INBJUDAN
Datum:
Tid:
Anmälan och info:

Helgen 24-26 augusti 2018
Fredag kväll till söndag eftermiddag
urban.jormeus@telia.se senast 5 augusti

Hitta hit:
Vindö Marin på Vindön – www.vindomarin.se
Segelbåtsmässan Öppet Varv i Ellös på Orust – www.oppetvarv.se

Hej alla Vindövänner!
Helgen 24-26 augusti är Vindö Yacht Club med och ställer ut på Öppet Varv i Ellös på Orust.
Det är Skandinaviens största segelbåtsmässa med helt nya och begagnade premiumbåtar i
sjön och med mycket utställare av utrustning.
Under helgen har vi möjlighet att få ligga med Vindöbåtar vid Vindövarvets bryggor - en
eller flera nätter. Det är alltså läge för en sjöträff där båtarna sattes i sjön första gången.
Vindövarvet ligger inte långt från Öppet Varv. Men de behöver veta i god tid hur många
båtar vi blir för att kunna ordna bra bryggplats. Och det är först till kvarn som gäller.
Beroende på hur stort intresset för sjöträff är så ordnar vi program, transport mellan Vindö
Marin och Öppet varv, kanske gemensam mat och tittar på våra båtar.
Om du har möjlighet att hjälpa till att bemanna montern på utställningsområdet så är det
jätteroligt. Det krävs inget speciellt förutom att vara allmänt Vindötrevlig och kunna
informera om våra båtar och om Vindö Yacht Club. Så även du som är ganska ny och lycklig
ägare till en Vindö är mycket välkommen att arbeta några timmar i montern.
Du får väldigt gärna kontakta mej för anmäla ditt intresse för båtplats och/eller berätta
att du kan hjälpa till i montern en stund. Om du kommer med bil för att gå på Öppet varv
så behövs ingen anmälan – men det är givetvis trevligt om du tittar in i Vindömontern.
Tveka inte att höra av dej om du behöver ytterligare information.
Många hälsningar och en skön sommar med mycket segling önskar Urban Jormeus
(kontaktperson Västkusten)

Välkommen!

