Hou flotillen til Sørlandet 2021
Hou Sejlklub arrangerer flotille sejlads til Sørlandet i Norge i sommeren 2021. Skippere med
besætning og skib (som er egnet til havsejlads) og, som har en lille drøm om at sejle til
dejlige Norge, inviteres til at deltage.
Nedenfor er overordnet information om konceptet, forslag til samlingssteder og overordnet
tidsplan. Vi holder informationsaften den 20. maj hvis du/I vil vide mere...
Hvad er konceptet? Det primære formål med flotillen er at tilbyde en sejlads fra Skagen til
Kristiansand-området, hvor alle kan forvente at have en anden Hou-sejler i syne og nogle at
tale med over VHF'en. Vi tror det kan skabe den nødvendige tryghed hos skipper og
besætning som gør det til en god oplevelse at runde Skagen og fortsætte ud i Vesterhavet.
Tilmelder man sig flotillen er det eneste som forventes at man er i Skagen og klar til afsejling
den 6. juli. Resten af turen er ganske frivillig, man kan sejle i eget tempo til egne
destinationer, have mulighed for at møde flotillen på givne WP til givne tider, følge med på
hele togtet eller stævne hjemover når fortøjningerne i Hou havn trækker i en...
Samlingssteder? Deltagene både opfordres til at anløbe Skagen den 5. eller 6. juli. Den 7. juli
stævner vi, i godt vejr, ud og lægger os på kurs mod Kristiansand området. Der er 85-90 sm
inden vi kan fortøje til klippen. Herefter foreslås følgende samlingssteder (for de som ønsker
at følge flotillen);
•
•
•

14. juli: Kragerø
21. juli: Koster
øerne
27. juli: Utkäften

Se kort...

Vil du vide mere? så afholder vi informationsaften den 20. maj kl. 19.00 i klubhuset. Her
fortæller vi lidt om det at sejle til Norge, hvad man kan forvente sig, gode havne &
naturhavne og også lidt om sikkerhed. De foreslåede datoer står ikke mejslet i det norske
fjeld og kan udfordres/ændres.
Tilmeld jer til informationsaften ved at sende mail til aktivitet@housejlklub.dk (med
angivelse af skibsnavn og antal deltagere til infoaftenen, så vi har kaffe & kage nok :-)
Forbehold & ansvar? Der er et par stykker som inkluderer COVID-19 situationen, vejrlig og
godt sømandskab. Flotille program er alene en ramme, det er op til hver enkel skipper at
træffe sejladsbeslutninger mv.
Billedet herunder er fra Alouette's tur i 2020. Jep - der er meget smukt i Sørlandet...

Mange flotillehilsner
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