
                   
Familierally 2022 

 
Turudvalget har hermed fornøjelsen af, at invitere jer med på det årlige familierally med Struer 
Sejlklub.  

 
 Sted: Lemvig Marina (Ca. 1 sm nord for Lemvig Havn)           

Tid: Lørdag d. 27. august til søndag d. 28. august (Kom gerne allerede fredag d. 26. august – det 

plejer at være hyggeligt      ) 
Hvem: Alle medlemmer af Struer Sejlklub er velkomne og opfordres til at deltage. Uanset om du 

sejler alene, eller med hele familien, er nybegynder eller rutineret sejler, så vil vi elske hvis 
du vil deltage. 

Program: 
 Fredag d. 26. august: 

Mange ankommer til Lemvig Marina allerede fredag – der er intet fast program, men vi hjælper alle 
til med at finde en plads til dem der ankommer. 
 
Lørdag d. 27. august: 

08:00  Morgenbadning for de friske – Vi lover ikke at udvalget er repræsenteret        
Formiddag: Vi hjælper ankomne både med at finde plads. 
12:30  Velkomst og frokost i klubhuset. I skal selv medbringe mad og drikkevarer. 

Der er mulighed for at bestille mad hos Bjarnes fisk – I sørger selv for bestilling og 
afregning. Vi har aftalt med dem, at de leverer maden ude ved klubhuset kl. 12:30 

14:00  Legetime for børn og voksne. Vi mødes foran klubhuset. 
16:30  Turudvalget dækker bord til middagen 
17:45  Grillen tændes (af udvalget) 
18:00  Krabbevæddeløb afvikles. 
18:30  Aftensmad – medbring selv mad og drikkevarer. 
  I løbet af aftenen vil der blive overrakt diverse pokaler og præmier.  
 
Søndag d. 28. august: 

08:00 Morgenbadning for de friske – Vi lover ikke at udvalget er repræsenteret       
10:00 Udvalget rydder op og gør rent i og omkring klubhuset. 
11:00 WARP – afvikling af den legendariske og prestigefyldte konkurrence. 
12:30 Efter Warp-konkurrencen spiser vi frokost (medbring selv mad og drikkevarer) 

inden vi siger tak for denne gang. 

Det praktiske: 
Ankomst: Selv om programmet først starter lørdag, så er der sædvanligvis mange der 

ankommer allerede fredag aften – det plejer at være rigtig hyggeligt på havnen og i 
klubhuset.  



 I Lemvig Marina plejer mange af bådende at ligge oppe foran klubhuset. I dette 
område ligger bådende normalt langskibs, men ved hjælp af hækankre lægger vi os 
side om side med stævn/hæk ind imod kajen. 

 
 Syntes I at det lyder vanskeligt, eller er i nye sejlere som er lidt utrygge ved at lægge 

til i en ny havn, så lover vi at I vil blive godt hjulpet. I er også meget velkommen til at 
give besked til udvalget om at I gerne vil have hjælp og vi sørger for at der er ekstra 
hjælp klar på kajen (og evt. i en gummibåd). 

 
Oddesundbroen: 
 I bedes selv orientere jer om broens åbningstider, såfremt i har behov for at få den 

åbnet. 
 
Bjarnes Fisk: Som nævnt vil det være muligt at bestille frokost fra Bjarnes Fisk i Lemvig. I skal 

blot ved bestilling gøre opmærksom på, at det skal leveres til Familierally i Lemvig 
Marina lørdag kl. 12.30 

 Link: www.bjarnesfisk.dk  
 
Spisning: I bedes selv sørge for mad og drikkevarer til måltiderne. Lørdag aften sørger vi for, 

at grillen er tændt.  
 
Tilsejlingsopgave: 
 Når I ankommer på jeres båd i Struer Havn fredag eller lørdag, vil der i båden ligge 

en tilsejlingsopgave, som I kan hygge jer med på turen til Lemvig. 
 
Turudvalgets opgaver: 
 I programmet fremgår også uofficielle programpunkter, som er udvalgets opgaver. I 

er meget velkommen til at give en hånd med, men der er bestemt ikke et krav.  
Tilmelding: 

 Af hensyn til planlægning, vil vi meget gerne have jeres tilmelding til turen. 
Indhold: I tilmeldingen bedes i notere følgende: 
 Bådnavn 
 Bro og pladsnummer 
 Kontaktperson 
 Mobilnummer 
 Antal børn (angiv også gerne alder) 
 Antal voksne 
Til hvem: Tilmelding bedes sendt til sekretaer@struersejlklub.dk 
Hvornår: Sendes senest d. 24/8-2022. 

 
I turudvalgte glæder vi os rigtig meget til at vi skal mødes, og håber at rigtig mange af jer vil deltage. 

 
De bedste sejlerhilsner 

Fra Turudvalget  
 

Karma (Kit & Kaj) 
Sunshine (Tina & Claus) 
Julie (Dorthe & Jesper) 
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