Kære Sail Extreme deltager
Endelig er resultatet af de mange måneders forberedelser ved at være på plads,
og nu mangler vi bare en masse glade og spændte sejlere og deres familier.
Vi glæder os i Kerteminde Sejlklub til at tage i mod Jer sejlere fredag eftermiddag og lørdag morgen.
Velkommen til Kerteminde Sejlklub!

Sail Extreme program for deltagere
Fredag den 18. maj
Kl. 15.00 Servicebureau åbner for registrering i Sejlklubben
Kl. 20.00 Officiel stævneåbning - udenfor Sejlklubben
Kl. 22.00 Servicebureau lukker for registrering
Lørdag den 19.maj
Kl. 08.00 Servicebureau åbner for registrering i Kajakklubben
Kl. 09.00 Slæbestedet åbnes for joller
Kl. 10.00 Skippermøde for C-optimister udenfor Sejlklubben
Kl. 11.00 Start for Bane A, B, D & E
Søndag den 20. maj
Kl. 08.30 Slæbestedet åbner for joller
Kl. 09:00 Skippermøde for C-Optimister udenfor Sejlklubben
Kl. 10.00 Start for Bane A, B, D & E
Kl. XX.XX Præmieoverrækkelse for de enkelte klasser

Praktiske oplysninger til sejlerne og andre der skal på vandet.
Søsætning af joller, slæbestedet åbner lørdag kl. 09.00 og søndag kl. 8.30
Alle jollevogne skal være mærket med TYDELIGT NAVN OG KLUB. Yderligere skal jollevognene
mærkes med et farvet bånd, der udleveres ved registreringen. Der vil være en flok unge hjælpere, der
hjælper med at få jollevognene ryddet fra slæbestedet og ”parkeret” i båse på jollepladsen, syd for
Søsportcenteret. Du må selv finde din jollevogn igen, når du kommer i land.
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Søsætning af RIBs og følgebåde
Kan enten foregår fra slæbestedet Nord for Søsportscenteret eller med den faste kran ved Bro 5.
Rib- og andre følgebådstrailere.
Skal parkeres i den vestlige ende af Vinterpladsen op i mod Hindsholmvej eller på den anden side af
hækken ved Masteskurerne. KS forbeholder sig retten til at flytte trailere, der er parkeret til gene for
den øvrige færdsel på havnen.
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Hvad skal vi ellers lave på havnen?
Mens sejlerne er på vandet er der mange tilbud i og omkring Kerteminde Sejlklub:

Egmose Marine Center har ekstra mange gode tilbud i Pinsen. Og
Columbus Marine er på pladsen med deres vogn fyldt med lækkert
sejlerudstyr.
Åbent alle dage i Pinsen fra kl. 8.00

YOGA til Sail Extreme
I anledning af Sail Extreme giver YOGAMOHR en omgang yoga til
forældrene, mens de unge konkurrerer på vandet.
Du kan se frem til at arbejde kroppen godt igennem og blive udfordret på din
balance, styrke og indre fokus. Yogaklassen rundes af med beroligende
afspænding, hvor krop og hjerne får en velfortjent pause. Alle kan være med
uanset erfaring på yogamåtten. Tilmelding er ikke nødvendig. Der er plads til
ca. 20 deltagere pr. yogaklasse efter først-til-mølle-princippet.
Hvor?
YOGAMOHRs lokale ligger på Marinavejen 1, 1. sal - altså lige bagved Kerteminde Sejlklub.
Hvornår?
Lørdag 13.00-14.15
Hvad koster det?
For deltagere (og forældre) i Sail Extreme er der halv pris, altså 50 kr. pr. snude. For andre er prisen 100 kr. pr. snude.
Der kan betales med MobilePay.
Hvad skal jeg tage med?
YOGAMOHR stiller al udstyr til rådighed, men du er naturligvis altid velkommen til at medbringe din egen yogamåtte mv.
Yoga foregår bedst på bare tæer og i blødt tøj, du kan bevæge dig frit i, fx løbebukser og en t-shirt.

Kerteminde Minigolf ved Nordstranden giver en 10-er i rabat til deltagere
og sejlernes familier. Dette gælder hele Pinsen.
Lad kuglerne trille på Marinavejen 16, 5300 Kerteminde
Der er åbent fra kl. 11.00 til kl. 22.00

VINBAR & VINUDSALG, lørdag
Kig forbi og nyd et glas på terrassen eller køb en flaske med hjem.
Du finder os ved Kerteminde Sejlklubs Søsportcenter.

Stig har som regel det du lige mangler eller har glemt.

Turismens Venner - en forening til gavn og glæde.
Ved alt om vores smukke by Kerteminde og kan fortælle om
enhver spændende begivenhed i byen, både før og nu.
Turismens Venner er en uvurderlig hjælp, når der afholdes
stævner i Kerteminde Sejlklub.

Underholdningen lørdag aften kl. 18.00 er sikret med ”en lille pose støj”

