13. januar 2019

INVITATION
BODRUM INT OPTIMIST REGATTA 4. - 10. marts 2019

Rejs med til Bodrum internationale Optimist Regatta, som danske optimistjollesejlere igen i 2019
inviteres til. Tidligere har OCDK tildelt pladserne til de øverst placerede på den afsluttede
efterårsrangliste. I år ønsker OCDK at alle sejlere på ranglisten tilbydes
muligheden at deltage. Johan Hendriksen, Johan Hagen Ødum og Carl
Afrejse mandag den 4.
marts - race 5-9 og
Emil Sloth fra Sletten / Øresund Optimist Academy i skrivende stund
hjemrejse søndag den
tilmeldt stævnet.
10. marts 2019

Det er 7. gang stævnet afholdes. Stævnet er det største optimistjollestævne i Tyrkiet. I 2018 deltog 421 sejlere. I 2019 er foreløbig 325 sejlere
fra 54 klubber i 15 lande tilmeldt. Mere info: http://www.bodrumbior.com
Sidste frist for tilmelding til turen er den 30. januar 2019 og sker ved:
Mail til niels@assurancepartner.dk med sejlers fulde navn, fødselsdato
adresse samt sejlnummer. Med eller uden medrejsende forældre. Betal
aconto for deltagelse kr. 4.000 mobilepay 2811 2031 angiv sejlers navn.
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Afrejse fra København er mandag den 4. marts
2019 kl. 05:35 med Turkish Airlines TK1788 til
Istanbul og kl.17:45 med Turkish Airlines TK2524
til Mugla-Bordrum med ankomst kl. 19:15
Hjemkomst til København søndag den 10. marts
2019 kl. 17:05. Turkish Airlines TK2505 kl. 09:40
fra Mugla-Bodrum til Istanbul. Videre med
Turkish Airlines TK1785 kl. 15:45.
Du booker og betaler selv flybilletter t/r direkte
på www.turkishairlines.com til ca kr. 2.400 pr
person.
Du melder selv til stævnet inden 15.02.2019:
http://www.bodrumbior.com
Holdleder booker hotel, charterjoller og
trænerRIB. Vi bor på det hotel stævnearrangøren
har truﬀet aftale med. Bliver vi 5 sejlere fra
danmark ydes gratis hotelophold for 3. Den
fordel fordeles så alle betaler det sammen.
Omkostning til hotel, bespisning, charterjolle mv
skønnes at bliver ca kr. 5.000 pr sejler og mindre
hvis 5 sejlere
Det er efter OCDK´s ønske muligt at deltage uden medrejsende forældre.
Sejlerne bor sammen på dobbeltværelser. Alle måltider indtages sammen.
Vi følges fra hotel til sejlklub og retur. Sejlere der deltager uden forældre
skal være trygge ved og vant til at være afsted på egen hånd.
Træner: Kristian Præst
Holdleder: Niels Ole Sloth mobil 2811 2031 / niels@assurancepartner.dk
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