PINSETUR
PINSETUR TIL HUMLEBÆK 3 – 5 JUNI 2017.
Som TRADITIONEN igennem mange år byder, så ligger det fast at Sejlklubben Sundet er
vært ved det store morgen bord under træerne PINSE SØNDAG d. 4 Juni 17. Kl. 10.00.
Klubben er vært for friskbagt morgenbrød, juice, cacaomælk, smør, marmelade, samt
smagsprøver på div. ” bitre” drikkevare.
I skal selv medbringe kaffe, service, blødkogte æg osv.
Selvfølgelig holder vi også fast i traditionen med den fælles rundboldkamp, søndag
eftermiddag oppe på marken for børn og voksne med forfriskninger til pausen.
Fiskekonkurrencen for børn, der ender ud i det herlige krabbeløb.
Aftensmaden er det helt store grill eventyr under træerne, hvor vi alle selv medbringer
service, mad, grill´er og drikkevare. Husk varmt tøj og tjek vejeudsigten for sol, regn osv.

I år skal vi på det kraftigste opfordre til at man rydder op efter sig, FØR man kryber
til køjs. Dette gælder alle deltager.
Da det er Grundlovsdag mandag d. 5 Juni 17, og Humlebæk havn er vært ved et stort årlig
arrangement på havnen, med taler og affyring af deres flotte kanoner på ydermolen, og dette
arr. trækker mange mennesker fra land til havnen. Se mere herom på Humlebæk Havns
hjemmeside. Alle er velkommen til at deltage i dette arrangement.

Vi glæder os til at se klubbens medlemmer og andre, fra vandsiden eller fra land i biler, eller
måske fra luften.
Nogle starter Pinsen ved at sejle til Hven fredag eller lørdag, hvor der bliver hygget i løbet
af lørdagen og med fælles grill om aften. Hvor der bliver stævnet ud tidligt søndag morgen,
med Humlebæk og morgenmad som mål.
Nogle tager til Humlebæk fredag eller lørdag og har hygge dage der og gør klar til søndag
morgen, hvor fælles arrangement løber af stablen.
Medlemmer af Aktivitetsudvalget vil være tilstede i Humlebæk fra fredag og modtageles af
havnepenge og andet, vi opfordre alle til at betale havnepenge lige efter ankomst.
Vel mødt til alle og på gensyn
Aktivitetsudvalget

