Tilmelding til Øresund 123 er endelig åben – efter en lang Corona tid.
Så har vi åbnet for tilmeldingen til årets Øresund 1-2-3 for single, double-hand eller tripple-hand sejlere.
Her er der ingen undskyldninger for ikke at kunne finde besætning og være klar til en hyggelig
weekend…
Og vi ved allerede nu vejrudsigten på Flakfortet 29. august 2020 kl 17.
Det bliver med sikkerhed Dark ’N Stormy!!! Goslings Dark ’N Stormy (ikke Stormy Daniels ;-)
Øresund 123 er sejladsen hvor deltagerne bliver sendt på den længst mulige distance rundt i Øresund,
om forskellige forudbestemte mærker, for at kunne nå moledrinks på Flakfortet inden middagen. Der
startes som jagt-start lørdag fra Rungsted for både Racing og Curising, og fra Svanemøllen havn for
Crusing klassen, så bådene så vidt muligt kommer samtidig i mål på Flakfortet.
Der er igen styr på rammende i restauranten i forhold til Covid-19 reglerne på Flakfortet og kan igen i år
gå i sikker havn og nyde aftenen. Vi har reserveret i god tid, og Flakfortet har bekræftet overfor os at vi
kan komme, spise og bruge faciliteterne, og få en glad oplevelse som sidste år.
Efter målgang på Flakfortet er der Goslings Dark ’N Stormy inden vi traditionen tro afholder middagen
på Restaurant Flakfortet, hvor Buller som altid vil sørge for masser af god mad, vin og øl til sejlerne.
Under middagen er der præmie uddeling for dagens sejlads og for andre underholdende ting der er sket
på vandet i løbet af dagen.
Efter middagen skal der festes, hygges, i henhold til Covid-19 reglerne.
Husk at man kan komme derud, uden at deltage i sejladsen, og der er også overnatningsmuligheder.
Færgen sejler derud fra Nyhavn.
Søndag sejles der så tilbage til måltagning ved Tuborg Havn, igen rundt i Øresund. Der afholdes der så
præmie uddeling, samt serveres mole øl og pølse og hotdogs til alle deltager.
Alle årene har der været kæmpet hårdt til stregen.
Sejladsen er en af de få, hvor man ikke kan brokke sig over at man ikke kan finde besætning nok. Man
kan nemlig vælge at udfordre sig selv, og sejle den singlehanded, eller sejle med en ven og sejle doublehanded eller med 2 veninder i tripple-handed. Hvis man slet ikke gider alt det der ræs, men bare godt
kan li at sejle en lang tur rundt i Øresund, og hygge sig på Flakfortet, så er der også en cruising klasse.
Derudover er der en ekstra grund til både at deltage og gennemføre. Alle både der gennemfører (samt
aflevere deres startnummer) belønnes med en flaske Goslings Rom.
Deltager gebyret dækker morgenkaffe, morgenbrød og croissant lørdag i Rungsted havn, mole øl,
Goslings Dark ’N Stormy’s på Flakfortet, 3 rettes menu og øl/vind/vand ad libitum under middagen, samt
morgenbord søndag morgen på Flakfortet – samt præmie overrækkelses pølser/hotdogs og øl. Det er
meget underholdning for få penge!
Så når der nu ikke er undskyld for ikke at deltage for ikke at kunne finde besætning, og for prisen, og at
man får en flaske rom for at gennemføre – og så også har det sjovt og hyggeligt samtidig…. Hvorfor så
ikke være med????? Og når du nu er i gang – så udfordre dine bådplads naboer, sejlervenner, klub
kammerat’er, mm.

Vi ses på Øresund – 24 - 25 august
Tilmelding: https://www.kdy.dk/oresund123star

Kontakt info:
Stævneleder:

Michael Quist

Email: michael@mlquist.dk

Start Flakfortet søndag.

