INDBYDELSE
DANMARKSMESTERSKAB 2018
BB10m
Torsdag den 16. – søndag den 19. august 2018

Lemvig Sejlklub og BB 10 meter klubben afvikler DM for BB 10 meter både fra torsdag den 16.
august til søndag den 19. august 2018. Lemvig Sejlklubs placering og lokaliteter ligger smukt og
godt placeret ved Limfjorden, men samtidig tæt på Lemvig by. Sejladserne vil blive afviklet på Nissum Bredning, hvor der normalvis er optimale forhold til sejlads, og vinden blæser lidt friskere end
andre steder. Omdrejningspunktet på land er Lemvig Sejlklubs klubhus. Her er Bureauet placeret
og det er også her forplejningen indtages og det hyggelige samvær foregår.
Program:
Torsdag den 16. august
Kl. 08:00 – :
Kl. 08:00 – 18:00:
Kl. 17:00

Kl. 19:15:
Kl. 19:30:

Registrering af både og deltagere i Bureauet
Mulighed for søsætning
”Tune up sejlads” med efterfølgende moleøl. Der vil være træner/sejlmager i ribbåd. De vil hjælpe med det rette trim (naturligvis kun
for de, der ønsker det
Officiel åbning i klubhuset ved borgmester Erik Flyvholm
Aftensmad og hyggeligt samvær i klubhuset

Fredag den 17. august
kl. 07:00 – 08:30:
Kl. 10:00 - ??.??:
Kl. 19:00:

Morgenmad og ”smør selv” madpakke i klubhuset
Sejladser med efterfølgende moleøl
Grillaften og hyggeligt samvær i klubhuset

Lørdag den 18. august
Kl. 07:00 – 08:30:
Kl. 10:00 - ??.??:
Kl. 19:00 - :

Morgenmad og ”smør selv” madpakke i klubhuset
Sejladser med efterfølgende moleøl
Festmiddag i klubhuset

Søndag den 19. august
Kl. 07:00 – 08:30:
Kl. 10:00 – :

Morgenmad og ”smør selv” madpakke i klubhuset
Sejladser med efterfølgende moleøl
Præmieuddeling umiddelbart efter protesttidens ophør.

Aftenmenu:
Torsdag den 16. august 2018 kl. 20:00 i klubhuset:


Mørbradgryde med løg, champignons piment & cocktailpølser – hertil ris & mixed salat

Fredag den 17. august 2018 kl. 19:00 i klubhuset:
Fra grill:


Helstegt dansk oksefilét samt 2 slags grillpølser, flødekartofler & mixed salat med dressing,
groft brød & krydderraioli

Lørdag den 18. august 2018 kl. 19:00 i klubhuset:
Festmiddag:


Tunmousse med rejer & krydderurtedressing – hertil groft brød



Røget fyldt svinekotelet med bagekartoffel & hvidløgssmør, broccolisalat med rødløg & ristet bacon samt marineret pastasalat med sæsonens grønt



Marcipankage med friske bær & vanillecreme

Praktisk information:


Bureauet, som er placeret i klubhuset, er åben alle dage fra kl. 08.00 – 18.00.



Søsætning sker i Lemvig Marina med Lemvig Sejlklubs kran og mastekran, som er placeret i
umiddelbar nærhed af klubhuset. Søsætningen er gratis, og koordineres/aftales med Bureauet.
Efter søsætning skal trailere placeres ved sejlklubbens bådhaller.
Indkvartering er muligt i lejligheder på:
Lemvig Feriecenter, som ligger direkte ved Lemvig Sejlklub (begrænset antal – ”først til mølle”)
Hotel Nørre Vinkel, som ligger 5 minutters gang fra Lemvig Sejlklub
Lemvig Camping, som ligger 200 meter fra Lemvig Sejlklub.
Hotelovernatning er også muligt i Lemvig by.
Se mere om overnatning her.
Indskuddet for en besætning på 4 personer er på 3.400,00 kr. og inkluderer deltagergebyr, fuld
forplejning fra torsdag aften til søndag morgen samt fri afbenyttelse af kranen. Mulighed for tilkøb af måltider til familiemedlemmer og venner.
Tilmelding sker via Lemvig Sejlklubs hjemmeside, lemvigsejlklub.dk og seneste tilmelding er
den 1. juli 2018. Vi vil dog meget gerne allerede nu have en foreløbig tilmelding!
Her finder du den officielle indbydelse, ”Notice of race”.







Kontaktoplysninger:
Stævneleder
Bureauet
Søsætning

Bo Ravn
Kai Werner Hansen
Bjarne Stougaard

Adresse:
Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10 B, 7620 Lemvig
Lemvig Sejlklubs bådhaller, Strandvejen 23, 7620 Lemvig

Øvrige oplysninger:
Her ser du Lemvig Marina med Lemvig Feriecenter til højre og Lemvig Sejlklub nederst i billedet.
Øverst til højre ses Lemvig Sejlklubs bådhaller og øverst til venstre ses Lemvig Roklub.
BB10m’terne kommer til at ligge ved den nederste bro lige over mod sejlklubben:

Her er et link til visit nordvestjylland
Her er et link til en lille
YouTube video om Lemvig
kommune set fra luften på
knap 4 minutter, hvis du
skulle få lyst til at se lidt
mere!

