Hjarbæk Sjægtelaug
Turudvalget

ANNONCE UGE 28/2022
Togtet går til Sundsøre
Mandag den 11. juli – fredag den 15. juli 2022
Basecamp etableres bag ”Brænderiet Limfjorden” i Sundsøre i løbet af mandagen.
Der er reserveret 9 stk. 2 personers hytter.
Reservation af hytte kan kun ske gennem Turudvalget.
FØRST TIL MØLLE VED TILMELDING

Hytterne indeholder 2 senge, et lille bord med 2 stole, el-kedel og lille køleskab.
Der vil være muligheder for ar opstille telte, bobiler og campingvogne på samme område.
Det vil også være muligt at overnatte i ”Pakhusets” sovevogn (primitivt).
Stort orangeri med køkken og opholds/spisepladser til fælles afbenyttelse.
Gode toilet/badeforhold til fælles afbenyttelse.
Der er truffet aftale med havnefoged Bendt Kristiansen, at sjægtene skal ligge i jollehavnen. Der
forefindes slæbested.
Afhængig af vejret vil der blive arrangeret fælles afsejling fra Hjarbæk, søndag den 10. juli eller
mandag, den 11. juli, og eventuelt fælles hjemsejlads.
Der kan naturligvis også trailes frem og tilbage
Trailere parkeres på havnen efter anvisning, og biler kan parkeres på Brænderiets P-plads eller
ved hytterne.
PRISER:
4 overnatninger i 2 personers hytte kr. 2.160, Sengelinneds/håndklæder kan tilkøbes for kr. 75, - men man må gerne medbringe sit eget.
Campister på pladsen: kr. 25, - pr. døgn pr. person. Der må lånes el i hytterne.
Sjægte kr. 150, - for hele opholdet med adgang til havnens faciliteter.
Der er ikke grill ved Orangeriet, men det er tilladt at medbringe egen grill.
Der forefindes desuden grill ved klubhuset på havnen.
Fællesspisning (stegt flæsk) onsdag, den 13. juli. Pris ikke kendt endnu (egne drikkevarer).
Man sørger selv for øvrige måltider.
Tirsdag kan der bestilles stjerneskud fra Røgeriet i Hvaldsund, som leveres med færgen.
Mandag den 11. juli kl. 16.00 vil der være smageprøver fra Brænderiet Limfjordens
produktion. Prisen er ikke kendt endnu.
Herefter kan man, mod forudbestilling, nyde Brænderiets platte til kr. 195, -

Turudvalget Hjarbæk Sjægtelaug
Kontaktperson: Anker Biering Jensen. Mail: jensenanker@hotmail.com

Hjarbæk Sjægtelaug
Turudvalget

TILMELDING:
Inden søndag den 10. april 2022 med betaling af deltagergebyr kr. 200, - pr. person.

Beløbet indbetales på konto i Nordea. Reg. 9255. Kontonr. 4390 486 818.
Følgende oplysninger skal fremgå af tilmeldingen:
•
•

Navn på indbetaler
Antal personer

Send derefter mail med nedenstående oplysninger til: jensenanker@hotmail.com
(Videresend gerne invitationsmailen)
•
•
•
•
•
•
•
•

PS!

Navne på deltagere
Ønskes hytte
Ønskes sengetøj/håndklæder
Medbringer båd (navn)
Deltager som campist
Deltager mandag den 11. juli med smageprøver i Brænderiet
Ønsker Brænderiets platte/antal personer
Ønsker stegt flæsk, onsdag den 13. juli/antal personer

Husdyr må gerne medbringes, når bare de ikke ligger i sengene!
Dagbogsskrivere? Byd gerne ind. Evt. 1 person pr. dag.

Hilsen og på gensyn
Turudvalget
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