Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013






Windsurfing
Kitesurfing
Race klasse
Open Fun klasse

www.ronbjergopen.dk

Rønbjerg Open 2013
Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg den 1.-2. juni 2013. Stævnet afvikles som DBO ranglistestævne med Formula/Slalom og Open Fun sejladser. Stævnet henvender sig både til wind- og kitesurfere.
OPEN FUN
Sejladserne vil blive afviklet efter
DBO’s ”Open Fun” koncept. Open Fun
er en enkel kapsejladsform, som er
rettet mod sejlere, som vil prøve kræfter med kapsejlads. Konkurrencen afvikles over en enkelt dag, og der vil
blive afviklet Open Fun konkurrence
både lørdag og søndag. Sejladserne
afvikles på en enkel bane, som er tilpasset sejlernes niveau, og de lokale
forhold. Der afholdes et særligt skippermøde, hvor alle regler, baner mv.
grundig introduceres for deltagerne.
Open Fun er således en fantastisk
chance for at prøve kræfter med en
sjov form for kapsejlads…

Open Fun - kitesurf

 Mød andre wind- og kitesurfere
 Lær at sejle om kap på korte, overskuelige baner

RANGLISTE - RACEKLASSE
Disse sejladser henvender sig til den
seriøse kapsejler eller sejlere som ønsker at prøve kræfter med udfordrende baner.
I svag til frisk vind sejles der på bane
med opkryds, og i frisk til hård vind vil
sejladserne blive afviklet, som Downwind Slalom.
Der sejles efter DBO’s sejladsbestemmelser for Formula/Slalom.
Læs mere på www.DBO.dk

Downwind Slalom - windsurf

Deltagerne kan tilmelde sig i følgende konkurrencer:

RANGLISTE
(RACEKLASSE)

OPEN FUN

WINDSURFING

KITESURFING

Formula/Slalom

Kurssejlads/slalom

Kræver medlemskab af DBO eller wildcard*

Kræver medlemskab af DBO eller wildcard*

Pris 300 kr. for hele stævnet

Pris 300 kr. for hele stævnet

Kræver medlemskab af DBO eller wildcard*

Kræver medlemskab af DBO eller wildcard*

Pris 100 kr. pr. dag

Pris 100 kr. pr. dag

Der sejles på tilpasset bane.

Der sejles på tilpasset bane.

* Wildcard betyder, at man kan deltage i et stævne pr. sæson uden DBO medlemskab

En fælles oplevelse
Rønbjerg Open er en oplagt mulighed
for dig og dine surf kammerater til af
få en fantastisk oplevelse. Konceptet
for stævnet tilgodeser bredden, og der
vil være udfordringer for den seriøse
kapsejler og til dem, som blot vil have
et godt ”race” sammen med venner og
klubkammerater. Der er gode overnatningsmuligheder nær havnen, og
der er plads til hele familien. Skulle
der imod forventning, opstå perioder
hvor vi kommer til at vente på vind, vil
der blive arrangeret andre vandaktiviteter for deltagerne. For alle der ikke
vil sejle kapsejlads, men bare vil ud og
få lidt mere træning er Rønbjerg et rigtigt fint sted, og tag bare kone, kæresten med
de kan gå en tur langs stranden eller besøge Livø, som ligger som en perle i Limfjorden. Hvis I er en større gruppe, som ønsker at deltage - er I velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan være med til at sikre - at I får en god oplevelse.

 Deltag for sjov – for at lære – og for at få en god oplevelse
 Lav eventuelt en klubtur og få en fælles oplevelse med dine venner

Praktiske oplysninger

Arrangør:

Nordjydsk Windsurfing Klub - Pelikanen

Sted:

Rønbjerg Havn
Livøvej 145
9681 Ranum

Stævneleder:

Bent Niss
Kiplings Allé 15
9260 Gistrup
bent.u.niss@gmail.com
24 29 13 67

Tilmelding:

Tilmelding sker online på www.dbo.dk

Deltagergebyr:

Open Fun:

Kr. 100,- pr. sejladsdag

Rangliste:

Kr. 300,- for hele stævnet

Open Fun:

Tilmelding på dagen

Tilmeldingsfrist:

Rangliste/
Raceklasse:

22. maj – herefter tilmelding på dagen mod et
ekstra gebyr på kr. 100

Klasser:

Der sejles i forskellige aldersklasser jf. DBO

Rigning:

Der vil være mulighed for rigning på havnens græsarealer eller
på nordsiden af havnen. Adgang til vandet finder sted på nordsiden af havnen.

Overnatning:

Det er muligt at overnatte på Rønbjerg Feriecenter, som har hytter helt ned til havnen. Det er også muligt at overnatte på havnen i anvist område. Overnatning på havnen koster kr. 110,- pr.
enhed (bil, telt eller campingvogn). Billetter kan købes i automat
på havnen.

Fortæring:

Dagligvarer kan købes ved Rønbjerg Feriecenter, som ligger
500m fra havnen.

Hæveautomat:

Ved Rønbjerg feriecenter er der en hæveautomat.

Fortæring

Som en ekstra service tilbyder Nordjydsk Windsurfing Klub fortæring til
deltagerne.
Menuen er sammensat klubbens formand Martin Mygdam, som også deltager på det Danske Grill landshold.
MENU:
Aftensmad fredag:
Danmarks bedste Pulled Pork burgere
(Pulled pork, Coleslaw, BBQ-sauce)
Morgenmad (begge dage):
2 slags brød, div. pålæg, marmelade og chokolade.
Havregryn, flakes, juice, mælk og kaffe.
Frokost Lørdag:
Ungarnsk Gullash med grov kartoffelmos (Serveres ved stranden)
Lørdag aften:
Stor lækker grillbuffet med alt godt fra grillen
Frokost Søndag:
Chili con carne med brød (serveres ved stranden)

PRISER:
Hele Lørdag / Søndag

Kr. 250

Hele Lørdag

Kr. 200

Hele Søndag

Kr. 100

Lørdag aften

Kr. 100

Fredag aften

Kr. 50

Drikkevarer kan købes separat af NWK til meget fornuftige priser.
Frokosten udleveres i sejladsområdet, så den kan nydes, når det passer ind i sejlernes
program.
For at sikre deltagerne den bedste service, skal fortæring bestilles senest tirsdag den
28. maj.
Bestillingen foregår via Nemtilmeld - https://nwk.nemtilmeld.dk/13/

Velbekomme!

Program for stævnet

Fredag den 31. maj
Kl. 18.00-21.00

Bureauet er åbent. Har I behov for hjælp uden for åbningstiden kan stævnelederen kontaktes på 24 29 13 67

Lørdag den 1. juni
Kl. 07.00

Bureauet åbner

Kl. 07.00 – 09.00

Morgen buffet (Billet kan købes i bureau)

Kl. 09.00

Skippermøde (Sejlerne skal være tilmeldt, registreret og
bør være klar til at gå på vandet)

Kl. 10.00

Første mulige start. Der sejles hele dagen kun afbrudt af
frokost. Tidspunktet for sejlernes frokost/pause fastsættes
på dagen.

Efter dagens sejladser:

Afslutning af dagens Open Fun sejladser med præmieoverrækkelse.

Kl. 19.00

Fællesspisning med aften buffet (Billet kan købes i bureau)

Søndag den 2. juni
Kl. 07.00

Bureauet åbner

Kl. 07.00 – 09.00

Morgen buffet (Billet kan købes i bureau)

Kl. 09.00

Skippermøde (Sejlerne skal være tilmeldt, registreret og
bør være klar til at gå på vandet)

Kl. 10.00
Efter dagens sejladser:

Første mulige start. Der sejles hele dagen kun afbrudt af
frokost. Tidspunktet for sejlernes frokost/pause fastsættes
på dagen.
Afslutning af dagens Open Fun sejlader og weekendens
ranglistesejladser med præmieoverrækkelse.

 Beach Party - DJ sørger for god stemning på stranden
 Fællesspisning lørdag aften - hygge

Sponsor

Bent Niss
Stævneleder
Sportsaktiviteter
bent.u.niss@gmail.com
+45 24 29 13 67

Jakob Holm
Bestyrelsesmedlem NWK
Sponsorer
jakob.holm@live.dk
+45 21 65 25 17

Søren Bagger
Kasserer NWK
Bureau
sorenbagger@gmail.com
+45 25 61 62 88

Martin Mygdam
Formand NWK
Forplejning
mmygdam@grilleriet.dk
+45 23 22 22 62

Shaun Hammargren
Indehaver af “Wagtail Kite boarding School”
Kitesurfing
wagtail.kiteboarding@gmail.com
+45 22 54 84 54

