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Velkommen til Svanemøllebugtens Blågrønne Vande d. 28 juni 2014
 
Følgende er lidt blandet information som I meget gerne må rundsende til alle jeres deltager samt dem der kører både til og fra. Det er især vigtigt at
læse afsnittet omkring bådtrailere og henvisning af både.
Sidste tilmelding til fødselsdagsfest er tirsdag aften kl 20:00 så skynd jer!
 
Vi ser frem til en hyggelig dag i DSR.
 
Rute:
Vi er i færd med at planlægge ruterne, men da de er meget vejrafhængige kan vi desværre ikke afsløre dem endnu.
 
Hjælpere på bådpladsen:
Har I spørgsmål i løbet af lørdagen kan man henvende sig til en af DSR’s hjælpere som er til stede på bådpladsen hele dagen. De er iført letgenkendelige T-shirts.
Alternativt kan man henvende sig i sekretariatet.
 
Overnatning fredag - lørdag:
Det er muligt at overnatte I DSR. Venligst kontakt Line da man skal have adgang med nøgle.
Line Marstrand: Tlf 6131 8271 Email: line.vikinga@gmail.com
DSR giver en kop kaffe eller te til dem der ankommer fredag aften. Det vil blive stillet frem i cafeen til selvbetjening.
 
Overnatning lørdag – søndag:
Skjold har tilbudt at man kan overnatte hos dem fra lørdag til søndag.
Henvendelse til Poul på 5239 0187 eller Jacob på 2092 5525
 

tel:6131%208271
mailto:line.vikinga@gmail.com
tel:5239%200187
tel:2092%205525


Mad og drikke:
Det er muligt at købe morgenmad, frokost, kage, frugt, kaffe, vand, øl osv. i cafeen hos DSR (findes på 1. sal).
Morgenmad er fra 07:30 til 08:30. Derefter er der åbent under hele regattaen.
 
Henvisning af både:
Da der kommer mange deltagere fra tilrejsende roklubber har vi lånt bådplads hos både Kvik og Skjold. Nedenfor følger en plan for hvor man skal stille sin båd før og
efter løbet. Kommer man således fredag aften/lørdag morgen og har fået plads hos evt. Kvik læsser man således båden af på bådpladsen foran Kvik. Det er også
fra Kviks rampe at man går på vandet og op igen. Vi beder venligst alle respektere anvisningen da det gør at vi alle kan komme rettidigt til opvarmning og at der ikke
bliver for meget tryk på på DSR’s bådplads. Er man i tvivl om hvor man skal stille sin båd, kan man kontakte en af de hjælpere der er at finde på DSR’s bådplads
fra lørdag morgen.
 
Bådtrailere:
Bådtrailere må ikke parkeres foran roklubberne.
Pga. de mange sejlklubber og roklubber der høre til omkring Svanemøllen er der brug for mange parkeringspladser. Derfor skal bådtrailere parkeres på pladsen hos
Sejlklubben Frem. Den er markeret med en rød firkant på det vedhæftede kort. Venligst sørg for at informere dem der kører jeres både til regattaen.
Bådvogne til transport kan lånes hos roklubberne.
 
Ekstra slæbested: 
Skulle der være brug for et ekstra sted at sætte både i vandet kan rampen i sejlklubben Frem benyttes. Er markeret på det vedhæftede kort.  
 
Program:
07:30 – 08:30 Morgenmad
09:30 Styrmandsmøde 1. sal
*10:30 Først start
Præmieoverrækkelse ca. 1 time efter sidste båd er inde. Bådpladsen foran DSR
12:30 Styrmandsmøde 1. sal
*13:30 Start for 25km + coastal.
Præmieoverrækkelse ca. 1 time efter sidste båd er inde. Bådpladsen foran DSR
18:00 Fødselsdagsfesten starter. Servering af drinks. 1. sal
*Starttidspunkterne er vejledende. Hold jer orienteret via opslag i sekretariatet.
 
Der er lækre præmier fra Nykredit og Peugeot Henrik Wessel A/S
Desuden vil Red Bull være på DSR’s bådplads mellem 11:30 og 13:30.
 
Fødselsdagsfest:
Sidste tilmelding til fødselsdagsfest er i dag kl 20:00. Skulle man alligevel have lyst til at deltage så skynd jer at sende en til mettegroen@hotmail.com med
antallet af deltagere. Så ser vi om vi kan skaffe pladser.
For 200 kr. får man velkomstdrink, middag, DJ og dans til den lyse morgen.
En festbillet kan erhverves for 60 kr. og giver adgang efter kl 23:00.
Billetter kan købes her: https://dsr.safeticket.dk/events/11079-DSR_s_foedselsdagsfest/
 
Pladsanvisning:

mailto:mettegroen@hotmail.com
https://dsr.safeticket.dk/events/11079-DSR_s_foedselsdagsfest/


Følgende både skal stå hos DSR:
Alle coastal både
Hold 2 Hellerup Roklub 2*
Hold 5 Hellerup Roklub 3*
Hold 51 Hellerup Roklub 1*
Hold 6 SAS*
Hold 7 HDSR/DSR*
Hold 32 Humlebæk Humlepi*erne
Hold 34 Humlebæk The Lady Bees
Hold 50 Humlebæk Vi prøver igen
Hold 11 KR Second Chance
Hold 37 KR-1
Hold 48 KR-2
Hold 4 Bornholmerne
*hvis der er behov før/efter løb
 
Følgende både skal stå hos Skjold:
Hold 23 Varde Roklub - Neptun
Hold 44 Varde Roklub – 25km
Hold 45 Randers Roklub 1
Hold 41 Randers Roklub 2
Hold 12 Nyborg Palæobåden 2.0
 
Følgende bade skal stå hos Kvik:
Hold 42 Præstø/Nakskov
Hold 21 Viking/Præstø
Hold 13 Roklubben Viking
Hold 49 Roklubben Viking
Hold 8 Tissø Roklub
Hold 59 Kalundborg 2
 
Selvfølgelig er der flere af de deltagende hold der deler en båd, men det kan vi ikke se ud fra tilmeldingen, så derfor er alle deltagere udefra på listen.
 
 
Med venlig hilsen
Mette Grøn
DSR's Sportsroningsudvalg
Mobil 2041 0287
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