LIMFJORDS STÆVNE FOR STOR MEGIN
VELKOMMEN TIL SUNDSØRE HAVN DEN 17. – 20. MAJ 2012

Sundsøre sejlklub afholder det hyggelige årlige Stor Megin regatta 2012! Vi glæder os allerede til at
se jer igen og håber selvfølgelig på rekordtilslutning. Alle der endnu ikke har deltaget i en Stor
Megin regatta har en kæmpe oplevelse til gode, så se at få jer tilmeldt, så vil I også møde alle de
trofaste gengangere. Da området I skal sejle i er noget helt særligt, kan vi kun anbefale, at I tager et
par ekstra dage fri for at se på de omkringliggende lokaliteter.

Flere facts om stævnet:
Arrangements dato:
17. – 20. maj 2012
Deltager gebyr:
250 kr. pr båd
Overnatningsmuligheder: Lej en hytte på Sundsørehus (Kro 200 meter fra havnen)
Teltslagning på havnens område (køkken/toilet i klubhuset)
Fællesspisning:
Alle dage frokost: Sandwich kan købes før sejlads i klubbens
Lokale. Der vil være forskelligt at vælge
imellem
Fredag morgen: Morgenmad på Thise Mejeri med rundtur
Lørdag aften: Fælles grill på havnen – medbring selv det du
vil grille. Kold kartoffelsalat + alm. salat er
inkluderet i deltagerprisen
Søndag morgen: Fælles morgenmad – ca. 25,00 kr. pr pers.

PROGRAM FOR LIMFJORDSSTÆVNET
TORSDAG:
FREDAG:

LØRDAG:

SØNDAG:

Stemningsbillede fra Stege 2011

Ankomst og indkvartering
07.15 - Skippermøde
07.40 - Afgang til Thise Mejeri
10.30 - 1. sejlads + frokost
13.30 - 2. sejlads
Aften - evt. underholdning
(forslag modtages)
09.00 - Skippermøde
10.00 - 1. sejlads + medbragt frokost
2. sejlads ½ time efter
sidste båd over mållinjen
18.00 - Fællesspisning med grill
Uddeling af præmier og
vandrepokal.
08.00 - 10.00 Morgenmad
herefter hjemrejse

Yderligere oplysninger om Megin Limfjordsstævnet kan fås ved henvendelse til:
Claus Plum
Sundsørevej 103 Thise
7870 Roslev

Mobil +45 60 82 33 78
Email: clausplum@gmail.com

Se også: www.youtube.com/watch?v=dC9o2Kkzu-Q
Eller:
www.youtube.com/watch?v=-1_geqy6s_g
Eller:
www.megin.dk

