
Årets pinsetur går til Borstahusen,
den lille, hyggelige svenske havn lidt nord for Landskrona.

Program:
Lørdag d. 19. maj 

Kl. 9.00 Skippermøde i vores klubhus. I tilfælde af skidt vejr eller meget få deltagere aflyses arrangementet 
på skippermødet. 
Efter skippermødet afsejling mod Borstahusen (55° 53,7 N 12° 48,2 E)
Ca. kl. 15. mødes vi i Borstahusen Segelselskabs klubhus og aftaler nærmere om grill mm. 
Ca. 15.30 Invitation til en indtil videre hemmelig turneringsaktivitet for hold, med præmie!
Ca. kl. 19.00 Grillmester kalder, når grillen er klar ved klubhuset.  Du medbringer selv madvarer og det der 
følger til denne tur.  

Dragør Bådelaug



Søndag d. 20. maj

Kl. 10.00  Invitation til en fælles gå (ca. 30 min)- eller cykeltur (ca. 10 min) til Landskrona. Vi ser Cidadellet, 
og der er mulighed for at besøge Landskrona Museum, som denne dag åbner udstillingen: ”Mennesker på Hven 
1978 – 2018”. Hvis der er stemning for det, finder vi et sted at spise frokost, ellers retur til havnen.
Kl. ca. 15.00  Mulighed for byvandring i Nedre-, Mellem- og hvis der er kræfter til det også Øvre gade. 
Kl. ca. 16.00 Invitation til de afsluttende kampe i den indtil videre hemmelige turneringsaktivitet for hold, 
med præmie.
Kl. ca. 19.00 Grillmester kalder, når grillen er klar. 

Mandag d. 21. maj

Fælles oprydning og derefter afsejling mod Dragør eller den store verden, som det ønskes. Vel mødt
Turleder/ Johnny Riber Larsen

Til denne tur skal du tilmelde dig ! 
Har du lyst til at sejle med, så skriv dig på listen, der ligger i klubhuset eller skriv til: 
pinsetur2018@dragoerbaadelaug.dk
Oplys navn, antal deltagere, bådnavn og mobilnummer. Fortæl også om du deltager i Skippermødet.
Og husk endelig også at fortælle om du vil give en hånd som grillmester eller turneringsleder.

Der er brug for ekstra hænder til dette arrangement. 
1) En eller to til at være grillmester begge dage.
2) En eller flere personer til at stå for ”den indtil videre hemmelige turneringsaktivitet” begge dage. Når
du melder dig, finder turledelsen ud af, hvordan vi griber det an sammen med dig.

Borstahusens hjemmeside: http://www.borstahusens-ss.se/

mailto:pinsetur2018@dragoerbaadelaug.dk

