og de frivillige 
hjælpere til middag i klubben. Ki rsten og Arne diskede op med salater og 
grillede lækkerier.  

De deltagende både må kun have én mand ombord. Starten gik lørdag den 
29. juni kl. 12.00. Borgmester Søren Steen skød kanon af, flere både fra 
sejlklubben var mødt op for at følge deltagerne på vej, TV2 var ombord hos 
Mathiesen og familie til deltagerne var med på andre både.  

Vi håber, at alle både gennemføre så vi ser dem igen i Assens, senest søndag 
den 7. juli, når de har rundet så fjerntliggende havne som Skagen, Nexø og 
Gedser. 

Du kan følge sejladserne her: https://danmarkrundtsinglehand.dk/inshore/ 

 

Sejlerhilsner og rigtig god sommerferie 

Peder Roar 
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