Pinsetur
Så er det tid til at få sig tilmeldt
til årets Pinsetur med Struer
Sejlklub

Tid og sted:
Fur Havn - Roklubben øst for havnen
Lørdag d. 8. juni - Søndag d. 9. juni

Invitation:
Turudvalget har igen i år lagt Pinseturen til Fur, hvor vi
har lånt klubhuset af Fur Bådelaug, så vi har et sted at
spise, drikke, danse, lege og fortælle røverhistorier.
Uanset om du sejler med hele den store familie, eller
helt alene, om du sejler sejlbåd eller motorbåd, og
om du er mangeårig sejler der kender alle på havnen
eller er ny på vandet og uden mange bekendtskaber i
Struer Sejlklub, så håber vi meget at du og din båds
besætning vil deltage i denne tur.

Program Lørdag:
Kl. 13:00 Frokost hvor der indtages medbragt mad og
drikke. Det foregår i roklubben.
Turudvalget mødes kl. 10 for at gøre klar til dagen og
sætte borde op mv. Hvis du har lyst er du velkommen til
at komme og give en hånd med.
Kl. 15:00 Kongespil-dyst. Alle både anbefales at stille op i
denne ærefulde dyst om vandrepokalen i form af et
gyldent kongespil. Sejlklubben er her vært for en øl og en
sodavand.
Kl. 18:00 Vi mødes igen til aftensmad ved klubhuset. Vi
forsøger at have grillen klar kl. 18:30 hvorefter man
tilbereder sin medbragte mad. Husk også drikkevarer—og
at det kan blive en laaang aften.
Kl. ?? Efter vi har spist bliver der spillet noget musik og
tiden må vise hvor længe vi bliver ved - man har før hørt
om at solen er stået op inden de sidste gik hjem....
Program søndag:
Ca kl. 10.00 Turudvalget rydder op efter festen og gør
klubhuset afleveringsklart :-)

Alt det andet:
Selv om det officielle program først starter lørdag
klokken 12, så er der tradition for at folk
ankommer til Fur allerede fredag aften—der plejer
at være en skøn stemning på havnen hvor vi får
hilst på hinanden over en moleøl.

Vi ønsker at så mange som muligt deltager i
dysten om det Gyldne Kongespil. Hver båd kan
stille med et hold og i bestemmer selv hvor mange
der skal være med på holdet. Skulle du sidde og
tænker at DET gider jeg ikke, så kom blot og drik
en øl sammen med os andre og kig på dem der
deltager - det plejer at være ganske
underholdende.

Turudvalget tager sig af det praktiske. Hvis du har
tid og lyst er du velkommen til at komme og
hjælpe os, men det er bestemt ikke noget krav.
Hvis du skulle have tanker, ideer, forslag mv. Så tag
fat i os - vi er meget modtagelige for nye input.

Tilmelding:
For at vide lidt om hvor mange øl og vand vi skal købe,
hvor meget grilkul vi skal varme og hvor mange borde/
bænke vi skal have skrabet sammen så vil vi meget gerne
have jeres tilmelding til turen.
Tilmelding foregår via SMS til Carlo Gabelgaard på
mobilnummer 28193006. Skriv gerne bådnavn samt
antalt voksne og antal børn.
Tilmelding skal ske senest fredag d. 31. maj

Vi glæder os til at se jer!
Sejlerhilsner fra Turudvalget
Malumi (Cristina & Lars)
Dorabella (Bo)
Julie (Jesper & Dorthe)
Mie (Carlo & Bodil)

