DM i Aarhus 1-3. september 2017
DM 2017 er flyttet til Aarhus og bliver afholdt i forbindelse med Aarhus Festuge stævne
fra fredag den 1. til søndag den 3. september 2017
DM 2017 var jo oprindelig planlagt til Ebeltoft – DM er i fuldoverensstemmelse med
Ebeltoft flyttet til Aarhus
Ebeltoft glæder sig til en anden gang at inviterer Folkebådssejlerne til DM eller GP i
Ebeltoft.
Stævnet bliver som nævnt i sammenhæng med Aarhus Festuge stævne
Stævnet arrangeres i fælleskab af Sejlklubben Bugten og Aarhus Sejlklub
VIGTIGT - Det er aftalt at vi har Vores egen bane alle dage
Der bliver mulighed for fuld forplejning på vanlig vis i Sejlklubben Bugten
Som vi kender det fra tidligere stævner i Aarhus J
Camping – ala Skovshoved
Camping for telte vil kunne foregå på græsarealerne omkring klubhusene
Camping med Campingvogne og Mobile Homes – nok på lidt hårdt underlag – f.eks. grus
Mange gode grunde til at komme til Aarhus








DM – Den officielle Dansk idrætsforbunds DM
Bør trække og med kun 1 ekstra fridag – bør alle der kan kravle og gå komme – OGSÅ
DIG
Tune-up til Guldpokal 2019
GP 2019 er ligeledes planlagt til at ligge i Aarhus
Så den træning skal du ikke gå glip af - og mon ikke vi kan lokke udenlandske sejlere til
på den konto
Sejlklubben Bugten er arrangør af GP 2019 og får hermed også mulighed for at lave
optimal forberedelse
Europæisk kulturby 2017
Udover dette har Lonely Planet Aarhus i top over hotteste destinationer i Europa
Måske kan det også lokke nogle til
Aarhus Festuge 2017
Er jo altid et trækplaster - temaet er Bridging
Så vi må med mange deltage - skabe en bro til de andre festugesejlere – så de går over
til den spændende Folkebådsklasse.
Så venner stort x i kalenderen – Aarhus glæder sig

