
SEJL OG SJOV – PÅ PALMESTRANDEN 

 

PALMESTRANDEN - NORDRE STRANDVEJ 22 - 9900 FREDERIKSHAVN 

 

20.-21. JUNI 2015 

 
ARRANGERET AF NORDØSTJYSK KREDS 

Du indbydes hermed til et arrangement for alle vandhunde i Nordøst Jysk Kreds. Du må også meget gerne tage dine søskende, forældre og sejler-
interesserede kammerater med. Denne weekend er en god mulighed for sejlerne til få nogle anderledes og sjove oplevelser sammen med nye og gamle 
sejlervenner fra klubberne rundt omkring i kredsen – og måske også at prøve andre vandrelaterede aktiviteter. Der vil både være aktiviteter på land og på 
vand gennem hele weekenden, både for sejlere og forældre. Nogle af aktiviteterne bliver arrangeret af os selv – andre af andre klubber/foreninger der 
også har aktiviteter ved palmestranden i denne weekend. 
 

1. Mødetidspunkt og varighed 
Sejl og sjov på Palmestranden - foregår fra lørdag d. 20/6 kl. 09.00 til søndag d. 21/6. kl. 15:30. 
 

2. Jolletyper 
Alle typer joller er velkomne, men vi anbefaler at du møder op med en Tera eller Feva jolle - hvis du har muligheden for det. Vi har lånt sejlunionens 
Feva-trailer med 2 joller og skraber også de tilgængelige joller sammen der er i lokalområdet – så der vil være mulighed for at låne sig frem. 
Bemærk specielt at jollerne sejles direkte fra stranden, så det vil være en fordel med en robust (plastic) jolle - der kan tåle lidt strand-sejlads. Angiv i 
tilmeldingen om du selv har jolle med. HUSK: Medbring selv dit personlige sejlerudstyr, sejlervest og måske våddragt.  
 

3. Vandaktiviteter 
Der vil være parallelle aktiviteter som du kan deltage i, f.eks. sejlads-træning på vandet med jollerne både eftermiddage og formiddag. Herudover 
vil der være mulighed for sejlads med surfere, sit-on-top-kajak og banan-båd. Andre aktiviteterne på land vil omfatte beach-volley, strand-fodbold 
og kolde-drinks i ude-baren på stranden – eller måske var det noget med en snorkel-dykkertur i det varme palmestrands-vand. Søndag formiddag 
håber vi at der kommer interesserede forbi stranden – så de kan se hvor fedt det er at sejle.   

 

4. Forplejning 
Forplejning er inklusive i prisen, dog skal du/I selv medbringe madpakke til lørdag frokost. Sejlere og forældre forventes at tage aktiv del i 
madlavning og forplejning, der udarbejdes en plan herfor når vi har overblik over tilmeldte. Lørdag aften er grill-aften. HUSK: Medbring selv bestik, 
krus, drikkedunk og tallerkener. 

 
 
 
 



 

5. Overnatningsmulighed 
Der er mulighed for at slå telt op på grønne arealer ved havnen – eller at overnatte i shelter ved havnen (gratis). Teltplads anvises ved ankomst. Det 
er muligt at komme sejlende til med båd – og overnatte i den (normal gæstepris). Campingvogne henvises til den nærtliggende Nordstrand camping 
(normal gæstepris).  

 

6. Afslutning 
Der vil være afslutning på land efter aktiviteterne søndag kl 15:30. Der er ikke krav om at 
man skal blive hængende til ’den bitre ende’, men krav om at man siger på gensyn før 
man går. 
 

7. Tilmelding 
Tilmelding til Nordøstjysk Kreds / Kirsten Rambøl per e-mail til kirramb@gmail.com  
Seneste tilmelding er søndag d. 14. juni. Angiv følgende ved tilmelding: 

 Fulde navn (på alle deltagere) 

 Antal pårørende - henholdsvis under 10 år og over 10 år - som også deltager 
(vi vil gerne vide alder af hensyn til indkøb) 

 Sejlklub 

 Om du kommer med egen jolle – så angiv type – eller om du gerne vil låne 

 Fars eller mors mobilnummer og email adresse 
 

8. Pris 
Prisen for arrangementet er DKK 100,- per person.  
Beløbet skal overføres til kontoen nedenfor samtidigt med tilmeldingen. Indbetal beløbet på konto:  
Reg.nr. 9200 konto 4584266231. Husk at angive dit navn i kommentarfeltet. 
 

9. Øvrigt 
Ret til ændringer forbeholdes da program vil kunne ændres af f. eks. vejret. 
 

PS: Der er også andre aktiviteter i området i weekenden – som arrangeres af andre foreninger/organisationer 
 

Vi afholder arrangementet på Palmestranden i denne weekend -da der også sker andre spændende større og mindre vand-aktiviteter - som en del af 
’POW-lørdag’. Så der bliver virkelig noget at have det sjovt med – f.eks. hvis du har familiemedlemmer eller venner med der ikke sejler – så slæb bare alle 
med.  

 Openwater-svømning: Søndag er der ’Palmestranden Open-Water’ (POW) stævne fra palmestranden.   
Separat tilmelding kræves på www.palmestrandenopenwater.dk. Så hvorfor ikke slutte af med en svømmetur? 

 Langdistance løb: Fredag/lørdag arrangeres der ’BDO Coast 2 Coast’, hvor man kan løbe/cykle/rulleski fra Skallerup Klit til Palmestranden. 
Separat tilmelding på www.coast2coast.nu.  

http://www.palmestrandenopenwater.dk/
http://www.coast2coast.nu/

