KDY BYDER VELKOMMEN TIL
”UNGDOMSSOMMERCAMP” D. 2. - 6. JULI 2018
– Vil du gå glip af 5 sjove dage på vandet? Nej vel!
Hvornår er det?:
Hver dag fra kl. 09.30 – 15.30, Rungsted havn 42, 2960 Rungsted Kyst.
For at deltage kræver det:
- At du er selvhjulpen sejler
- At du er en god kammerat og vil have det sjovt!
- At du er mellem 13 og 18 år
Hvor mange kommer der?:
Vi har plads til 25 deltagere – og vi kører efter først til mølle princippet.
Hvad skal vi lave?:
Vi skal prøve kræfter med de overgangs og ungdomsklasser, der tilbydes i Danmark.
Der vil være Zoom8, Feva XL, 29er, Laser 4.7 og Radial, J/70 og surf. Vi slutter ugen
af med 2 dages overnatningssejltur i J80.
Hvad koster det?:
Pris for alle 5 dage er kr. 1000,- inkl. forplejning og snacks.
Hvor melder jeg mig til?:
Gå ind på www.sejlsport/ungdom/sommeraktiviteter og tilmeld dig denne super
aktivitet.
Hvordan betaler jeg?:
Du betaler med Dankort ved tilmeldingen
Hvad skal jeg have med?:
Håndklæder, sejlertøj, badetøj, idrætstøj, rent tøj, lommepenge,
sygesikringskort. Desuden skal du have sovepose og liggeunderlag med til
overnatningsturen.
Har du selv en overgangsjolle eller ungdomsjolle, så tag den med.
Hvem kan jeg kontakte for at få mere information?:
Ungdomsleder Ann-Marie Mohr, Mobil 29649113, mail: amm@kdy.dk

PROGRAM FOR KDYS ”UNGDOMSSOMMERCAMP” 2018
Mandag:
09:30
09:45
10:15
12:00
13:00
15:00
15:30

Velkomst, orientering om ugens program
Opdeling i grupper og tilrigning.
Sejlads (lær din båd at kende)
Frokost
Sejlads (Teknik)
Afrigning og hygge
Tak for i dag.

Tirsdag:
09:30
09:45
10:00
12:00
13:00
15:00
15:30

Velkomst og information – inddeling i grupper
Tilrigning, tips og tricks
Sejlads
Frokost
Sejlads (Minikapsejlads)
Afrigning og hygge
Tak for i dag

Onsdag:
09:30
09:45
10:30
11:30
13:00
17:30

Velkomst og information
Inddeling i hold
Sejlads (J70 - teknik)
Frokost
Mini ligastævne
Afrigning og hygge og grill

Torsdag:
09:30
Velkomst og information
09:45
Inddeling i bådhold, madpakkesmøring og pakning af både
10:15
Afgang
Fredag:
15:00
15:30

Hjemkomst, oprydning, afrigning
Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.

