Invitation til Fynsk(/Tysk) Mesterskab 2020 i Kerteminde 29. – 30/8-20
… et internationalt og anderledes ranglistestævne!
TYSK TEMA
Vi danskere, eller i hvert tilfælde os i arrangørgruppen, savner de tyske forårsklassikere, med alt
hvad dertil hører af hygge og godt samvær med vores tyske sejlervenner og ikke mindst den
fantastiske tyske mad – derfor kører vi netop i år Tysk-Tema, på den forplejningsmæssige del.
Men da vi jo også gerne vil se de danskere, som ikke er i skyerne over den tyske mad, har vi valgt
at fortolke tyske klassikere, så der også er noget for enhver smag !. VI HÅBER MED DETTE
TEMA, AT VORES TYSKE SEJLERVENNER, VIL MELDE SIG TIL, OG GØRE DET HELE ENDNU
MERE AUTENTISK.
DE GLADE AMATØRER, DEN 3-DOBBELTE DANMARKSMESTER I GRILL- & BBQ og Fru
Lunds BAGERI
Fredag aften står Team RIO og TUT bag fortolkningen, og lørdag har vi entreret med intet mindre
end den 3-dobbelte danske mester i grill- & BBQ Henrik Sommerlund, som vil fortolke og
tilberede et fantastisk måltid på grill til os. Så udover en madoplevelse udover det sædvanlige,
kan det jo også være at du kommer hjem med et par gode grill tricks og inspiration, til din egen
BBQ.
I forhold til morgenmad og frokostpakker, forsøger vi, at få vores gode hovedsponsor Fru Lund
(Claus Lund fra RIO), til at grave i hans fortid med 5 års ophold i München, således at brød og
kager bliver tysk inspireret – så måske vi bliver forkælet med en Schwarzwälder Kirschtorte, en
Berliner eller en semmel – ja måske det hele og lidt til – lad os nu se hvor højt han sigter ;-)
GRATIS KRAN og DET SOCIALE
Vi vægter det sociale samvær højt og vi håber på opbakning igen i år, på land såvel som vand.
Lige nu kan vi garantere:
•

Gratis kran

•

Fredagsmad for kun 25 kroner pr. person
TYSK MADFORTOLKNING ved Team RIO og TUT

•

Lækker (tyskinspireret) morgenmad og ”madpakker”,
sponsoreret af Fru Lund bageri

•

BBQ lørdag aften ved 3-dobbelte danmarksmester i grill
Henrik Sommerlund med crew

•

Live musik, lørdag aften

•

Mole-øl og snacks lørdag og søndag

•

Specialdesignede præmier sponsoreret af Lars Broe Rustfri Stål

•

Vi arbejder på at få samlede liggepladser ud for klubhuset

Alt i alt en weekend med fokus på godt race og råhygge ;-)

DROP-OFF-SERVICE - Hvis du har været til DM i Marstal, skal du selvfølgelig
ikke skal trække båden frem og tilbage over Lillebælt og Storebælt. Du kan blot
sætte den af på Kerteminde Marina, så den står klar fredag den 28. august,

DET SPORTSLIGE
Rammerne, for den sportslige del, er:
•
Noget af Danmarks bedste kapsejladsfarvand placeret
lige uden for havnen.
•
Nogle af Danmarks bedste dommere til at styre slaget.
Så den del bliver vist ikke blive meget bedre!
Dette gør, at vi kan få en masse god kapsejlads og samtidig have
tid til socialt samvær, da transporten til og fra banen er minimal.
DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for følgende både: Nordisk Folkebåde.
Tilmelding på Kerteminde Sejlklubs hjemmeside www.kerteminde-sejlklub.dk, senest tirsdag den 22. august 2020.
BETALINGER
Indskud 450 kr.
Fællesspisning fredag: Kun 25 kr. da Dansk Folkebådsklub sponserer en andel af omkostningerne.
Stævnemiddag lørdag, Kokkereret af den 3-dobbelte Danmarksmesteren i Grill/BBQ, pr. person 200 kr.
Morgenmad og smør-selv madpakke pr. person pr. dag 75 kr.
SPONSORER
Stævnet er sponseret af Fru Lund Bageri, Dansk Folkebådsklub, Sunke Arkitekter og Lars Broe Rustfrit Stål.

Registrering:
29. august kl. 08.00 – 10.00, Søsportscentret Kerteminde Sejlklub
Sejlads dato
29. august
30. august

Varselssignal første sejlads
10.55
09.55

Antal sejladser
Maks 5 sejladser
Maks 5 sejladser

På stævnets sidste dag, vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen.

STED
Stævnet gennemføres fra Kerteminde Havn.
Banen er beliggende på Kerteminde bugten.
BANEN
Der sejles på en op/ned bane.
PRÆMIER
Der uddeles præmier til hver 5. startende båd, samt vandrepokal for Fynsmesterskabet.
ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at
deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller
dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

TIDER:
Fredag den 28. august
Kl. 17-19.30

Kranen er åben for isætning af både. Selvbetjening.

Kl. 19.30

Fællesspisning i Søsportscentret

Lørdag den 29. august
Kl. 8-10.00

Bureauet åbner, udleverinπg af sejladsbestemmelser.
Morgenmad og smør selv madpakker i Søsportscentret.
Kranen er åben for isætning af både. Selvbetjening.

Kl. 10.55

Varselssignal 1. sejlads. Der sejles så mange sejladser som muligt efter banelederens skøn
(max 5).
Moleøl og snacks efter endt sejlads.

Kl. 18.30

Festmiddag i Søsportscentret – German BBQ ved den 3-dobbelte Danmarksmester i
Grill/BBQ

Søndag den 30. august
Kl. 7.30

Morgenmad og smør selv madpakker i Søsportscentret.

Kl. 9.55

Varselssignal. Der sejles så mange sejladser som muligt efter banelederens skøn (max 5).
Der afgives ikke varselssignal efter kl. 15.00
Moleøl og en tak-for denne gang-pølse efter endt sejlads.

STÆVNET DU SIMPELTHEN IKKE KAN BLIVE VÆK FRA!
Se mere og tilmeld dig NU på:
https://kerteminde-sejlklub.dk/staevner/r2020/fm20/

