Mini Cruise/Tour de Junior i Århusbugten 2020.

Dato: 14. – 16. august 2020.
Kære juniorbådsvenner.
Vi gentager succesen fra sidste år med en social sommertur igen i år.
Sidste år var både vejr, rammer og aktiviteter i top. Så i stedet for at finde på noget nyt, håber vi på, at
rammerne også i år vil være med os. Vi håber at både deltagere fra sidst, og ser gerne at endnu flere har
lyst til at deltage. Også de der ikke har båd.
Vi satser på igen at kombinere sejlads med kulturelle, og kulinariske oplevelser.
Igen i år satser vi på høj kvalitet og lave priser. Rammer bliver udmeldt i starten af august. Vi betaler for
mad i fællesskab, havnepenge og overnatninger betales pr. båd efter valgte løsninger
VIGTIGT !
Tidligere juniorbådsejere og sejlere er også meget velkomne, og man er også meget velkommen til at
deltage uden båd. Det samme gælder for nuværende juniorbådsejere, som ikke lige kan se sig ud af
transport af båd.
Vi vil meget gerne bede om, at man tilmelder sig både på vores facebook-side (https://www.facebook.com/events/924465118057230/) og mail eller tlf. til Lars Kristensen :
Mob.tlf.:
2857 5117.
E-mail :
larsfk@webspeed.dk
OBS !!! Vi følger naturligvis de aktuelle retningslinjer som er gældende i forhold til Covid-19.
Vi har planlagt følgende program:
Fredag d. 14. august 2020:
- Vi starter med at krane både i vandet fra kl. 10 i Århus Træskibshavn, Fiskerivej 32, 8000 Århus.
- Frokost 12-13.
- Afgang mod Nappedam efter endt frokost.
Lørdag d. 15. august 2020:
- Vi sejler fra Nappedam til Knebel Bro.
- Detaljer aftales i fællesskab
Søndag d. 16. august 2020:
- Vi sejler fra Knebel Bro til Århus
- Optagning af både forventes ca. kl. 13.
Vejrliget kan naturligvis medføre ændringer i det planlagte program 😉.
På planlægningsteamets vegne med venlig sejlerhilsen
Benny Skødt-Rasmussen, e-mail : besk6100@gmail.com - tlf. 2144 8485.

Bilag.
Nappedam Bådehavn.

Knebelbro Havn.

