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Velkommen til Tærø Rundt 2012
For 23. gang afholdes den sjove og smukke
kapsejlads, der giver sejlerne mulighed for
både afslappet sejlads og hård konkurrence.
Der arrangeres løb for kølbåde, joller
(Wayfarer) og et særligt løb for motorsejlere.
Der har været tradition for mange og gode
præmier. Igen i år vil alle både, der fuldfører,
modtage en præmie. Lørdag aften kl. 24.00
uddeles ”Tærø Rundt sejladsens” store præmie.
Fredag aften kan telt og grill anvendes, ligesom
der er mulighed for at købe koldt fadøl til
rimelige priser.
Tilmelding sker via girokort eller vor
hjemmeside: www.bogoe-sejlklub.dk
Tilmeldingsfrist: se ruden på næste side.
Deltagergebyr kr. 250 pr. båd. Hvis
tilmeldingsfristen overskrides, pålægges et
gebyr på kr. 100. Deltagende både betaler ikke
havnepenge fredag til søndag.
Lørdag aften er der stort bal og 5 mands
orkester. Før dette vil præmieoverrækkelse
finde sted.
Den medbragte mad laves på de mange grill,
som sejlklubben har opstillet og varmet op til
en forhåbentlig stor kulinarisk oplevelse.
Der er en bar hvor øl, vin, vand samt kaffe og
cognac kan købes. Det er ikke tilladt at
medbringe egne drikkevarer i teltet, idet
klubben har hårdt brug for støtte til at
minimere underskuddet!

Som noget nyt tilbyder vor lokale
restauration at bringe mad ned til havnen,
således at man ikke behøver at medbringe
grillmad hjemmefra.
Der leveres et stor T-bone steak på ca. 300
gram samt lækkert tilbehør til en samlet
pris på kr.150. Det kan afhentes kl. 18
lørdag aften ved klubhuset mod kontant
betaling.
Hvis man ønsker denne service, skal
Restaurant Stalden have besked på telefon
55894705 senest onsdag den 6. juni.
Bogø Sejlklub glæder sig til at se dig.

Tilmelding kan ske på klubbens
hjemmeside eller på den fremsendte
tilmeldingsformular (vedhæftet E-mailen)
www.bogoe-sejlklub.dk
Deltagergebyret skal betales ved
bankoverførsel (netbank) senest fredag
den 1. juni for at tilmeldingen er gyldig.
Reg.nr. 0622
Indkøb:
Brændstof:
Kran:
Mastekran:
Landstrøm:
Vand:

Konto: 3675343

Dagli´Brugsen (ca. 1 km.).
Dagli´Brugsen.(ca. 1 km.).
På havnen (ca. 3 tons).
På havnen.
På broerne.
På havnen4

Praktiske oplysninger:
Der sejles efter ISAF´s kapsejladsregler
(2009-2012).
Kølbåde sejler efter GPH-mål og
motorsejlere efter LYS.
Wayfarer-joller har deres eget løb.
Skippermøde på Bogø Havn lørdag den
9. juni kl. 08.30.
Udlevering af program sker i bureauet
lørdag fra kl. 07.30.
Start og mållinie er mellem to orange
mærker, nær indsejlingen til havnen.
Banen for kølbåde er 25 sømil rundt om
Tærø, dog etableres en mindre bane rundt
om Tærø for de mindste kølbåde og
wayfarerjoller.
Folkebåde mv. sejler en mindre bane i
tilfælde af let vind. Dette meddeles på
skippermødet.
Motorsejlere sejler ikke Tærø rundt, men
runder en grøn sideafmærkning ved den
nordlige Farøbro.
Kapsejladsen kan sejles af både med op til
2 m dybgang. I tilfælde af ekstremt
lavvande sejles ikke syd om Tærø.
Banen tilrettelægges således at der ikke
opstår kryds øst om Tærø, hvor der i øvrigt
forefindes sideafmærkninger.

Tærø Rundt - Bogø Sejlklub
9. juni 2012
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Mange flotte sponsorerede
præmier.
Reservation af bord til
aftenens arrangement. Husk
at angive antal personer på
tilmeldingskortet eller på
vores hjemmeside:

Tærø Rundt
9. juni 2012

For 23. gang

www.bogoe-sejlklub.dk
*
*
*
*

Bogø Sejlklubs nye klubhus

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål vedr. Tærø Rundt
arrangementet eller klubben, generelt rettes til
formanden:
Jens Linnet. Tlf. 55 89 44 77 / 40 41 23 12
eller via e -mail: jlinnet@dadlnet.dk

Fest og musik i teltet på
havnen lørdag aften.
Bogø Sejlklub har opstillet og
optændt grill flere steder på
havnearealet.
Øl, vin, vand, kaffe og cognac
kan købes til rimelige priser i
baren i teltet.
Deltagende både betaler ikke
havnepenge fra fredag til
søndag.

Besøg Bogø Sejlklubs hjemmeside på:
www.bogoe-sejlklub.dk
Se resultaterne fra vores onsdagssejladser,
Tærø Rundt samt øvrige aktiviteter,
klubledelse mv.

Bogø Sejlklub
www.bogoe-sejlklub.dk

