Familierally 2021
Familierally 2020 var præget af Corona, og derudover måtte vi i sidste øjeblik flytte destinationen til vores egne lokaler i Struer på grund af kraftigt
blæsevejr i den pågældende weekend. I år forventer vi en solrig weekend
der minder om ”det normale”.

Turen går til Lemvig Marina og afholdes

d. 28.-29. august 2021.

Tid og sted:
Lemvig Marina - 56⁰33 90 N 08⁰17 95 E
Lørdag d. 28. august—søndag d. 29. august.
Men HUSK at I meget gerne må ankomme allerede fredag d. 27. august. Det er sk…
hyggeligt.

Familierally er - som titlen antyder - en tur for hele familien, men den er også
for den lille familie og singlesejlere.
Den vigtigste forudsætning for at I får en hyggelig tur, er at I har lyst til at hygge
med andre medlemmer af Struer Sejlklub.
Programmet er lavet så der er plads til børn, børnebørn bonusbørn og voksne
børn. Tag også din mand, hustru eller kæreste med—jo flere, jo sjovere.

Program lørdag:
Kl. 08:00

Morgenbadning for de morgenfriske.

Kl. 12:30

Frokost. Vi medbringer selv vores frokost men mødes foran klubhuset hvor vi
spiser sammen. Det skulle blive godt vejr.

Kl. 14:00

Sommergames - Konkurrence og leg for hele familien, hvor der lægges vægt på
hygge og samvær. (Varighed ca. 2 timer).

Kl. 16:30

Turudvalget sørger for borddækning mv.

Kl. 18:00

Krabbevæddeløb.

Kl. 18:30

Umiddelbart efter krabbevæddeløb går vi til bords. Menuen er helstegt
pattegris med tilbehør—medbring selv drikkevarer.

Program Søndag:
Kl. 08:00

Morgenbadning for de morgenfriske.

Kl. 10:00

Turudvalget rydder op i klubhuset.

Kl. 11:00

Afholdelse af den legendariske Warp-konkurrence.

Kl. 12:30

Efter Warp-konkurrencen spiser vi frokost i form af rester og medbragt mad.

Hvis der er nogen der har tid og lyst til at hjælpe med opsætning af borde og borddækning lørdag, samt oprydning søndag vil udvalget være meget taknemmelige—
men det er absolut ikke nogen pligt!!!

PRAKTISK INFORMATION:
Ankomst:
Dem der har mulighed for det, plejer at ankomme allerede fredag eftermiddag og aften. Der er ikke noget officielt
program, men der er ofte hygge på bådene, kajen og i klubhuset.
Lemvig Marina:
I Lemvig Marina plejer vi at ligge side om side helt oppe ved klubhuset. Normalt ligger skibene langs kajen i dette
område men ved hjælp af hækanker mv. ligger vi ved siden af hinanden så alle kan gå direkte i land.
Hvis du tænker at det lyder vanskeligt, så tøv ikke - der er mange der står klar til at hjælpe og vi vil forsøge at have
en gummibåd klar i vandet til at yde assistance.
Havnepenge:
Vi har aftalt med Lemvig Sejlklub, at havnepenge skal afregnes samlet. I vil høre nærmere herom når I er kommet.
Vi vil foretrække afregning via MobilePay, og prisen er 40 kr pr. båd pr. nat. (Frihavn)
Tilsejlingsopgave:
Når I kommer til jeres båd i Struer fredag eller lørdag, så vil I ombord finde en tilsejlingsopgave. Så er der lidt ekstra
at hygge sig med under sejladsen til Lemvig.
Frokost lørdag:
Der plejer at være en del der tager til Lemvig lørdag formiddag for at købe fisk til frokosten. Vi har derfor lavet en
aftale med Bjarnes Fisk om at han leverer mad i Marinaen lørdag 12:30 til dem der måtte ønske dette. I kan naturligvis også medbringe jeres egen mad og drikkevarer som vi plejer.
HVIS I ønsker at bestille mad hos Bjarnes Fisk, så skal det gøres senest torsdag d. 26. august på telefon 97811840
eller email: bjarnesfisk@gmail.com Husk at angive ”FAMILIERALLY ”+ NAVN ved bestilling. I sørger selv for bestilling,
modtagelse og betaling. (Det bliver leveret lørdag kl. 12:30)
Vi lægger et par billeder af menukortet på sejlklubbens Facebook-side når vi nærmer os.
Middag lørdag:
I foråret har vi ikke brugt meget af vores budget til klubture, så vi har mulighed for at gentage succesen fra de seneste år. Lørdag aften kan vi derfor servere helstegt pattegris med tilbehør. Dette er gratis, men I bedes selv medbring
drikkevarer.
Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af mad, tilsejlingsopgaver, afholdelse af sommergames, og drikkevarer hertil, samt borddækning mv. vil vi gerne bede om jeres tilmelding senest fredag d. 20. august.
Tilmelding bedes indeholde følgende:
Navn
Antal voksne + antal børn (med alder på børnene)
Bådens navn samt bro og pladsnr. i Struer Havn.
Bådens længde i fod.

Tilmelding foregår via SMS til Carlo Gabelgaard på mobilnummer 28193006.

HUSK AT FAMILIERALLY ER FOR ALLE

Vi glæder os til at se jer i Lemvig!

Sejlerhilsner fra Turudvalget:
Dorabella (Bo)
Julie (Jesper & Dorthe)
Mie (Carlo & Bodil)

