
DS DM Yngling
22-23 august 2020
Farum sejlklub

Farum sejlklub inviterer til DS DM for Yngling 2020.

Praktiske oplysninger

NOR, SI, resultater og anden info vil blive lagt på Farum sejlklub’s hjemmeside:

- farumsejlklub.dk

Tid og sted

- Stævnet afholdes 22-23 august 2020
- Stævnet afholdes fra Farum sejlklub, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

Rabatter

- Ynglingklubben har tilbudt at betale bropenge for sejlere fra Fyn og Jylland

Forplejning

- Der vil være mulighed for at bestille frokost sandwich begge dage (ikke inkluderet i
stævnegebyret)

- Der arbejdes på mulighed for at holde festmiddag lørdag aften (ikke inkluderet i
stævnegebyret, særskilt tilmelding senere)

- Der vil blive serveret mole øl/vand efter dagens sejladser
- Det er desværre ikke muligt at tilbyde morgenmad pga af nuværende covid-19 situation

Omklædning og overnatning

- Der vil være adgang til omklædningsrum og toilet, men pt. ikke bad
- Kontakt Yngling-klubben, Frederik 61 12 00 68, for muligheder for privat indkvartering

Kran

- Der er havnekran til isætning og optagning af både. Kranen er tilgængelig:
Fredag 21. aug 16:00 – 20:00
Lørdag 22. aug 8:00 – 10:00
Søndag 23. aug 16:30 – 18:30

Herudover efter forudgående aftale.



Tilmelding

- Stævnegebyr er 450,- pr båd
- der kan tilkøbes frokost sandwich til 55,- pr person pr dag

Tilmelding sker ved at sende en mail til seniorleder@farumsejlklub.dk med angivelse af:

Bådnavn / sejlnummer
Skipper / klub / nationalitet
Gast 1 / klub / nationalitet
Gast 2 / klub / nationalitet
Telefonnummer / email
Antal sandwich lørdag
Antal sandwich søndag

samt indbetale stævnegebyr + evt tilkøb på konto: reg 2413 nr 6878 792 546.

Mærk venligst indbetalingen med sejlnummer og navn

Tilmeldingen er først accepteret når indbetalingen er modtaget

Tilmeldingsfrist er 15. aug. 2020, men tilmeld jer gerne i god tid af hensyn til planlægningen

- Senere tilmelding accepteres men pålægges 50% ekstra stævnegebyr

Yderligere information

Kontakt seniorleder@farumsejlklub.dk for yderligere information
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