SKANDERBORG JUNIOR SEJLKLUB
BYDER VELKOMMEN TIL

SOMMERCAMP PÅ SØEN
D. 2. - 4. JULI 2018
VIL DU GÅ GLIP AF 3 SJOVE DAGE PÅ SKANDERBORG SØ? NEJ VEL!

Hvornår er det?
Lejren starter med indkvartering mandag d. 2. juli kl. 9.
Afhentning er onsdag d. 4. juli kl. 16.
Hvor er det?
Skanderborg Junior Sejlklub bor på Vestermølle, Oddervej 80 J, 8660 Skanderborg.
For at deltage kræver det:
At du er selvhjulpen sejler og har mulighed for at medbringe din egen jolle.
At du er en god kammerat og vil have det sjovt!
Hvor skal jeg bo?
Vi sover alle sammen indenfor i klublokalet.
Hvor mange kommer der?
Vi har plads til 25 deltagere – og vi kører efter først til mølle princippet.
Hvad skal vi lave?
Vi skal sejle, bade, lave en masse sjove ting i og omkring vandet.
Hvad koster det?
Pris for alle 3 dage inklusiv kost og logi er 500,- kr.
Hvor melder jeg mig til?
Gå ind på www.sejlsport.dk/sommer og tilmeld dig Sommercamp på Søen.
> og søskende, der ønsker at deltage i grillaftenen tirsdag, bedes tilmelde sig til
pernillesk@live.dk. Det koster 50 kr. pr. person inkl. kød og tilbehør, samt 1 øl eller
vand

Hvordan betaler jeg?
Du betaler for deltagelse i Sommercamp på Søen med dankort ved tilmeldingen.
>Betaling for deltagelse i grillaftenen til SJS mobilepay 83461, husk at skrive
sejlerens navn i bemærkninger<
Hvad skal jeg have med?
Sovepose, liggeunderlag, håndklæder og toiletsager, sejlertøj inkl. sejlervest, badetøj,
nattøj, rent tøj, lommelygte, drikkedunk/flaske, sundhedskort og måske lidt snack
(det er ikke muligt at købe noget ved klubben).
Oplys venligst i forbindelse med tilmelding, hvis der er særlige forhold (medicin,
allergier mv.)
Hvem kan jeg kontakte for at få mere information?
Pernille Kjærgaard mobil 23 650 600

PROGRAM FOR SKANDERBORG JUNIOR SEJLKLUBS
SOMMERCAMP PÅ SØEN

Søndag d.
1. juli
Fra
16.00

Til
17.00

Hvad
Mulighed for at komme med jollen og
dertil hørende grej

Mandag d.
2. juli
Fra
9.00
9.30

Til
9.30
10.30

Hvad
Ankomst og indkvartering
Velkomst og præsentation, herefter
smøres madpakker
Omklædning og tilrigning
Skippermøde og derefter af sted på
vandet
Frokost
Eftermiddagspause
Aktiviteter på eller ved vandet
Aftensmad, inkl. oprydning
O-løb
Natmad
Fri hygge og leg, klargøring til sengetid
Godnat

10.30
11.00

11.00

15.00
16.00
18.00

16.00
18.00

20.30
21:00
22:00

21.00
22:00

Hvor
Vestermølle
Oddervej 80 JS
8660 Skanderborg

Hvor
SJS klublokalet
Ved klubben
Ved klubben
Ved klubben

Ved klubben
SJS klublokalet
Sporet ved Vestermølle
SJS klublokalet
Ved klubben
SJS klublokalet

Tirsdag d.
3. juli
Fra
07:30
08:00

Til
07:45
08:50

09:00
09:30
10.00

09:20
10.00

15.00
16.00
18:00

16.00
18.00

20.30
22:00

Onsdag d.
4. juli
Fra
07:30
08:00

21.00

Til
07:45
08:50

09:00
09:30
10.00

09:20
10.00

14.30

16.00

Hvad
Vækning
Morgenmad, samt smøring af dagens
madpakke
Information om dagens program
Omklædning og tilrigning
På vandet
Frokost
Eftermiddagspause
Aktiviteter på og ved vandet
Grillaften med besøg af forældre og
søskende
 tilmelding til dette til
pernillesk@live.dk
 Pris pr person 50 kr.
(forældre/søskende) til mobilepay
83641
Hygge på land
Natmad og klargøring til sengetid
Godnat

Hvor
SJS klublokale
SJS klublokale

Hvad
Vækning
Morgenmad, samt smøring af dagens
madpakke
Information om dagens program
Omklædning og tilrigning
På vandet
Frokost
Vi pakker sammen, rydder op og holder
en fælles afslutning

Hvor
SJS klublokale
SJS klublokale

Ved klubben
Ved klubben

Ved klubben
Ved klubben

Ved klubben/klublokale
SJS klublokale
SJS klublokale

Ved klubben
Ved klubben

SJS klublokale

