Tag på sejlerlejr – det er stærkt vanedannende!
Indbydelse
Så er det igen blevet tid til planlægning til årets super junior camp på Fejø. Alle optimister og
juniorsejlere fra sejlklubberne i Sydstævnekredsen inviteres hermed til at deltage i
sommerens sjoveste, mest spændende og lærerige sejlerlejr på Fejø. Sejlere fra klubber uden
for Sydstævnekredsen kan deltage efter aftale med lejrchefen.
Vores primære mål, er glade børn gennem sejlads og samvær, sjov og leg på tværs af
klubberne. De fleste sejler optimistjolle på campen. Alle bliver opdelt i grupper, der er
sammensat af sejlere, der nogenlunde har samme sejlererfaring og –niveau. Er du ny sejler,
er det alle tiders mulighed, for at få mange timer på vandet og få nye kammerater. Du skal
kunne lægge til en bro og have lidt styr på ror og skøde – ellers er der ingen krav. Det kan de
fleste 1.-års sejlere på dette tidspunkt.
Vi opfordrer også storjollesejlerne til at deltage. Vi vil gerne samle alle sydstævnekredsens
Tera, Feva, Zoom8, Laser og 29ere på Fejø. Bandholm Sejlklub har 2 sejlklare Ynglinge, som

vi håber, at frivillige vil sejle til Fejø under campen. Snak med Mogens, hvis du/I har lyst til at
være med på et Ynglinge-hold.
Forældre, søskende, bedsteforældre og hjælpsomme seniorsejlere fra klubberne er meget
velkomne til at deltage i denne hyggelige weekend. Fejø Sejler Camp er baseret på, at der er
forældre med, eller at der er aftaler med andre forældre om en ”plejeordning” af de mindre
børn.
Aktiviteterne på vandet organiseres primært at Bandholm Sejlklubs træner Mogens. På
vandet opdeles sejlerne i grupper efter alder, erfaring og bådtyper. Det er tanken at
trænere/ledere fra øvrige deltagende klubber, leder nogle af disse grupper. Fredag aften
holdes møde med alle trænere og weekendens opgaver på vandet fordeles.
Alle der ikke deltager som aktive sejlere, skal deltage i de mangfoldige praktiske opgaver, der
er nødvendige for at afvikle Fejø Sejler Camp. Det drejer sig om til- og afrigning af mad,
oprydning/rengøring, hjælp i slæbestedet, bro- og radiovagt, havnevagt under spisning og
afvikling af sjove aktiviteter på land. Inden ankomst til Fejø vil lejrchef Morten have
forskellige vagtlister klar, for alle de nødvendige weekendjobs.
Fredag aften samles vi på Dybvig Havn, tænder grillen og spiser medbragt mad og drikke
sammen. Efterfølgende kan der slås lejr på bådpladsen med telte og campingvogne. Måske
der også bliver tid til lidt leg og samvær for alle generationer.
Lørdag holder vi festaften med lækker mad leveret ude fra. Morgenmad, frokost og
festmiddag arrangeres af Bandholm Sejlklub.
Hvis der er spørgsmål så kontakt:
Træner Mogens 40788416 eller lejrchef Morten 23686989

Fejø
Dybvig Havn er en lille hyggelig havn på østsiden af Fejø. Adressen er Dybvig Havn 2, 4944
Fejø. Camping med telt og campingvogn er tilladt på den store græsplæne/bådplads på
Dybvig Havn. Der er mulighed for tilslutning af strøm.
Juniorsejlere fra Bandholm/Sakskøbing
Vi satser på, at juniorsejlerne selv sejler til Fejø. En ca. 7 sømil god tursejlads. Følgebåde vil
være med og de mindst rutinerede sejlere vil evt. blive trukket til Fejø. Vi håber selvfølgelig
på godt sejlervejr. Nødplan: Vi køre derover, Øv!
Juniorsejlere fra Sydstævnekredsens klubber
Vi mødes alle på Dybvig Havn den 15. juni klokken 1900 (Det er selvfølgelig ok også at
tilslutte sig lørdag morgen). For færgetider m.m. se www.lollandfaergefart.dk
Fællesspisning
Havnehuset på Dybvig Havn er lejet til brug for spisning og samvær såfremt vejret driller os.
Betaling
Juniorsejlere: 300 kr. (sejlergebyr, 2 x morgenmad, 2 x frokost og festmenu)
Øvrige deltagere - voksne: 300 kr. (2 x morgenmad, 2 x frokost og festmenu)
Øvrige deltagere – børn 4-18 år: 200 kr. (2 x morgenmad, 2 x frokost og festmenu)
Børn 0-3 år spiser gratis samen med forældre/søskende.
Betaling med dankort ved tilmelding.
Tilmelding
Tilmelding åbner den 1. april kl. 10 på Dansk Sejlunions hjemmeside:
www.sejlsport.dk/sommer.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 28. maj 2018.

