
 
Invitation til Hanse-træf i Bogense Havn 2016 

 

HANSE KLUB DANMARKS’S MEDLEMMER INVITERES TIL 

Hanse-træf i Bogense i kr. Himmelfartsdagene den 5. – 7. maj 2016. 

 

Torsdag den 5. maj : 

Ankomst og registrering. Vi har fået stillet gratis pladser til rådighed i Bogense Havn, vi kan først 

oplyse de anviste pladser få dage før træffet. Oplysning følger direkte på mail til de tilmeldte med-

lemmer. 

 

Ole Østergaard (mobil nr. 20859504) - Ole Kirkelund ( mobil nr. 22819630) kan kontaktes ved 

spørgsmål til de anviste pladser. 

 

Kl. 18.00 tændes grillen ved klubhuset – Bogense Sejlklub har stillet deres klubhus gratis til rådighed 

under hele træffet for os - forudsat vi køber vin/øl/vand af klubben til fornuftige priser. 

 

Fredag den 6. maj: 

Kl. 09.30: mødes vi i klubhuset – info for dagen 

Kl. 10.00: - Evt. en guidet bytur 

Kl. 13.00: Skippermøde i klubhuset før Hanse Regattaen 

Kl. 13.30: Hanse Regattaen 

Kl. 15.30: Åben båd – loppemarked alt sælges undtagen skibshunden og konen 

Kl. 18.30: Fælles spisning på HANSE-KLUBBENs regning – der stilles også nogle flasker vin på 

bordet. 

 

Lørdag den 7. maj: 

Kl. 09.30 Fælles morgenmad i Klubhuset 

Kl. 10:30 Generalforsamling i HANSE KLUB DANMARK 

Kl. 12.00 ca. TAK for i år og god vind hjem 

 

Vi håber på rigtig mange medlemmer vil bakke op om træffet med godt humør og har mod på at sejle 

til Bogense MEN: 

 

HUSK - DET ER IKKE EN BETINGELSE, AT MAN KOMMER SEJLENDE I EGEN BÅD. DET 

ER OK AT KOMME OVER LAND - ELLER SOM GAST HOS ET ANDET MEDLEM. 

 

Det vigtigste er at møde op og møde andre Hanse-sejlere! Skulle du være forhindret i at deltage i træf-

fet er du meget velkommen til kun at deltage i generalforsamlingen - eller bare én af dagene 

 

Sejlerhilsen 

Ole Kirkelund 

”Amani”/ Hanse 342, Lynetten. 

 

Tilmelding: 

Tilmelding senest fredag den 29. april til: Formand , Ole Kirkelund (ole.kirkelund@gmail.com) 

 

Tilmeldingen skal indeholde følgende: 

Hanse-type – Navn og hjemhavn 

Forventet ankomst til Bogense 

Antal besætningsmedlemmer (voksne/børn) – og navne 

Deltager båden i Regattaen ? (uforpligtende) 

 

Betaling: Deltagelse er GRATIS i 2016 - SPONSORERET AF KLUBKASSEN ! 


