PROGRAM - PINSETUR PÅ GAMBORG FJORD 2019
Lørdag:
Vi mødes lørdag den 8. juni i Middelfart Sejlklub kl. 09.00. Derefter slås telte op og jollerne rigges og søsættes.
Når vi er klar, holder vi et hurtigt skippermøde. Planen er, at vi sejler ned i Gamborg Fjord og finder en hyggelig
plet, hvor vi spiser vores madpakke. Efter at have spist, slappet af eller gået en tur, sejler vi rundt på fjorden,
inden vi hen på eftermiddagen sætter kursen tilbage til Middelfart. Derefter hygger vi indtil spisetid, hvor grillen
tændes. Der kan købes en lækker grillmenu til små penge (nok ca. 130 kr). Når vi har spist, er der hyggeligt
samvær – vi har næppe musik, men tag sangbogen med alligevel.
Søndag:
Kl. 08.00 er der morgenmad – som SWS gi’r. Der vil derefter være arrangeret ”smør-selv” madpakker til en
fornuftig pris. I forbindelse med morgenmaden er der skippermøde, hvor dagens tur planlægges.
Vi forventer afgang kl. 10.00. Vi finder en dejlig plet, hvor vi kan spise medpakken og slå mave bagefter.
Afhængig af vind og vejr sejler vi måske til et nyt mål, hvor vi kan indtage eftermiddagskaffen.
Hen på eftermiddagen returnerer vi til Middelfart, hvor vi kan slappe af og hygge os indtil grillen tændes.
Mandag:
Ligesom søndag er der morgenmad og skippermøde kl 08.00. Derefter er der tid til at smøre madpakken.
Afgang kl. 10.00 med program nogenlunde som søndag.
Turen bliver lidt kortere, da det er afrejsedag. Vi regner med at være i havn kl.14.00
Så bliver det tid til at få jollerne op og teltene ned.
Når vi har rigget af, drikker vi en kop kaffe sammen, hvorefter turen går hjemover.
Vejret kan naturligvis vende op og ned på planerne, men så tager vi den derfra.
Vi har fået stillet Middelfart Sejlklubs lokaler til rådighed. Her er et fint køkken med køleskab og komfur. Vi har
også en dejlig stue med brændeovn, hvis aftenen skulle blive kold. Vores telte slår vi op på klubbens plæne
lige udenfor klubhuset.
Er der spørgsmål i forbindelse med arrangementet, kan vi kontaktes på:
john.goltermann@gmail.com
tlf. 2623-3910
Tilmelding på hjemmesiden www.wayfarer.dk gerne så hurtigt som muligt, men senest søndag d. 2. juni
Vær venlig at oplyse antallet af grillmenuer og madpakker ved tilmeldingen.
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