Velkommen til
Kellers Park Cup
Brejning Bå d Klub
17.-18. september 2016

Kære H-Båds sejlere så er vi nået hen over sommerferien for de fleste af os og vi er i gang med at samle trådene til
dette års H-Båds stævne i Brejning. Der har været afviklet de sædvanlige mange stævner for H-Bådene og der er kåret
danske, nordiske og verdensmestre i bådtypen, så nu mangler vi bare at få afviklet det sidste af udtagelsesstævnerne
og så er det på plads, hvem der har billetterne til VM i 2017.
Det er jo også et af de år, hvor vi som sejlere kan glæde os over alt den fokus, der er på den sportsgren, som vi alle
holder af. Her er det jo OL i Brasilien, som bidrager med masser af sejlsport og så er der jo også Sejlsportsligaen, som
har en fornuftig pressedækning.
Vi kan nok ikke love den store pressedækning af stævnet i Brejning, da det er en stor kamp at trække pressen ned på
havnen, men det jeg vil love jer er, at alle vores trofaste hjælpere er klar til at modtage jer og vil gøre alt hvad de kan,
for at I får en sportslig god weekend og nogle gode og hyggelige rammer for jeres kammeratlige samvær.
Så vi håber rigtig mange af jer vælger at tage turen til Brejning i år igen og husk at jo flere der kommer, jo sjovere
bliver det.
Vi glæder os til at tilbringe weekenden sammen med jer.
Med venlig sejlerhilsen
Stævneleder Lars Dalegaard
På vegne af hele teamet i Brejning Båd Klub

Vejledende program.
Fredag d. 16.9. 2016
Kl. 16- ?
Folk på havnen der viser tilrette
Mulighed for søsætning
Kl. 19-21
Registrering
Lørdag d. 17.9.2016
Kl. 7.30
Morgenmad
Kl. 9.00
Officiel åbning
Kl. 11.00
Dagens sejladser starter.
Kl. 19.00
Aftensmad.
Søndag d. 18.9.2016
Kl. 7.30
Morgenmad.
Kl. 9.30
Dagens sejladser starter.
Kl.
?
Præmieoverrækkelse hurtigst muligt efter endt sejlads.

Indkvartering:
Der vil være mulighed for indkvartering på efterskolen:
1 Værelse med 2 senge(incl. dyne/pude - medbring selv betræk) og 1 madras(medbring selv sovepose/dyne)
Fredag til søndag (2 overnatninger) Pris pr. værelse: 750,Tilmelding til indkvartering skal ske sammen med tilmelding til stævnet og tilmelding er bindende.
Campingvogne og autocampere kan stå på pladsen til normal takst.
Forplejning:
Der serveres morgenmad og madpakker lørdag og søndag, samt aftensmad lørdag. Dette er incl. i startgebyret for 3
besætningsmedlemmer. Derudover vil der være mulighed for at handle i pølsevognen på havnen.
Af hensyn til planlægning bedes ønsket forplejning påført tilmeldingsblanket.
Havneplads:
Deltagende H-både kan efter aftale med FBL stå på pladsen og ligger gratis i havnen i ugen op til og under stævnet
Er der opgaver med søsætning eller kran, før eller efter stævnet, vil vi prøve at være behjælpelige med dette.

