Gråsten Sejlforening
byder velkommen til

Sommerlejr
d. 29/6 til 2/7 2018




Er du Vild med vand?
Er du Vild med sjove og spændende oplevelser?
Er du Vild med hygge både sammen med andre sejlere og familien?

 Så er sommerlejren lige noget for dig!

Sommerlejren er for alle – uanset meget hvor meget sejler erfaring du har.
Vi får en masse nye fantastisk oplevelser sammen med andre sejlere, deres søskende
og forældre som giver fællesskab og en masse gode historier I kan tage med jer hjem.

Sted:

Gråsten Sejlforening, Ulsnæs 27, 6300 Gråsten

Tidspunkt:

Fredag d. 29/6 kl. 15,00 til mandag d. 2/7 kl. 15,00

Aktiviteter:
Under sommerlejren vil der være forskellige aktiviteter for sejlere, søskende samt forældre både på vandet
samt på land.
Vi lover det bliver sjovt, spændende, udfordrende og vildt hyggeligt 
pris:
Prisen inklusiv forplejning er for både sejlere og andre deltagere pr. person 400,- kr.
Betales ved tilmelding.
Tilmelding:
Tilmeldingsfrist er den 4. juni 2018.
Der vil være åbent for tilmelding igennem www.sejlsport.dk/ungdom.
Yderligere information:
Kontakt gerne tilmeldingskoordinator Tina Broni Ott
Mail: tinabroniott@mail.dk

Vi glæder os til at se jer i Gråsten
Sejlerhilsen Team Gråsten

Praktiske informationer:
Program
Fredag:
16 – 18.00
18.00
18.30

Bureauet har åben
Officiel lejr åbning ved opholdshallen
Fællesgrill ved opholdshallen

Lørdag:
08.00
Morgenmad
Formiddag:
Vandaktivitet
Sysle værksted i klubhuset med forskellige aktiviteter
13.00
Frokost
Eftermiddag:
Fælles landaktiviteter
Stjerneløb HUSK smartphone
Hønsefodbold
Torm traileren har åben
18.30
Aftensmad
19.30
Fællesaktivitet i opholdshallen

22.00

Bålet tændes – Tag gerne skumfiduser med
Nat sejlads

Søndag:
09.00
Morgenmad
Formiddag:
Vandaktivitet
Sysle værksted i klubhuset med forskellige aktiviteter
13.00
Frokost
Eftermiddag:
Pandekagebagning over bål
Torm traileren har åben
18.30
Aftensmad
Bålet tændes
Mandag:
08.00
Morgenmad
Formiddag:
Vandaktivitet
Sysle værksted i klubhuset med forskellige aktiviteter
13.00
Frokost
14.00
Fælles afrigning og oprydning
14.30
Afslutning

Ankomst:
Husk at anmelde jer ved ankomst i bureauet i klubhuset.
Bemærk sejlere skal kunne angive eget sejlnummer.
I bureauet vil man ligeledes få udleveret program for dagene, ligesom man vil få oplyst hvilke praktiske
opgaver man som forældre har fået tildelt (ønsker oplyses ved tilmelding).
Disse oplysninger vil også stå på informationstavlen ved opholdshallen.
Følgebåde:
Følgebåde må søsættes ved rampen i sejlklubben.
Trailerne parkeres derefter ved parkeringspladsen ved Gråsten Maskinservice(tæt ved campingpladsen)
Biler og trailere:
Brug parkeringspladsen ved Gråsten Maskinservice(tæt ved campingpladsen)
Hjælpelister:
Udleveres i bureau og kan ses på opslagstavlen ved opholdshallen
Informations-/ opslagstavle:
Ved spise- og opholdshallen vil der hænge en informationstavle hvor alle relevante ting slås op
eks. program eller eventuelle ændringer mm.
Joller og grej:
Joller og vogne placeres på parkeringspladsen ovenfor jollepladsen.
Sejl og grej skal som udgangspunkt opbevares ved jollen.
Camping og gæste både:
Camping:
Campingvogn- og teltplads kan benyttes fra fredag kl. 15.00.
Sted: Indkørsel ved indgangen mellem BHJ og Gråsten Maskinservice – se skilte ved vejen.
Bådsplads: Sted: Gråsten Havn ved sejlklubben. Meld gerne tilbage inden, hvor stor en båd I kommer i.
Pris:
50,- kr. pr. campingvogn, telt eller båd man medbringer.
Af hensyn til brandregler skal sikkerhedsafstand mellem vogne og telte respekteres.
Forplejning:
Der er forplejning til alle tilmeldte fra lørdag morgen til og med mandag middag.
Fredag aften medbringes selv mad – Grillen er tændt fra kl. 18,30.
Benzindunke:
Hentes og afleveres i skur ved jollepladsen.
Radioer:
Hentes og afleveres til genopladning i bureauet.
Ledermøde:
Afholdes lørdag og søndag aften med deltagelse fra hver klub.
Hjælpere på vand:
Vest og sejlertøj medbringes.
Termokander fra GSF til brug ved vandaktivitet, kan opfyldes i opholdshallen
Førstehjælpskasse:
Findes ved køkkenet i opholdshallen.

Hjertestarter:
Findes på væggen under halvtaget ved klubhuset
Omklædningsrum:
Findes i klubhuset
Tøj og tasker efterlades på eget ansvar!
Tørring af sejlertøj:
I juniorhallen vil der være mulighed for at hænge vådt sejlertøj til tørre.
Efterlades på eget ansvar!
Toilet & bad:
Findes i klubhuset, samt ved campingpladsen.
Opvask:
Der findes opvaskeplads ved opholdshallen. Husk selv viskestykke.
Der vil på opvaskepladsen være opvaskemiddel og varmt vand til rådighed for at vaske sit service op efter
hvert måltid.
Bestik og service:
Medbringes selv til alle tilmeldte personer.
Ordensregler:
 Man færdes med omtanke på lejrpladsen
 Affald smides i de opsatte skraldespande
 Der kun grilles på de dertil indrettede pladser
 Der er ro på pladsen senest klokken 23.00 – med undtagelse til natsejladsen
 Ingen alkohol til børn/unge under 18 år
 Alkohol må ikke nydes inden eller under sejlads
 Redningsvest bæres af alle på vandet
 Deltagelse i sommerlejren foregår på eget ansvar

Kontakter:
Bureau:
Tina Broni Ott
Vandaktivitet:
Gert Schumann
Bent Rasmussen
Forplejning:
Brian Ebbesen
Lejrplads:
Tony Schmidt
Tina Broni Ott
Materiel:
Tony Schmidt
Land aktiviteter:
Gitte Lundby

Tlf. 22206667
Tlf. 22256889
Tlf. 20724822
Tlf. 26113393
Tlf. 27280651
Tlf. 22206667
Tlf. 27280651
Tlf. 20606434

kort over sommerlejren
1. Bureau & Klubhus
2. Spise – og opholdshallen
3. Opvaskeplads
4. Tørrerum
5. Omklædning og toilet/bad
6. Jolle parkering
7. Sti fra sejlklubben til campingpladsen
8. Boldbane
9. Campingplads
10. Toilet/bad
11. Parkering af trailere og biler

12. Indkørsel til camping- og parkeringsplads

