
                   
 

Selv om sejlersæsonen nærmer sig sin afslutning, er der stadig noget at glæde 
sig til. Vi holder nemlig afriggerfest i klubhuset. 

 

Kom og vær med til at markere sæsonens afslutning, sammen med vennerne og dem du ikke 
kender fra Struer sejlklub.  

Afriggerfesten afholdes den 24. september – samme dato som kapsejladsen Venø Rundt.  
 

Ud fra princippet ”Tradition og fornyelse”, er der i år udsigt til en festlig og hyggelig aften. 
 

Lørdag den 24. september 2022 
Program: 16.00 Ringriddersejlads for motor- og 

gummibåde. 
   17.45 Standerstrygning 

18:00 Velkommen til afriggerfest og spisning. 
20:00 Kaffe / Kagebord 
01.00 Tak for i aften. 

 

Der vil i år være mulighed for at bestille mad, da vi har lavet en aftale med 
Meny. Det koster 170 kr. pr. kuvert, og vil bestå af en buffet med flg.: 

 
Frikadeller med flødekartofler • Kyllingetærte • Pastasalat med pesto, feta og grillede 

tomater • Kyllingespyd med couscoussalat • Røget laks med rygeost • Blinis med rejesalat • 

Nøddepaté med cornichoner • Røget okseinderlår med ruccola, grana padano og pesto • 

Oliven med hvidløg og Kalamata oliven • Chokolademousse med friske bær • Brød og smør 
 

Ligeledes vil grillen vil blive tændt så i kan få stegt jeres medbragte mad hvis I 
foretrækker det.  

Vin, øl og vand kan købes i klubben (eller I kan medbringe det selv) 
 

Vi vil gerne lave et kaffebord efter vi har spist – så derfor vil det være dejligt, hvis nogen 
kunne tænke sig at bidrage med noget kage.  

 
Tilmelding foregår via e-mail til sekretær@struersejlklub.dk 

Skriv navn/båd samt hvor mange I kommer.  
Samtidig bedes i oplyse om I ønsker at deltage i buffetten, og om I ønsker at deltage i 

Ringriddersejladsen (Kræver at du kommer i motor – eller gummibåd – min. 2 pers.) 
Tilmelding skal foretages senest mandag den 19. september 2022 

Husk at børn er naturligvis også velkomne 
 

Med venlig hilsen Turudvalget: 



 Kit & Kaj, Karma – Tina & Claus, Sunshine – Dorthe & Jesper, Julie  


