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DET SOCIALE

Vi vægter det sociale samvær højt og vi håber 
på opbakning igen i år, på land såvel som 
vand. 
Lige nu kan vi garantere:
✓ Gratis kran 
✓ Gratis camping på havnens arealer
✓ Fredagsmad for kun 25 kroner pr. person

MIDDELHAVS FORTOLKNING ved Team 
RIO og TUT
✓ Middelhavs-inspireret morgenmad og 
madpakker
✓ Middelhavs middag – lørdag aften
✓ Mole-øl og middelhavs inspirerede snacks 
lørdag og søndag
✓ Specialdesignede præmier 

Vi arbejder på at få samlede liggepladser ud for 
klubhuset

DET SPORTSLIGE 

Rammerne, for den sportslige del, er: 
✓ Noget af Danmarks bedste kapsejladsfar-
vand placeret lige uden for havnen. 
✓ Nogle af Danmarks bedste dommere til at 
styre slaget.
✓ Minimal transporttid til og fra banen

Dette gør, at vi kan få en masse god 
kapsejlads og samtidig have tid til so-
cialt samvær. 

UD-og-REJSE TEMA
Sidste år, savnede vi de tyske stævner, og 
kørte derfor tysk tema. Vi savner stadig 
de tyske stævner, men håber endnu at der 
bliver åbnet op, så vi kan komme til Tyskland 
i efteråret. Forplejningen til FM2021 by-
der derfor på MIDDELHAVSTEMA (husk at 
Mallorca regnes for Tysklands 17. delstat, så 
vi kan også i år finde på at lade os inspirere af 
det gode tyske køkken)
Fredag aften står Team RIO og TUT tradi-
tionen tro i køkkenet og kreerer aftenens 
menu. Menuen står lige nu mellem, at gøre 
sidste års gullaschsuppe til en tradition eller 
at følge middelhavstemaet til dørs. Lørdag er 
endnu ikke fastlagt, men vi forsøger, at leve 
op til sidste års succes, med den 3-dobbelte 
Danmarksmester i grills tryllerier – mesteren 
er for øvrigt begyndt at undervise i pizza på 
grill, så måske… – følge med på hjemmesiden 
eller lad dig overraske, en ting garanterer vi, 
nemlig at det bliver lækkert. 
I forhold til morgenmad, frokostpakker og 
snacks, jamen igen kigger vi mod middel-
havet.

DELTAGELSE OG TILMELDING
Tilmelding og info på: 
https://kerteminde-sejlklub.dk/staevner/
r2021/fm21/ (M2S)

Der vil være mulighed for at campere på 
marinaen.

Prisen er 450kr og inkluderer kran, plads i 
havnen fredag til søndag og mulighed 
for overnatning på havnens arealer.

Husk at ved evt. COVID19 begrænsninger, 
bliver pladserne tildelt efter først-til-mølle 
princippet!

INVITATION

21.-22. august

Et internationalt og anderledes dansk- og tysk ranglistestævne!



PROGRAM

Fredag den 20. august
Kl. 16-18.30 
Kranen er åben for isætning af både.
Bureauet er åbent - udlevering af sejlads- 
bestemmelser 

Kl.  19.00 
Fællesspisning i Søsportscentret 

Lørdag den 21. august
Kl. 8-10.00 
Bureauet åbner - udlevering af sejladsbestemmelser.
Morgenmad og (smør-selv) madpakker i Søsportscen-
tret.
Kranen er åben for isætning af både.

Kl. 10.55 
Varselssignal 1. sejlads. Der sejles så mange sejladser 
som muligt efter banelederens skøn (max 5).
 Moleøl og snacks efter endt sejlads. 

Kl. 18.30 
Festmiddag i Søsportscentret 

Søndag den 22. august
Kl. 7.30 
Morgenmad og (smør-selv) madpakker i 
Søsportscentret.

Kl. 9.55 
Varselssignal.  Der sejles så mange sejladser som 
muligt efter banelederens skøn (max 5). Der afgives 
ikke varselssignal efter kl. 15.00
Moleøl og en ”tak for denne gang”-pølse efter endt 
sejlads.
Præmieuddeling
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Se mere og tilmeld dig nu på: 
https://kerteminde-sejlklub.dk/staevner/r2021/fm21/ (M2S)


