Turudvalget har hermed fornøjelsen at invitere jer med på Pinsetur med Struer Sejlklub.
Sted: Glyngøre Havn
Tid:
Lørdag d. 4. juni til søndag d. 5. juni (Kom gerne allerede fredag d. 3. juni)
Hvem: 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. 3. juni:
Mange ankommer til Glyngøre allerede fredag – der er intet fast program, men vi hjælper
alle til med at finde en plads til dem der ankommer.
Lørdag d. 4. juni:
Formiddag:
Vi hjælper ankomne både med at finde plads.
12:30
Velkomst og frokost i klubhuset. I skal selv medbringe mad og drikkevarer.
14:30
Turudvalget gør klar til kongespil i nærheden af klubhuset.
15:00
Kongespil – afvikling og overrækkelse af pokal.
Der serveres øl og sodavand.
18:00
Grillen tændes (af udvalget)
18:30
Aftensmad – medbring selv mad og drikkevarer.
Søndag d. 5. juni:
10:00
Udvalget går en runde i og omkring klubhuset og sørger for at der er ryddet
pænt op.
Eftermiddag: Hvis vejret er til det, så vil vi opfordre til at tage en overnatning for anker i
Harrevig. Det er en hyggelig og rolig vig som er meget velegnet til
ankerovernatning. Hvis du aldrig har prøvet det før – så er det her den
oplagte mulighed, og der vil være gode råd og vejledning af hente.
Det praktiske:
Ankomst:
Klubhuset:
Turudvalget:

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.
Vi har desværre ikke mulighed for at reservere klubhuset i Glyngøre, og vi
må således forvente, at der kan være andre brugere imens vi er der. Men vi
finder nok ud af det, så vi alle kan være der.
Turudvalget er lidt amputeret, da Karma´s besætning nyder Hollands floder.
Tilbage er besætningerne fra Julie og Sunshine, hvor sidstnævnte endnu har
til gode at deltage i sin første tursejlads med sejlklubben. Men med alle de
gode mennesker omkring os, så bliver det garanteret fint

Kongespil:

Tilmelding:
Indhold:

Til hvem:
Hvornår:

Vi håber at så mange som muligt vil deltage i kongespillet. Hver båd kan
stille med et hold og I bestemmer selv, hvor mange deltagere der skal være
på holdet.
Hvis der er nogen der bare ikke har lyst til at være med, så kom og hep lidt
på de andre deltagere – det plejer at være festligt.
Af hensyn til planlægning, indkøb af øl og sodavand mv. vil vi meget gerne
have jeres tilmelding til turen.
I tilmeldingen bedes i notere følgende:
Bådnavn
Kontaktperson
Mobilnummer
Antal børn
Antal voksne
Tilmelding bedes sendt til sekretaer@struersejlklub.dk
Sendes senest d. 31/5-2022.

Turudvalget glæder sig rigtig meget til at vi igen kan mødes, og håber at se mange af Jer i Glyngøre,
hvor vi satser på godt vejr, og nogle rigtig hyggelige timer sammen.
De bedste sejlerhilsner
Fra Turudvalget
Karma (Kit & Kaj)
Sunshine (Tina & Claus)
Julie (Dorthe & Jesper)

