Stefan Myrälf
2. OPFØLGNING
DANSK DELTAGELSE VED VM i AUSTRALIEN DECEMBER 2014.
1)

Deltagere.

2)

Transport af både.

3)

Transport af personer

4)

Tidsplan

5)

Uddelegering af opgaver

Ad. 1: Deltagere:
Det er kun Mads Brokhus som har indbetalt depositum til det aftalte tidspunkt hvorfor det er tvivlsomt
hvor mange danskere der ønsker at deltage.
Rene Sarabia har meldt fra og Bo Reker har meddelt at han er i tvivl om han kan få tid til at deltage.
Derved er der usikkerhed om følgende:
1. Malte Pedersen
2. Bo Petersen
3. Jørgen Svendsen
4. Christian Olesen
5. Bo Reker
Jens Lauge og jeg har besluttet at indstille vores arbejde på etablering af en forsendelse af en dansk
container til Australien, da vi ikke ser et realistisk grundlag at arbejde på
Vi betragter hermed vores projekt som stoppet pr. d. 1. juni grundet manglende tilslutning.
For ikke at efterlade Mads Brockhus og de af jer som er usikre på at deltage har jeg kontaktet Dirk
Dame som er ansvarlig for den tyske container.
Det tyske hold er på 6 joller og de har plads til 11 joller i deres container. Dirk Dame har garanteret
mig at Danmark har 5 pladser i deres container reserveret indtil fredag d. 6 juni.
Mads Brockhus er sikret en af disse idet han har betalt, de 4 sidste pladser bliver efter ”først til mølle”
princippet.
Jeg vil derfor opfordre til de af jer som ønsker at deltage i Melbourne at indbetal depositum kr. 6.000
på konto 5478-1500928 a.s.a.p. men ultimativt inden fredag for at sikre en plads i containeren.
Såsnart jeres betaling er indgået på ovenfor anførte bankkonto vil jeg bekræfte jeres plads i
containeren og returnere med kontakt oplysninger til Dirk Dame.
Ad. 2: Transport af både.
Tyskerne har pt. en fragt pris på 8.000 euro t/r som skal fordeles i 11 dele.
Hvorvidt denne pris er incl forsikring, agent fee, handling costs m.m. er jeg ikke sikker på
Den endelige transport af den tyske container er endnu ikke fastlagt, men Dirk Dame vil komme med
yderligere oplysninger direkte til deltagerne såsnart det er fastlagt.
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Ad. 3: Transport af personer
Der vil være individuel planlægning af flyrejser til/fra Australien.
Kontakt eventuelt André Blasset, med henblik på at indhente information om hvad OKDIA kan gøre
mht. bolig/hotel/ophold i Black Rock.
Ad. 4: Tidsplan
Afventer oplysninger fra Dirk Dame.
Ad. 5: Ansvarlige for opgaver:
Al kontakt foregår mellem Dirk Dame og respektive deltagere.
Herefter er Jens Lauge og undertegnede ikke længere involveret i transport af joller til VM i Australien.

KONTAKT LISTE:
Malte Petersen

malte.annette@oncable.dk

2615 6434

Bo Petersen

bxp@ramboll.dk

5161 5655

Jørgen Svendsen

js@sspr.dk

5341 3333

Rene Sarabia

johannsen7307@live.dk

Mads Brockhus

mads@smartphonesailor.com

Bo Reker

Bo@BoReker.dk

Christian Olesen

chrfolesen@gmail.com

Stefan Myrälf

stefan@myralf.dk

2789 2564

Jens Lauge

jens.lauge@bring.com

3089 7389

Mvh.
Stefan.

1
Hellerup
d. 2 juni 2014.

