
Kære Tera sejlere, samt familier 

 

Hermed programmet for 

TERA SEJLCAMP I ESPERGÆRDE DEN 21-22 JUNI 2020: 

 

PROGRAM: 
Lørdag 

Ankomst 8.00-9.00 

velkomst 9.00 

træning 

frokost 

træning 

FÆLLES AFTENSMAD OG SOCIALT SAMVÆR 17.30-20.00 

 
Søndag 

ankomst 8.00-9.00 

træning 

frokost 

træning 

afslutning 15.00- 16.00 

 

 

PRAKTISK: 
Sted: 
Adressen på Espergærde sejlklub er 

Strandvejen 167C, 3060 Espergærde. 

 

Parkering / aflæsning af joller: 

På havnen kan man køre bilen gennem en lille bom, og det er muligt at komme helt ud på havnepladsen. Vi opfordrer til 

man forsøger at tage hensyn til hinanden. 

 

Overnatning: 
Alle har meddelt at de sover hjemme, på nær en enkelt deltager, der tilbydes overnatning på Strandbakken 2, 3060 

Espergærde. 

 
Betaling: 
Betaling 250 kr sker på mobile pay 22923862 (Peter Toft). 

HUSK at der også skal betales 100kr i kontingent til TeraKlubben for 2020, til dem der mangler. 

 
Afslutningen: 
Alle er velkomne til at bage en kage, vi sørger for kaffen. 

 
Særlige hensyn: 

Hvis der er brug for at de frivillige skal tage særlige hensyn, må vi lige vide besked snarest mulig (kost / allergi, medicin, 

mm). kontakt undertegnede. 

 
Hjælp ved Camp'en: 

Vi kan godt bruge et par ekstra hænder til at hjælpe med mindre praktiske gøremål, eksempelvis omkring forplejning 

(smøre / opvask / brygge kaffe /mm) 

Kontakt undertegnede - jeg vil elske at få en tidlig tilkendegivelse. 

 

Spørgsmål: 

Alle er velkomne til at skrive til mig på kontaktoplysningerne i bunden af denne mail. 

Det er nemmest for mig med SMS'er. 

 
FORPLEJNING: 
Kaffe 

Er til rådighed i klubhuset under hele camp'en. 

 

Morgenmad: 
Man spiser som udgangspuunkt hjemmefra, dog vil sultne sejlere begge dage kunne få et stykke brød eller 

havregryn/cornflakes. 



 
Frokost: 
Der vil være smurte håndmaddder til ca. 25 personer 13 tilmeldte og 12 trænere og hjælpere. 

 
FÆLLES AFTENSMAD OG SOCIALT SAMVÆR 17.30-20.00: 

Vi tænder op i grillen og sørger for kartoffelsalat/salat/pastasalat og saftevand til ALLE. (max 50 personer ca 4 personer 

pr. tilmeldt). 

Fra camp'ens side sørger vi for at indkøbe et antal pølser, primært beregnet til sejlere og trænere. 

Familierne hver især meget velkomne, og i denne forbindelse bede man selv sørge selv for at tage kød med til grillen, og 

medbringe egne drikkevarer. 

Der er køleskab i sejlklubben til opbevaring af mad-/drikkevarer. 

 
 
De bedste Tera Sejler hilsener 

 
Niels Nielsen 

Espergærde Sejlklub 

SMS: 30422730 

Mail: nnielsen800@gmail.com 

 

Dansk Tera Klub 

https://www.rstera.dk/ 

 

https://www.rstera.dk/

