Skive byder velkommen til
DM 2019 for OK joller 23.-25. august .

Skive Sejlklub og MaritimCenterSkive inviterer til Open Danish Championship for OK Joller 2019.
I samarbejde med MaritimCenterSkive ser vi frem til at afholde de åbne danske OK Jolle mesterskaber i
Skive Sejlklub. Vi vil bestræbe os på at det bliver et stævne for hele familien. Vi afholder også
Ligastævne i samme weekend, så der bliver masser af aktiviteter på vandet at se på.
Campingpladsen ligger lige ved havnen og stranden hvor jollerne kan søsættes. Camping er gratis.
Sejlområdet er ca. 15 min. nordøst for havnen og camplingpladsen.
Vi håber at få turbåden Safariqueen på vandet, så man kan komme ud at se sejladserne. ( Gratis )
Der vil være paddleboard som kan lånes ved
henvendelse i bureauet.
Skive Badeland er inden for en lille køretur.
Tilmelding
Tilmelding på OK-Jollen klubben’s hjemmeside.

Sidste rettidige tilmelding d. 1. aug. derefter 150
kr. i gebyr.
Der vil være en liste med tilmelding af ekstra
forplejning på MaritimCenterSkives’s hjemmeside.

Betaling:
Startpenge 950 kr. incl. bespisning og camping.
Dette inkludere morgenmad og smørselv madpakke fredag, lørdag og søndag,
samt aftensmad fredag og lørdag.
Gæster kan tilmeldes for 250 kr. pr. dag.
Søndag kun morgenmad 50 kr.
Torsdag er der fri afbenyttelse af grillen ved sejlklubben.
Ekstra tilmelding til bespisning kan bestilles på MaritimCenterSkive’s hjemmeside.
Betalings info :
konto nr. 8500 4560527506
Iban. DK 118 500 456 052 7506
Swift: SPNODK 22
MobilePay 40 59 23 78
Betaling med navn og sejlnummer.
Informationer:
Sejladsbestemmelser på OK-Jolle klubben’s hjemmeside og MaritimCenterSkive’s hjemmeside.
Deltagerliste kan ses på OK-jolle klubben’s hjemmeside.
Praktisk informationer, resultater og nyt om stævnet vil løbende blive ophængt i sejlklubben og lagt på
MaritimCenterSkive’s hjemmeside.
Præmier program:
Torsdag 22. august
17.00-21.00 Race Office åben for registrering på 1. sal Skive Sejlklub.
Der udleveres spise billetter mm.
Grill til fri afbenyttelse.
Fredag 23. august
7.00-9.00 Morgenmad ved siden af klublokalet på 1. sal.
8.00-10.00 Race Office åben for registrering.
10.00 Officiel åbning af regattaen. Taler ved
12.00 Første start. ( Varselsignal kl. 11.55 )
Efter sejladsen er der moleøl ved klubhuset. ( plænen )
Generalforsamling i sejlklubbens teorilokale på 1. sal.
19.00 Aftensmad i lokalet ved siden af klublokalet på 1. sal.
Lørdag 24. august
7.00-9.00 Morgenmad ved siden af klublokalet på 1. sal
11.00 Første start ( Varselsignal kl. 10.55 )
Moleøl efter sejladserne.
19.00 Aftensmad i lokalet ved siden af klublokalet.
Søndag 25. august
6.30-8.00 Morgenmad ved siden af klublokalet.
10.00 Første start. ( Varsels signal kl. 9.55 )
Moleøl og pølser på plænen.
Præmie overrækkelse. ( Afslutning )
Andre informationer:
Stævneleder - Regatta Office:

Niels Jørgen Hedevang
Mobil: 40 59 23 78
Mail: fam.hedevang@webspeed.dk
Niels Sohn
Mail: nielssohn@c.dk

Mobil: 29 44 50 13

Baneleder:
Troels Wester
Jury-leder:
Anders Christensen
Landingsplads

Slæbested for Ribbåde

Campingplads
Strandtangen
Toilet og hos Surfklub
Strandtangen.
Sponsor:

Hotel Strandtangen
Der kan bestilles værelser, lejligheder eller A-hus

Slæbested joller

Skive Sejlklub - Race-office
Omklædning og baderum

Hotel
Restaurant

til en god pris, hvis du siger du skal til OK DM.
Restaurant Strandtangen 97 52 59 00

