Køge Motor- & Sejlklub
Indbyder alle Køge-sejlere til

Til Greve Marina / ”Hejren”
7. - 8. – 9. august
(Bemærk ændret dato!)
Tag børn/børnebørn med og få en hyggelig weekend sammen med
andre Køge-sejlere.
Lørdag eftermiddag bydes på lidt sportslige udfoldelser – tag dine
foretrukne spil med, som f.eks. crocket.
Om aftenen tænder vi op i grillen – vi har lånt husly i klubhuset på
”Hejren”, hvis vejret ikke skulle være til udendørs ophold.
Kom til skippermøde i KMS torsdag d. 6.8. kl. 19.00 og hør mere om
turen og dens program, som også kan findes på www/kmskoege.dk
Turen afvikles under hensyntagen til gældende retningslinjer for
forsamling m.v under coronavirussen – herunder for hygiejne og social
afstand.
Turledere: Niels P. Nielsen og Bente Sørensen – mob 4222 9347
Mail: nielsp1201@gmail.com

Aktivitetsudvalget KMS

Program:
Torsdag d. 6.8.

19.00

Skippermøde i KMS

Fredag d. 7.8.

De første både ankommer til ”Hejren”.
Ca. 18.00 – fælles gril ved klubhuset.

Lørdag d. 8.8.

Bådene ankommer.
14.00

Instruktion om dagens sportslige udfoldelser.
Aktiviteterne indrettes efter deltagerantal og vejr!

14.30

Konkurrencerne starter.
Hepperne medbringer selv eftermiddagskaffen!

16.30

Dagens sportslige udfoldelser slutter.

18.00

Grillen er tændt – vi samles i/ved klubhuset.
Undervejs vil vindere i dagens udfoldelser blive hædret.

Søndag d. 19.8

10.30
Ca. 12.30

Travetur i området.
Fælles frokost i/ved SKB’s klubhus på ”Hejren”.

Tak for turen og hjemsejlads.

Aktivitetsudvalget KMS

Praktiske info.
Vi ligger på grønne pladser på fortrinsvis på ”Hejrens” bro 2 og 3.
Du må købe et kort til strøm og bad, hvis du har brug for det. Fås i automaten på
havnekontoret. Der er erfaringsmæssigt kun få ledige strømstik på broerne!
Havnepenge er der ingen af de første 4 dage i Greve Marina, men du skal betale en
miljøafgift på kr. 25/pr. kort. Betal for alle dage fra starten – ellers bliver du ”bonget”
med de 25 kr. igen.
Evt. yderligere info om turen – kontakt turleder Niels P. på mob 4222 9347.

