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Hermed opdatering på årets pinsetur, der, som annonceret, går til Nykøbing. Intet krav om 
tilmelding. 

DMI har med vanlig akkuratesse lovet os en del sol, svag vind og temperaturer op til 25 
grader, men også stor sandsynlighed for regn, blæst og ikke helt så varmt vejr . Tiden 
må vise, hvad det bliver! 

I pinsen har Nykøbing og Odsherred en række aktiviteter. Bl.a. udstiller kunstnere, og der 
er koncerter m.m. Se programmer på: http://www.visitodsherred.dk 

Havnefogeden er orienteret om vores ankomst, og han har oplyst, at vi gerne må lægge os 
”lag på lag”, hvis der ikke er ledige pælepladser.  

Der er på havnen opført nogle fine, nye træplatforme og en ny dobbelt elgrill. Derudover er 
der fortsat tre gammeldags kul grills. Sejlklubben sørger for kul og optænding lørdag aften. 

Husk at medbringe alt til egen fortæring – både i fast og flydende form.  

Lørdag har vi fået lov til at låne Nykøbing Sejlklubs klubhus med dertil hørende faciliteter. 

PROGRAM PÅ NÆSTE SIDE 
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Program for pinseturen. 

Dato/tid Aktivitet 

Fredag den 
02. Juni 

Nogle vælger at sejle fredag, andre venter til lørdag. Ingen program for 
fredag aften; de, der kommer, kan selv finde sammen om grillen. 

Lørdag den 
03. Juni 

Kl 10.00 

 

 

Kl.1500. 

 

 

Kl. 1730. 

 

 

Kl. 1830. 

 

 

Afgang Frederiksværk mod Nykøbing for de sidste. Sejlads mod Nykøbing. 

Ingen skippermøde, individuel afgang. 

 

Samling ved Nykøbing Sejlklubs klubhus. Opdeling i hold, start på 
pinseturnering, der vil indeholde både boglige og praktiske udfordringer. 

 

Afslutning på turnering, indlevering af opgavesvar. Beslutning om 
spiseplads (ude/inde) træffes. 

 

Samling omkring grillene, spisning aftenhygge. 

Søndag 04 
juni. 

 

Kl. 10.00 

 

Kl. 11.00 

 

 

 

Vi får øjne. Morgenmad ved egen foranstaltning. 

 

 

Samling i klubhuset – oprydning/rengøring. 

  

Samling ved Klubhuset for de, der ønsker at gå en tur til Nykøbing hospital 
og Hempel museet*. Turguide er klubbens formand, Søren Christensen. 

 

Man kan naturligvis også vælge at gå på egen hånd eller sejle videre–  

Tak til alle for denne gang. 

 

 

 Turen til Hempel museet er på ca 2 km hver vej.  

 Entrépriser 

Voksen og senior: kr. 50 

Grupper (min. 12 pers.): Pr. person kr. 40 

Medlemmer af DKL: kr. 40 

Studerende: Fri entré 

Børn/unge u. 18 år: Fri entré 

 


