SOMMER CAMP
I KORSØR
DEN 6.-8. JULI 2018
3 dage med Sejlads, hygge og sejler-samvær i Storebælt
med udgangspunkt fra Korsør Lystbådehavn.

For at deltage i Korsør Sommer Camp kræver det:
• Du skal du være en selvhjulpen sejler
• Du er en god kammerat og vil have det sjovt
Korsør Lystbådehavn, Sylowsvej 10, 4220 Korsør

•
•
•

Du har din egen jolle eller kan låne en i din hjemme-klub
Hvad skal vi lave?:
Vi skal sejle, bade, lave en masse sjove ting i og omkring vandet

•
•

Får vi noget at spise?:
Der serveres mad, frugt og drikke fra fredag morgen til søndag eftermiddag.

•
•
•
•

Hvor sover jeg?:
Du må slå telt op (på eget ansvar), eller komme med en Home Camper
Kontakt os for overnatning hos vores sejlere
Sejl med mor og far til vores havn og overnat i jeres egen båd.

•
•

Hvad skal jeg have med?:
Håndklæder, sejlertøj, badetøj, idrætstøj, rent tøj, lommepenge og
sygesikringskort.

•

Vi råder desværre ikke over så mange joller, så du skal derfor medbringe din
egen jolle, eller låne en i din egen Sejlklub.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Korsør sejler vi Optimist- Tera- og Feva-joller.
Andre jolletyper er naturligvis også velkommen
Hvad koster det?:
Prisen for alle 3 dage inkl. mad og drikke samt brændstof til følgebåde: 500,Gratis at sætte telt op – på eget ansvar.
Kommer I med homecamper eller båd, tilbydes der en rabatordning. Kontakt
Juniorleder Christian Houkjær for mere information
Overnatning hos Korsørsejler aftales individuelt med værts- familien
Hvordan melder jeg mig til?:
Du går ind på: http://www.sejlsport.dk/sommer og tilmelder dig denne Sommer
Camp
Senest den 17. juni

•
•
•
•

Hvordan betaler jeg?:
Du betaler med kreditkort ved tilmeldingen.

•
•
•

Hvem kan jeg kontakte for mere information?:
Juniorleder Christian Houkjær, Mobil: 26 24 31 99, mail:choukjaer@hotmail.com
Fie Nielsen aktivitetsudvalget 53 55 85 83 mail: fie@itwise.dk

Korsør Lystbådehavn, Sylowsvej 10, 4220 Korsør

Fredag den 6. juli:
Kl.: 10:00 Velkomst og orientering om Korsør Sommer Camp Opdeling i grupper og
tilrigning af joller.
Kl.: 11:00 Sejlads
Kl.: 12:30 Frokost
Kl.: 13:30 Sejlads
Kl.: 15:30 Frugt
Kl.: 16:30 Sejlads
Kl.: 18:00 Afrigning
Kl.: 19:00 Aftensmad og skippermøde, efterfulgt af hyggeligt samvær (afhængig af
vejret)
Lørdag den 7. juli:
Kl.: 08:00 Morgenmad
Kl.: 09:00 Skippermøde, tilrigning
Kl.: 10:00 Sejlads
Kl.: 12:00 Frokost
Kl.: 13:00 Sejlads
Kl.: 15:00 Frugt
Kl.: 16:00 Sejlads
Kl.: 19:00 Aftensmad og skippermøde, efterfulgt af hyggeligt samvær (afhængig af
vejret)
Søndag den 8. juli:
Kl.: 08:00 Morgenmad
Kl.: 09:00 Skippermøde, tilrigning
Kl.: 10:00 Sejlads
Kl.: 12:00 Frokost
Kl.: 13:00 Sejlads
Kl.: 15:00 Afrigning
Kl.: 16:00 Frugt samt udlevering af diplomer og tak for denne gang!
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