Kære juniorer,
som vi skrev til jer før sommererien, vil vi gene inviterer vi jer på en sejltur med overnatning på
Femø - fredag-lørdag den 18. - 19. august - 17
Program:

FEMØ

- Afgang Guldborg i ”606’ere” kølbåde og "606’ere" fredag den 18/8 ca. kl. 15 - forventet ankomst
Femø ca. kl. 18. ………aftensmad, badetur og gåtur på Femø.
- Afgang Femø lørdag d. 19/8 senest kl. 11 - ankomst Guldborg senest lørdag den 22. kl. 15.

SUDERØ

VIGSØ

ASKØ
Femø ligger ca. 12 sømil NV for Guldborg.
Trænere: Birte, Michael og Niels

Lolland

FALSTER

Junior-overnatningstur til Femø

fredag - lørdag den 18., 19. august 2017

Fredag- lørdag d. 18. - 19. august 2017 sejler Guldborgland Bådelaugs juniorafdeling en tur til Femø Havn - ca. 12.
SM fra Guldborg.
Vi mødes ved klubhuset havnen i Guldborg L. fredag den 18. august senest kl. 15 - og afsejler derfra ca. kl. 15.30 og forventer at ankomme Femø ca.
18.30. Lørdag den 19. august afsejler vi Femø inden 11 og forventer at ankomme Guldborg senest kl. 15 - hvor vi rigger af. (Se program nederst.)

DELTAGERE: forventet 15 - 16 juniorer og 3 trænere.
Det er planen, at vi overnatter i telte på en græsplæne ved havnen…og vi har i
den forbindelse brug for nogle telte - super hvis I kan melde tilbage, hvem der
har telte, som vi kan bruge.

Vejret er selvfølgelig afgørende for, hvad vi sejler i - og hvordan turen i øvrigt afvikles. Foreløbigt melder DMI fin vind og lidt regn til den 18., 19.
august - men lad os nu se, om ikke der kommer lidt mere sol på programmet.. Skulle vejrudsigten gå hen og blive sur tager vi den derfra.
18. og 19. august.

JUNIOR-HUSKELISTE:



Sovepose, evt. kaimat, håndklæde, tandbørste, evt. lommelygte
Skiftetøj og varmt tøj, badetøj, evt. skiundertøj til natten i sovepose

JUNIORAFDELINGEN SØRGER FOR:



Fortæring: Aftensmad, morgenmad, frugt, snacks, drikkevarer, vand,
plastikbestik mv., køkken- og kogegrej, toiletpapir osv.
Lommelygter, 1. førstehjælpskasse

På mandag - d. 14/8 taler vi lidt om menuforslag og hvad der skal købes
ind….under hensyn til div. fødevarerallergi 

Vigtigt: Giv os lige et hint, hvis der er noget vi skal tage hensyn til/sørge for. F.eks. evt. allergi-risiko
(insektstik, fødevarer) . Er der noget jeres barn/teenager er bekymret/bange for / ikke bryder sig om :-)

Niels Bach
Guldborghave 48
4862 Guldborg
Mob. 20 65 03 47

Birte Pawlik
Guldborgvej 215
4862 Guldborg
Mob. 23208306

Michael Houmand
Valmuevej 2
4990 Sakskøbing
Mob. 31 22 35 52

PROGRAM FOR OVERNATNINGSTUR TIL FEMØ
LØRDAG D. 18. august.
Kl. 15.00

Vi mødes på havnen i Guldborg

Kl. 15.30 Afgang i passende fartøjer (606'ere og 2-3 kølbåde
Kl. 18.00. Ankomst Femø….afrigning af fartøjer
Teltholdet rejser telte og madholdet går i gang med aftensmaden
KL. 19.00. Madholdet går i gang med aftensmaden
Skafning/aftensmad. Oprydningsholdet rydder af
KL. 21.00. Aftentur / hygge, stjernekig afhængigt af vejret.

SØNDAG D. 19. august
KL. 08.00 Morgenmad og morgenbad - badetur på stranden
KL. 09.30 Telte og bagage pakkes
KL. 11.00. Afgang Femø
KL. 14.30 Ankomst Guldborg Havn + afrigning
KL. 15.00 PÆNT FARVEL :-)

