.Lørdag den 1. juni kl. 08.00.
Der pibes til den årlige FREGATSKYDNING,
som foregår på Gimlinge Skytteforenings baner.

Marinestuen er åben fra kl. 07.30.

Program og priser
Kl. 08.00 Morgenbord i Marinestuen
samt indskrivning til skydning
Kl. 09.15 Afgang til skydebanen
Kl. 09.45 Flaget hejses og fregatkaptajnen
pibes ombord
Kl. 10.00 Skydningen begynder

Regler
Kun skytter, der er medlem af Slagelse
Marineforening, kan blive Fregatkaptajn.
Skydebanens reglement kræver at man
skal være minimum 16 år for at deltage i
skydningen.

Deltagelse i skydningen koster kr. 50,00.

OBS - OBS - OBS
Hædring af Fregatkaptajn og Korvetkaptajn,
uddeling af præmier samt efterfølgende skafning
foregår i Marinestuen efter skydningen.

På skydebanen kan der købes
øl, vand og vin.

FREGATSKYDNING / KORVETSKYDNING
foregår til samme mål (yderligere instrukser
gives af skydelederen på skydebanen).
Når et sejl skydes ned, trækker skytten et
skydekort, den heldige vinder bliver orienteret.

Skydekort sælges til
skydningen påbegyndes.

SKAFNING!!
Morgenbord, med en "lille" en til halsen.
Sild og dejlig hjemmelavet Skipperlabskovs.

Tilmelding til skafning skal ske på listen i Marinestuen
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Tursejlads med Flotille 251
Mandag den 12. august 2019

Tag med til Kalundborg og kom ud at sejle med MVH 912, Holger Danske.
Det er en tur for medlemmer af Slagelse Marineforening og medlemmer af Venneforeningen,
og selvfølgelig er det med ledsager.

Marinehjemmeværnets flotille 251 Kalundborg

-

MHV 912 Holger Danske

Vi er meget glade for, at kunne invitere til en flot sejltur (med indlagte udfordringer) og dejlig
frokost hos vores venner i Kalundborg Marineforening.
8:00 Vi mødes i Marinestuen til morgenkaffe.
9:00 Bussen kører fra Rosengården.
9:45 Ankomst til Kalundborg.
11:00 Hold 1 afgår med Holger Danske (Op til 16 medlemmer pr. hold).
12:20 Hold 2 afgår med Holger Danske, resten nyder frokosten med videre.
13:40 Hold 3 afgår med Holger Danske, afhængig af antallet af tilmeldinger.
16:00 Bussen kører fra Kalundborg - Hjemkomst senest kl. 17:00.
I den ledige tid mellem sejladserne/frokosten er der fri manøvre i Kalundborg.

Prisen er for busturen og for sejladsen - Frokost/drikkevarer er for egen regning.

Tilmeldingslisten er hængt op i Marinestuen.
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I kan allerede nu skrive jer på tilmeldingslisterne,
som er sat op på opslagstavlen i Marinestuen.
Er der tvivlsspørgsmål så spørg i stuen, der er altid
en der kan være behjælpelig med et svar.
Har I ikke mulighed for selv at skrive jer på listerne
så ring til:

Jørgen på tlf.: 40 97 36 95
Steen på tlf.: 30 70 41 60

Vi glæder os til at se Jer!!!

