
Weekendture 
Bestyrelsen vil gerne genoplive aktiviteter for tursejlere. Sidste år havde Jørgen 
Vidstrup og Steen Billenstein kontaktet flere sejlklubber for at oprette begrebet 
’Venskabsklubber’.  Her har vi allerede fået flere gode kontakter, som gør det muligt 
for os at låne klublokale lørdag aften, der hvor vi kommer frem. 
 
Tanken er den, at skippere på sejl- og motorbåde, som vil på en fælles tur, bliver 
samlet i en fælles mailliste, hvor de bliver kontaktet, når man kan se, at vejret 
tegner godt til en weekendtur. 
Der vil også blive arrangeret weekendture lagt fast i kalenderen, men hvis vejret 
tegner dårligt, kan annullering komme på tale. 
Da vi nu har de gode kontakter for at låne klubhus, vil vi lige inden weekenden 
kontakte én i vest og én i øst for at tilgodese vindretningen henholdsvis lørdag og 
søndag  
Sejlklubben vil stå for morgenbrød lørdag morgen og det nyoprettede turudvalg 
vælger, hvilken retningen turen skal gå. 
 
Tilbage er nu:  
Hvem vil gerne melde sig som deltager i ’Turudvalg’? 
Hvilke skippere kunne tænke sig at komme på en fælles mailliste - for at blive 
kontaktet for en kommende weekendtur? 
 
Hvis du er interesseret, send en mail med overskrift: 
"Weekendtur turledelse"  eller "Weekendtur skipper" til: 
steen.billenstein@webspeed.dk   
==  
Længere togter 
Der har også vist sig interesse for længere ture på en hel uge. Her har KDY et meget 
velfungerende turudvalg som inden turen tager rundt for at se faciliteter, havne og 
udflugtsmål. Steen har kontaktet KDY herom. Her kan der være en mulighed for at vi 
kan hægte os på som et par ’gæstesejlere’. I år vil turen gå til Sønderjylland. Vi 
afventer svar fra KDY. 
 
Tilbage er nu. 
Forudsat at GSK opnår en aftale med KDY: 
Hvilke skippere kunne tænke sig at deltage i en KDY togt som gæst? 
Send en mail med overskrift: "Længere togter" til: steen.billenstein@webspeed.dk   
 
På vegne af bestyrelsen 
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