Invitation til Struer Bugt Kapsejlads 2020
Lørdag den 6. juni 2020.
Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte, trækølbåde og andre
beslægtede bådtyper til kapsejladsen ”Struer Bugt Kapsejlads”. I anledning af arrangementet Havnens Dag Vild Med Vand henlægges sejladsen igen i år til Struer Havn og Struer Bugt. Vi forventer, at der bliver 2
sejladser. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med mål i Struer Havn.
Banen lægges på dagen i forhold til vind og vejr. Større TS-skibe er velkomne til at deltage som følgebåde i
sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.
For yderligere oplysninger kontakt Gorm Larsen på telefon: 6126 4327
Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr:
Kl. 08.00 - 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.30
Kl. 15.15 og frem
Kl. 18.00

Indskrivning og betaling af sejlads og spisning i Træskibshavnen
Skippermøde i Træskibshavnen
1. Start for alle bådklasser
Frokost i Træskibshavnen. Gratis for besætningsmedlemmer
2. start for alle bådklasser
Hyggeligt samvær med forventet musik
Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i
Nordvestjysk Fjordkulturs Lokaler, Havnevej 6, Struer

Startgebyr:
Festmiddag:

kr. 100,00 pr. båd.
kr. 150,00 pr. voksen og Kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Obs: Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.
Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.
Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for besætningsmedlemmerne.
Gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning allerede fra fredag.
Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede som nye.
NB: Programmet er foreløbigt. Ret til ændringer forbeholdes
Sidste frist for tilmelding: mandag, den 1. juni 2020 til Gorm Larsen telefon 6126 4327
Vel mødt og med venlig hilsen
Nordvestjysk Fjordkultur

Tilmeldingsseddel
Tilmelding til kapsejladsen Venø Rundt lørdag den 6. juni 2020
Bådtype:
Bådens navn:
Længde i fod:
Sejlnummer:
Skippers mobilnummer:
Antal besætningsmedlemmer
(af hensyn til antallet af madpakker):
Mailadresse:
Ejer af båden:
Adresse:
Tilmelding til festmiddag lørdag aften
Navn:
Adresse:
Mailadresse:
Telefonnummer:
Antal voksne til spisning:
Antal børn/unge til spisning:

