
                                                                         

 

 
 

Faaborg Sejlklub  

inviterer til  

VENSKABSSTÆVNE 

& Outdoor Sydfyn d. 20/21 aug 2016 

 

Velkommen til et nyt stævne-koncept hvor vi tager imod hele familien til et fastlagt program. Der er 

mulighed for at tilmelde hele familien til aktiviteter – og mulighed for ”pasnings-garanti” hvis I selv 

deltager i en af de andre aktiviteter under Faaborg OutdoorEvent. Læs mere på 

www.outdoorsydfyn.com, hvor der tilbydes aktiviteter som fx: MTB Race, Øhavs Race Kajak, Trail 

Run, Roning, Orienteringsløb, Fridykningskursus, Rulleski, Surf & Kite, Open Water Svømning, 

Vandretur samt Walk & Talk. 

Venskabsstævnet er åbent for A, B, C, Zoom8, Tera, Feva, E-jolle, Laser 4,7 og evt andre 

interesserede klasser. Klasserne må forventes at sejle med flere jolletyper på samme bane afhængig 

af antal.   

Lørdag d. 20.august 

Kl. 8-10  Bureau er åben  

Kl. 10.00  Velkomst m skippermøde. Sejlerne skal være omklædte og klar til at gå på vandet.  

Kl. 10.15  Krabbeklub samles og gennemgår dagens program 

Kl. 10.30 Forældre som er tilmeldt FSK-sejlads mødes og gennemgår dagens program.  

Kl.  Umiddelbart efter skippermøde går sejlerne på vandet og starter dagens sejladser. 

Kl. ca. 12.30 Frokost på land for C-sejlerne 

Kl. 16.00 Alle er på land og aktiviteterne er færdige for i dag 

Kl. 16-17.30 Fri leg under forældres opsyn (SUP, sit on top kajakker, badning etc) 

Kl. 18.00 Grillmiddagen er klar ! 

 Voksne 100,- Børn 50,- (3-12år) 

http://www.outdoorsydfyn.com/


                                                                      

 

 

 

 

Søndag d. 21.august 

Kl. 8-10  Bureau er åben  

Kl. 10.00  Skippermøde vedr Distance-kapsejladsen rundt om Bjørnø. Sejlerne skal være omklædte og klar til at 

gå på vandet. Der startes og måltages flere steder på ruten. Husk madpakke som indtages på Bjørnø. 

Kl. 10.15  Krabbeklub samles og gennemgår dagens program. Hvis vejret er godt sejles krabbebørnene med til 

Bjørnø og spiller rundbold derovre. Husk madpakke. 

Kl. 10.30 Forældre som er tilmeldt FSK-sejlads* mødes og gennemgår dagens program.  

Kl.  Umiddelbart efter skippermøde går sejlerne på vandet og starter dagens sejladser. 

Kl. 15.00 Alle aktiviteter er færdige for i dag. Præmie-overrækkelse for sejlerne  

*FSK-sejlads indbefatter muligheden for lokal guidet sejlads i kølbåd eller jolle. Der 

behøves ingen erfaring. Selvfølgelig er der også mulighed for at tilmelde sig som 

hjælper og dermed komme på vandet og følge sejladserne.  

Bemærk alle protester skal afgøres af regelkyndig på vandet – nærmere info herom på 

skippermødet. Der gennemføres aktiviteter på land hvis det blæser for meget.  

Der kan lånes Optimist klubjoller for 100,-/båd hvis man ikke har mulighed for at 

transportere sin egen jolle.  

Tilmelding på dette link https://fsk.nemtilmeld.dk/6/ senest 14.august. Der kan 

tilmeldes efter 14.aug mod betaling af et tillæg på 50%. 

 Deltagergebyr: 200,- for en mandsjoller og 275,- for 2mandsjoller. 50,- Krabbeklub. 

 Camping/telt: 200,- skal bestilles samtidig med tilmeldingen 

 

 Evt spørgsmål kan rettes til Stævneleder Jakob Frost tlf. 20166609 

 

https://fsk.nemtilmeld.dk/6/

