Lildstrand Bådelag/Skarreklit
Nyhedsbrev nr. 8, 11. september 2015
skarreklit@hotmail.com
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256

Kommende aktiviteter
 Lørdag den 19. september: Fisketur fra Nr. Vorupør.
 Søndag den 20. september: "Redningsdag" i Slettestrand.
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Kære medlemmer,
Fisketur
Under forudsætning af godt vejr (og vejrudsigten ser p.t. med alle forbehold lovende ud) stævner vi ud fra Nr. Vorupør med Skarreklit og Anders C. Thomsen som
skipper tidligt om morgenen lørdag den 19. september. Ingen er kommet tomhændet hjem fra de tidligere fisketure, og vi ved, at Anders kan finde fisk også der, hvor
turbåde, sæler og havfugle må give op. Tilmeld jer på skarreklit@hotmail.com snarest og senest torsdag den 17. Vi vil så sende nærmere oplysninger ud til deltagerne.
Der skal være mindst 5. Udgifterne til diesel m.m., kr. 1.000,- skal som sædvanligt
deles mellem deltagerne.

Redningsdag i Slettestrand
Søndag den 20. september fra kl. 9.30 og resten af formiddagen afholdes der i Slettestrand redningsdag for alle bådelag under Han Herred Havbåde, se programmet
nedenfor. Vi sejler ud med Jammerbugt og Elbo, og der afholdes mand-overbordøvelser med opsamling fra de to både samt redningsbåden fra V. Thorup samt
redningsflåde. Der afsluttes med frokost kl. 13. Vi skal finde to frivillige "mændover-bord" fra vort bådelag. Er der nogen friske blandt os?
Duelighedskursus
Vi forventer at kunne udsende nærmere oplysninger om program for og tilmelding
til duelighedskursus inden længe.

Med venlig hilsen
Bent/Bestyrelsen
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REDNINGSDAG I SLETTESTRAND
Søndag den 20. september 2015
For alle bådelag under Han Herred Havbåde

Program:
Kl. 9.30

”Tør kaffe” og orientering om dagens forløb.

Kl. 10.00

Jammerbugt og Elbo trækkes ud.
Redningsbåd fra Thorup kommer.
Mand over bord (MOB) øvelse:
Opsamling fra redningsbåd,
Jammerbugt og Elbo.

ca.Kl. 12.00 Redningsflåde udløses og der øves opsamling.
Kl. 13.00

Frokost, som Han Herred Havbåde giver.
Snak om hvor vi sætte garn, i forhold til fiskerne fra Thorup.

Meld dig snarest som frivillig til MOB øvelse: til Bent Kjeldgaard på
kbtryk@hotmail.com , minimum 2 personer pr. bådelag

Tilmelding til redningsdagen: senest torsdag den 17. september til
susanne1@knudsen.mail.dk

Der kan ske ændringer, så hold dig orienteret på mail til Susanne Knudsen
Lildstrand Bådelag/Skarreklit
Email: skarreklit@hotmail.com
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256
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