Huske/pakkeliste – Til inspiration
Redningsvest/svømmevest
Sejlertøj
Jolle, ror, sværd, sprydstage, sejl (Husk 8m fangline på din jolle)
Diverse små reservedele til jollen (diverse snore, tape o.lign,)
Jollevogn eller 2 bukke til jollen (optimist)
Øsekar bundet fast
Drikkedunk inkl. snor
Telt efter aftale med din klub (plasticpose i strimler til bardunerne, så de ses i mørke)
Luftmadras/liggeunderlag
Sovepose, hovedpude, tæppe
Træningsdragt
Sweater, varmt tøj
Sommertøj
Undertøj
Sokker
Nattøj
Badetøj
Regntøj
Sko, gummistøvler
Toiletsager (sæbe, tandpasta, tandbørste, vaskeklud, håndklæde mv.)
Tørresnor, klemmer, bøjle
Plasticsæk til vasketøj
Kasket med snor
Solbriller med snor
Solcreme/stift
Myggespray /-stift
Krus, flad og dyb tallerken. Kniv, gaffel, ske. (i en stofpose)
2 viskestykker
Lommelygte, batterier
Evt. spillekort, bolde, bøger, blade, spil osv. Husk at skrive navn på.
Evt. skriveredskaber
Evt. sovedyr
Lommepenge max kr. 285 (Meget gerne i småpenge)
Sygesikringsbevis
Madpakke til frokost søndag.
29er-sejlere skal medbringe 2 fendere eller små bøjer pr. båd, til opankring på langtur.
Husk at skrive navn på jeres ting.
Derudover vil alle blive bedt om at medbringe kage, frikadeller eller andet. Dette vil
blive meddelt via klubbens ungdomsleder.
Typisk dagsplan:
7:15
vækning
7:30
hente morgenmad
8:00
morgenmad
10:00
alle på vandet
12:00
frokost
14:00
alle på vandet
18:00
aftensmad
21:00
aftensamling, kage
22:00
sengetid
23:00
ro i lejren

Regler for lejren:
Børnene må ikke komme i nærheden af vandet uden redningsvest.
Når vi sejler er alle børn på vandet i egen jolle. Husk, det er en sejlerlejr så kun sygdom og
dårligt vejr er grunde til at stå over. Hvis man ikke skal på vandet, skal dette altid aftales
med en voksen og skrives på tavlen i klubhuset.
Der må ikke bades i havnen, men kun ved badebroen efter aftale med en voksen.
Ved ankomsten anvises plads til telte og joller. Jollerne skal ligge på samme plads hele
ugen og skal afrigges straks efter optagelsen, så havnen ikke flyder. Jollerne må ikke
skylles i ferskvand på Stege havn.
Ved ankomst skal placering af telt aftales med den ansvarshavende leder, så vi ved hvor
alle børn sover, og så vi undgår problemer med brandvæsenet.
Ingen må sove alene i et telt. Minimum 2 sammen.
På grund af vandforbrug må der kun tages bad i havnens baderum én gang om dagen, og
vand og sand skal skrabes væk med svaber efter endt bad. Sejlertøj må ikke medbringes i
havnens baderum.
I det hele taget deler vi havnens baderum med havnens øvrige brugere, så derfor er det
utrolig vigtigt at vi alle hjælper med at holde orden og ro dér, for at undgå unødige
konfrontationer med havnens ovrige sejlere.
Lejren skal holdes pæn og ordentlig. Specielt skal vådt tøj tørres inden det stuves i teltene.
Klubhuset holdes pænt og ryddeligt og alle hjælper med en grundig rengøring af klubhus
og lejrplads på afrejse dagen.
På grund af sikkerheden for lejrens deltagere og andre personer på havneområdet er det
forbudt at flyve med drage.
Alle børn, som har fået lov til at gå i byen, skal skrive sig på tavlen i klubhuset. Man går
minimum 2 sammen.
Lommepengene og sygesikringsbevis opbevares i banken og ikke i teltet.
Sengetiden skal overholdes og roen efter kl. 23 respekteres, de andre sejlere i havnen har
ret til ro.
Øl, vin, tændstikker, dolk og lignende må ikke medbringes. Derudover må energidrikke
ikke indtages.
Det medfører hjemsendelse på forældrenes regning.
Mobiltelefoner medtages fuldstændig på eget ansvar, og lejren taget absolut intet ansvar
for hvis de bortkommer. Det vil i begrænset omfang være muligt at oplade dem i
klubhuset, f.eks. hen over natten, men selv ikke da kan lejren eller ledere fra lejren påtage
sig noget ansvar for bortkomne/stjålne telefoner!
Uanset hvor og hvordan telefoner mv. opbevares, er det udelukkende ejerens ansvar.
Dette gælder tillige andet elektronik som sejlerne måtte medbringe.
Forældre: Af hensyn til pladsen og lejrens puls vil vi gerne undgå forældrebesøg gennem
ugen. Skulle I høre om hjemve, tristhed eller andet, må I meget gerne give besked til en af
lejrens ledere, således vi kan handle på det.
Vi vil helst løse problemerne på andre måder end at sejlerne vælger at tage hjem før tid.
Vær sød at gennemgå reglerne grundigt med jeres børn inden lejren.

