Sejlsport Sønderjylland
Lillebælt Syd kreds

Indbydelse til hotdog-cup i Haderslev Sejl Club
Lørdag den 22. juni 2019.
Gældende for bådklasserne: Opti-C, Tera sport og Feva

I Feva-joller vil der blive sejlet holdsejlads
Fevabesætningerne bestemmes i egen klub. Holdsammensætningen står arrangør for.

Kom og vær med til en sjov og anderledes dag på vandet.
Vi skal sejle, hygge og spise hotdogs.
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•
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•

•
•

Sted: Haderslev Søsportscenter, Damstien 28, 6100 Haderslev.
Dato og tid: Lørdag den 22. juni kl. 9.00.
Der er er præmie til alle deltagere.
HSC råder evt. over en enkelt Fevajolle der kan lånes til dagen.
Ring og hør nærmere 22 97 45 20.
Pris pr deltager 100 kr. Betales kontant på dagen.
Betaling for tilkøbt mad sker kontant på dagen.
Tilmelding til mail: ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk eller sms 22 97 45 20.
Ved tilmelding oplyses: Navn på sejler, jolletype, sejlnummer, samt navn på hjælper (angiv
hjælp på vand eller land) og eventuelle tilkøb af frokost, 30 kr. pr. mand og/eller
morgenmad 20 kr. pr. mand. Frokost og morgenmad til sejlerne er med i tilmeldingsgebyr.
Tilmeldingsfrist tirsdag den 18. juni.
Der gennemføres så mange sejladser som muligt indenfor nedenstående tidsramme.

Dagens program.
Registrering og betaling fra kl. 9.00 – 9.30.
Morgenmad til alle sejlere og hjælpere kl. 9.00. (søskende og andre kan tilkøbe morgenmad for 20
kr.)
Skippermøde kl. 9.30.
Første start ca. kl. 10.30.
Frokost kl. 12.30. Der serveres hotdogs og saft til sejlerne. (Hjælpere, søskende og andre kan
tilkøbe hotdogs for 30 kr.)
Første start efter frokost ca. kl. 13.30.
Der startes ikke senere end 15.30.
Præmieoverrækkelse kl. ca. 16.30.
Der vil blive tændt op i grillen kl. 17.00 hvorpå man kan tilberede sin medbragte mad. (kan
opbevares på køl i løbet af dagen) Derefter er der fælles hygge, hvor der evt. kan prøves en anden
jolletype eller afprøves ting fra Torm-traileren.

Sejladsbestemmelser.
Der sejles efter Torm enkelt kapsejladsregler. http://www.sejlsport.dk/ungdom/koncepter-tilklubber/torm-enkel-kapsejlads
Alle sejlere og hjælpere, bærer rednings/svømmevest på vandet.
Som udgangspunkt sejler alle joller på fællesbane.
Regelrådgiver Nicolai Ebbesen HSC.

Med venlig hilsen og på gensyn til en sjov og hyggelig dag.
Haderslev Sejl Clubs ungdomsafdeling.

