
Standerhejsning 2017 
Lørdag den 22. april  

 
Igen år har vi valgt at lave en hel dag med masser af begivenheder. 

 

Kl. 10.00 – 12.00 

Vi starter kl. 10.00 med at få solgt/byttet alt det du har i kistebænken og som andre kan få glæde af. Så fyld 

bagagerummet/traileren. Vi stiller borde frem i vores nye grejhal, så vejret er ikke nogen undskyldning. 

  

Kl. 10.00- 12.00  

Vi arbejder på igen i år at få besøg af en konsulent fra Søsportens Sikkerhedsråd, der demonstrerer 

hvordan redningsveste skal købes /bruges og serviceres. Kom med din vest og få vejledning i hvordan den 

vedligeholdes og evt. reservedele udskiftes, herunder gaspatroner eller pastiller. 

 

Kl. 12.00 – 13.50 

Mens vi puster ud efter hektisk handel, bliver der tændt op i grillen. Så tag madkurven med og spis din 

frokost i selskab med de andre fremmødte.  

 

Kl. 14.00 – 14.30 

Vi mødes ved flagspillet, hvor vores formand Luc vil holde årets standerhejsningstale. 

Derefter synges Dannebrog til tops, og vores klubstander sættes. I år har vi valgt at hyre lidt hjælp til at slå 

tonen an. Herefter byder klubben på en øl/vand. 

 

Kl. 18.00 – 01.00?? 

Vi slutter dagen af med et brag af en fest. Vi serverer helstegt pattegris med 2 slags kartofler, forskellige 

salater og brød med efterfølgende dessert. Til at spille op har vi allieret os med en alsidig festtrio, som har 

lovet at gøre deres til at der bliver danset. Alt dette for kun 150 kr.  

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 12. april 2016 – betaling på reg. Nr. 9286 konto 

1940405218. Husk at opgive navn og antal personer ved betalingen. Alternativ tilmelding på liste i 

klubhuset og betaling i kortautomat. 

Man kan sagtens deltage i festen selvom man ikke har været med tidligere på dagen. 

 

Mød op og vær med til at gøre vores tætbesatte dag til en uforglemmelig begivenhed sammen med dine 

sejlervenner. 

 

Venlig hilsen  

Aktivitetsudvalget  


