
 
 

Kerteminde 6. april 2021 

Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april 

 

Kære folkebådsejler! 

 

På grund af Corona-restriktioner kan vi kun gennemføre Tune Up i et noget begrænset omfang. Vi kan ikke mødes på 

land, hverken før eller efter træningen, så vi bliver nødt til at droppe alle sociale aktiviteter på land, da vi ikke må 

samles alle sammen. D.v.s., moleøl, diverse evalueringer, foredrag om meteorlogi og fællesspisning må aflyses.  

 

Mortens Henriksens gode ide om at indbyde potentielle nye folkebådssejlerne til en intro fredag eftermiddag kan 

heller ikke lade sig gøre. 

 

Det gode nyhed i alt dette er, at nu ”koster det gratis” at deltage  ! 

 

Morten vil via VHF lede arrangementet ude på vandet, med en masse starter og opkryds, så vi får banket rusten 

af. Bjørn Stephensen og Verner Vestergaard styrer slagets gang fra Fayard i samarbejde med Morten.   

 

Så alle skal huske deres VHF, og dem der ikke har en, kan låne en af Kerteminde Sejlklub, så skriv venligst til 

klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk, senest den 22. april, hvis I vil låne en. 

 

I øjeblikket må vi være 50 i alt ude på vandet. Jvf. DS´s retningsliner.  

Omkring tilmelding, gælder ”først til mølle” princippet stadig. 

Som nævnt vil der være to ”officials” på banen, så vi har plads til 48 sejlere på vandet. I øjeblikket er der 17 

tilmeldte både, og dermed 1 på venteliste (med 2 personer om bord), så det er meget vigtigt, at de tilmeldte 

helt præcis på manage2sail angiver hvor mange, der er ombord, ellers kan vi ikke rigtig styre antallet af 

personer på vandet. Hvis nogle på baggrund af den ændrede præmis for Tune Up vil trække sig, så er det også 

vigtigt, at I får fjernet tilmeldingen på manage2sail så hurtig som muligt, så det kan give plads for evt. andre 

på ventelisten. 

 

Programmet ser nu således ud: 

 

Lørdag den 24. april:  

Kl. 08.00 – 10.00:  Ankomst og søsætning. 

Kl. 10.30 – ca. 16.00: Træning på bugten. 

 

Søndag den 25. april: 

Kl. 10.00 – ca. 14.00: Træning på bugten. 

Kl. 13.00 – 14.00: Afrigning. 

Kl. 15.00 -  Optagning af både.  

 

Deadline for tilmelding: mandag den 19. april på https://www.manage2sail.com/da-dk 

 

Vi glæder os til at ser jer- vel mødt! 

 

Med venlig hilsen 

 

Kerteminde Sejlklub 

 

Info: Morten Henriksen: morten@tidenspsykologer.dk           Henrik Møhl:            henrik@mohl.family  Mobil 2684 7860 
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