Indbydelse til
Ror Cup og Havnefest på Jegindø
lørdag den 2. juli 2016
Igen i år inviterer Jegindø Bådelaug alle sjægte-og smakkesejlere til Ror Cup.
Vi glæder os til at være værter for glade og engagerede sejlere og deres familier.
Kapsejladserne afholdes lørdag formiddag og eftermiddag; men for mange er det den mindste del af Ror Cup. Allerede fredag aften mødes mange over grillen på Jegindø Havn, og
for de fleste slutter Ror Cup først søndag efter morgenmaden. Mellem sejladserne er der rig
lejlighed til snak og hygge.

Ror Cup er rykket en uge frem i forhold til tidligere år. Det skyldes, at vi den 2. juli fejrer,
at Jegindø havn er blevet udvidet med to læmoler. Havnen har derved fået et stort nyt yderbassin.
I den anledning bliver der rejst et stort telt på havnen, og det populære orkester Vest for Wrist
underholder både lørdag eftermiddag på havnen og om aftenen i teltet.
Lørdag aften vil der i teltet blive serveret grilkød med flødestegte kartofler og salat. Pris pr.
kuvert kr. 200. Drikkevarer købes i baren.
Vi du være sikker på at få en af de 150 billetter kan du tilmelde dig ved at betale inden
15. juni på Jegindø Bådelaugs konto: reg.nr. 9070 Konto.nr. 1880014931. Husk at skrive
navn på indbetalingen.
Lørdag og søndag morgen serveres der morgenmad i klubhuset. Pris 25 kr.
Alle udenbys både, store som små, ligger gratis i havnen fra fredag den 1. til søndag den 3.
juli.
Tilmelding til Ror Cup sejladserne kan ske på Jegindø Bådelaugs mail:
mail@jegindoebaadelaug.dk eller hos Hemming Klokker 23965849 senest 26. juni.
Du bedes oplyse bådtype, længde i fod, sejlnr., bådens hjemsted, bådens navn, skippers navn
og tlf. nr. og af hensyn til madpakkerne vil vi gerne have antal sejlere ombord.
Startgebyr på 100 kr. betales lørdag morgen ved modtagelsen af løbspapirer.
Håber vi ses til en hyggelig weekend

T

