Tema aften i SejlerbiXen 6. februar kl. 19.00
Struer sejlklub og SejlerbiXen arrangerer i fællesskab temaaften i SejlerbiXens lokaler Havnevej 25 Struer

onsdag d 6. februar fra 19-21.30. Alle er velkomne.
Vi har inviteret forskellige eksperter, til at øse af deres viden på denne aften.
Du har mulighed for at vælge 2 af disse temaer denne aften. De varer ca. 1 time hver og der er en lille
pause imellem, hvor ungdomsafd sælger kaffe/kage øl/vand, sponsoreret at Sejlerbixen, så salget går
direkte til ungdomsafd.
Du har følgende muligheder:
•

•
•

•

•

Kennet K`s Marine service fra Glyngøre kommer og fortæller om alm. service på motorer, særligt
brændstoffiltre. Han tager en motor med og andet at snakke ud fra. Kennet ønsker mange
spørgsmål så kom og bliv klogere, ingen dumme spørgsmål.
Sejltanten vil vise værkstedet frem og fortælle om generel vedligeholdelse, fornyelse og
reparationer af sejl, sprayhoods, kalecher og andet. Tag evt. din reparation med denne aften.
Side-Power vil fortælle om bov og hæk truster og de forskellige muligheder så som fjernbetjening
og andet lækkert tilbehør. Carsten vil fortælle om vigtigheden med rigtig dimensionering af
batterier og kabler og ikke mindst om vigtigheden af korrekte tunnel installationer.
Sejlsikkert Instruktør Jørgen Christiansen vil fortælle generelt om sikkerhedsudstyr og i
særdeleshed om ekstraudstyr i jeres veste, samt om MOB: Mand over, og om bord igen.
Tag din vest med denne aften og vi servicerer den gratis dog betales der for materialerne.
Sejlerbixen fortæller om alm. vedligeholdelse/klargøring af båden, hvor det også vil være muligt at
prøve forskellige ting.

På aftenen vil der være mulighed for at handle i butikken.
Af hensyn til planlægningen, skal man tilmelde sig de 2 temaer man gerne vil deltage i.
Der er begrænset plads på hvert tema, så kom bare til tasterne i en fart☺
Tilmeld dig på mail til mads@sejlerbixen.dk eller sms på 4063 0529 eller i butikken senest d 3/2.
Venligst
Struer Sejlklub/Sejlerbixen

