Træf 2011
Velkommen til Drabant 22 træf 2011.
Vi gentager succes’en fra sidste år, hvor 11 tilmeldte drabant 22’ere, hvoraf hele 8 nåede frem
trods vindstille og tåge, havde et historisk træf.
Ønsket er igen at samle så mange Drabant 22’ere som muligt til 1-2 dejlige dage med sejlads
og hygge omkring den lille velsejlende båd. Naturligvis er det Drabant 22 klubben der
arrangerer. Som altid siden 1973.

12. juni 2011 på i Bjørnø ’havn’.
56 04’02 N 10 15’06 Ø
(cirka, efter Google Earth)
Er datoen og stedet du skal booke i din kalender nu !!!. Bjørnø havn ligger på øens nordside,
men i rimelig læ. Skulle vejret kikse i forhold til Bjørnø, så sejler vi til det nærliggende Fåborg.
Du får mulighed for at møde andre Drabant 22 sejlere, og se hvordan de har indrettet deres
båd og høre hvilke tips og tricks, vi alle har samlet ind i tidens løb.
Praktiske oplysninger
Tidspunkt:

12. juni 2010

Sted:

Bjørnø havn

Pris:

Alt praktisk ordner vi på stedet.

Hovedpunkter:

Fælles sejlermorgenmad den 12.juni
Middag den 12. juni. Der er annonceret anvendelse af jordovn!
Hyggekapsejladser i løbet af dagen
Mulighed for D22 molefræs og tour de drabant 22 inklusive tips and tricks.

Drabant 22 er kult!!
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Foreløbigt program
11. juni
Ankomst til havnen og hygge om aftenen

12. juni
8.30

Fælles sejlermorgenmad

11.00

Hyggekapsejlads(er)

13.00

Drabant 22 cruise.

15.30

Mulighed for D22 molefræs og tour de drabant 22 inklusive D22 tips and tricks.

18.00

Lækker fælles middag muligvis tilberedt i jordovn

19.00

Præmieuddeling fra dagens sejlads

20.00 -

Hygge i stort telt med brændeovn

13. juni
Transport hjemad
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Tilmelding og aflysning.
Tilmelding på www.drabant22.dk eller mail samme steds. Her kan tilmeldinger følges løbende
hvis der mod forventning ikke skulle blive tilstrækkeligt med deltagende både og
arrangementet må aflyses.
Der skal være minimum 6 tilmeldte både pr. 01.06 for at gennemføre arrangementet.
Allerede tilmeldte både kan naturligvis fastholde arrangementet alligevel gennem individuelle
aftaler.
Vejrudsigten checkes dagligt 1-2 uger før for at sikre god tid hvis det aflyses p.g. af vejrlig.

Regler for kapsejlads og cruise.
Mht. kapsejlads, så er det hyggekapsejlads og den stille og rolige konkurrence der er i
højsædet. Der er ikke krav om målerbrev eller andet, hverken vægt, besætning eller andet
(Singlehanded sejlads tager vi stilling til ud fra godt sømandsskab). Bådene er jo ens, og de
forskelle der evt. er er sikkert ligegyldige. Vi sejler jo ikke om DM-guld eller andet. Først over
stregen vinder.
Cruise er med udgangspunkt i den fælles sejlads vi havde langs Samsø’s østkyst i 2011. Der er
skippere der fortsat på det nærmeste beskriver sig som ’høje’ af den fælles cruise. Så det står
som et punkt til gentagelse.
Men det konkrete program for sejlads planlægger vi på stedet. Vi skal have det sjovt.
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