ADP - OK JOLLE DM
2020 - 28.-30. august

Nyborg Sejlforening inviterer til ADP Åbne Danske mesterskaber for OK Joller 2020.
I samarbejde med Dansk OK Jolle Klub ser vi frem til at afholde de åbne danske OK Jolle mesterskaber i
Nyborg Sejlforening. Med disse praktiske oplysninger håber vi, at det vil hjælpe jer ved ankomst, ophold og
dagene i Nyborg Sejlforening, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.
Tilmelding:
Tilmelding på OK-Jollen klubbens hjemmeside.
Sidste rettidige tilmelding den 1. august, derefter 150 kr. i gebyr.
Betaling:
Startpenge 975 kr. Dette inkluderer morgenmad og smørselv-madpakke fredag, lørdag og søndag, samt
aftensmad fredag og lørdag. Camping er inkluderet i startpenge.
Ekstra tilmelding til bespisning kan bestilles, se kontaktinformationer. Gæster kan tilmeldes for 250 kr. pr.
dag. Søndag, kun morgenmad, 50 kr. Torsdag er der fri afbenyttelse af grillen.
MobilePay: 32561
Bank Nordea: Reg.Nr: 5875 Konto: 8345673584
VIGTIGT : Skriv sejlnummer og deltagernavn i tekst som identifikation af din betaling, både ved bank- og
mobilbetaling.
Lokation:
Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg.
Informationer:
Sejladsbestemmelser og deltagerliste på OK-Jolle klubbens hjemmeside.
Der er opsat en fysisk opslagstavle på muren ved klubhuset, praktiske informationer, resultater og nyt om
stævnet vil løbende vil blive hængt op her. Resultater mv. kan desuden løbende ses på Nyborg Sejl
Forenings hjemmeside.
Sejladsområde:
Sejladsområdet er ca. 30 minutter syd for havnen.
Bureau:
Registrering sker i Nyborg Sejlforenings klubhus. Bureau vil være bemandet når sejlerne er på land, både
før og efter sejladserne.
Forsikring og medlemskab:
Enhver deltagende båd skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring. Sejleren skal være medlem af en
sejlklub. Der kan forlanges dokumentation herfor ved registrering.
Bil parkering:
Alle biler skal parkeres på grus-arealerne og vinterpladserne (markeret med skilte A, B og C), dette også
ved ankomst, når både og trailer er på plads.

Camping og omklædning:
Telte, campingvogne etc. skal opslås/stilles på græsarealerne på vinterpladserne. Der findes toiletter, bad
og omklædning ved klubhuset, i en nærliggende toiletbygning, samt ved havnekontoret. Nøglebrik købes i
automat ved havnekontor. Depositum og ej forbrugte badepenge returneres når nøglebrikken afleveres i
automaten. Ved havnekontor er der desuden en sejlerstue med et lille køkken.
Andre overnatningsmuligheder:
I Nyborg er der mange hoteller, Bed & Breakfast og 2 campingpladser :
Hotel Villa Gulle
Hotel Sølyst
Hotel Sinatur Storebælt
Hotel Nyborg Strand
Hotel Hesselet
B&B
Nyborg Strandcamping (+ hytter)
Grønnehave Strand Camping
Nyborg – indkøb:
Dagligvarebutikker, apotek etc.: 1,5 km fra havnen. Kør fra havnen op til Shell-tanken ad Griffensund, drej
til højre ad Dyrehavevej og følg vejen til næste lyskryds, drej til højre ad Strandvejen. Ved næste lyskryds
drej til venstre ad Korsgade. Her finder du Netto, Kvickly og Apotek kort derfra. I byen desuden mange
andre, b.la. Fakta, Rema1000, Lidl, Føtex. Ved Føtex desuden T Hansen, Jydsk og Jem&Fix.
Program:
Torsdag 27. august
● 17.00-21.00 Race Office åben for registrering i bureau i klubhuset.
● Der udleveres spisebilletter mm.
● Grill til fri afbenyttelse.
Fredag 28. august
● 7.30-9.00 Morgenmad/smørselv-madpakke, klubhuset.
● 8.00-10.00 Race Office åben for registrering i bureau, klubhuset.
● 10.00 Officiel åbning af regattaen.
● 12.00 Første start. (Varselsignal kl. 11.55)
● Efter sejladsen er der moleøl ved klubhuset.
● Generalforsamling, klubhuset.
● 19.00 Aftensmad, klubhuset.
Lørdag 29. august
● 7.00-9.00 Morgenmad, klubhuset.
● 11.00 Første start (Varselsignal kl. 10.55).
● Moleøl efter sejladserne.
● 19.00 Aftensmad, klubhuset.
Søndag 30. august
● 7.00-9.00 Morgenmad, klubhuset.
● 10.00 Første start. (Varselssignal kl. 9.55)
● Moleøl og pølser ved klubhuset.
● Præmie overrækkelse hurtigst muligt efter sidste sejlads.
Kontakt informationer:

Rolle

Navn

Mobil

Email

Stævneleder

Carsten Berntsen

4040 2577

cbe@spelsberg.dk

Materiel/Plads

Keld Pilgaard Møller

6072 3412

keld.pilgaard@gmail.com

Forplejning

Charlotte Haugaard

4061 8604

charlotte@sludestrand.dk

Bureau

Frank Dall Kristensen

8175 2575

frank@xspot.dk

Baneleder

Troels Wester

Jury-leder

Anders Christensen

