Invitation til DS Sommer Camp

SOMMERLEJR 2009 for Køge Bugt kredsen
Sejlerlejren med deltagere fra klubberne i Køge Bugt Kredsen har været en fast tradition i over 30 år
og har hvert år været en stor succes for både børn og voksne. Lejren vil primært være for yngre
sejlere, men alle juniorsejlere kan deltage. Vi håber at se både Optimister, Feva, Zoom8, 420, 29er,
Hobie Cat, Tera og mange andre bådtyper repræsenteret.

Tid:
Sted:

2. til 8. august 2009
Sejlklubben Møn i Stege

Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til
thomas.degel@boschrexroth.dk .Sejlerlejren er din
mulighed for at få lige så mange sejltimer på 1 uge,
som du ellers får på en hel sæson. Der sejles hver
dag - tilpasset vejr og vind samt sejlernes
forudsætninger.
Der vil både være tilbud om seriøs træning, sjove
konkurrencer, langturssejlads og leg på vandet.
Herudover hygger vi os med grillfester, sejlteori, vedligeholde jollerne, madlavning, boldspil, hockey,
windsurfing, drageflyvning, shopping i Stege by, badeture, evt. besøg på Møns Klint og meget andet.
Programmet ser således ud, men de præcise
aktiviteter afhænger af vejret på dagen:
(Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Lejrlederne mødes i Stege)
Vi mødes i Stege kl. 13
Sejl, sjov og trim
Konkurrencer samt torvedag
Sejl, sjov og trim
Heldags sejler-udflugt til f.eks. Nyord
Konkurrencer og grillfest om aftenen
Pakke sammen og hjemkørsel kl. 13

Lejren foregår i og omkring klubhuset ”Sejlklubben Møn” i Stege, hvor der er fælles madlavning og
spisning (og oprydning), som alle deltager i. Overnatning sker i telte ved klubhuset. De involverede
klubber stiller selv med joller, følgebåde, telte og øvrigt udstyr. Lejren drives af frivillige fra de
arrangerende klubber.
Så skynd dig at sende en e-mail med navn, klub,
alder og sejlnummer til Thomas Degel på
thomas.degel@boschrexroth.dk senest den 28.
maj. Deltagergebyret er 500 kr. og du vil senere få
nærmere at vide omkring det praktiske (du må også
gerne ringe på 40 98 89 40 hvis du har spørgsmål).
Der er plads til ca. 40 sejlere, så det er bare med at
melde sig til i god tid, hvis du vil være sikker på en
plads. Vi glæder os til at se dig på årets sommerlejr!
P.S. Se også Facebook: ”Køge Bugt kredsens
junior- og ungdomssejlere”

