
NAUTICAT CLUB DANMARK 

25 ÅRS JUBILÆUM & NORDISK TRÆF 

EBELTOFT 13. – 15. juli 2018 

PROGRAM 

Fredag: 18.00 Velkomst og officiel åbning i teltet 

19.00 Fællesspisning  

- grillen tændes - medbring egen mad / drikkelse samt service 

Lørdag: 9.00 – 10.00 Morgenmad (klubben giver morgenbrød) 

- medbring det man ønsker på sit brød, kaffe, te & service. 

11.00 Guidet togtur i Ebeltoft 

 (tilmelding ved ankomst i havn) 

Mulige seværdigheder på egen hånd 

- Fregatten Jylland (tilmelding ved ankomst i havn) 

- Ebeltoft rådhus/museum 

- Farvergården 

- Glasmuseet  

- Gågade 

14.00 Øl & vinsmagning i teltet. 

16.00 – 17.00 Borddækning i teltet (udvalgte) 

18.00 GALLAAFTEN–tale v/ Formand Lone Jensen

– klubben er vært mht. mad og musik, der skal medbringes

drikkelse samt service. 
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Søndag: 

9.00 - 10.00 Morgenmad (klubben giver morgenbrød) 

- medbring det man ønsker på sit brød, kaffe, te & service 

11.00 Åben båd / byvandring på egen hånd. 

18.00 Nauticat træf 2018 afsluttes / tak for i år 

Påmelding: Senest 1. maj 2018 

Johnny Dilling Jensen +45 42 49 32 32 

Brian Lerche +45 30 26 27 29 

Ved tilmelding oplyses  - navn/ antal / bådstørrelse samt hvornår man 

påtænker at ankomme.  
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Praktiske informationer: 

Placering af både: 

Efter endt tilmelding vil vi finde ud af hvordan bådene skal placeres i havnen. Der vil 

være hjælp på havnen når man ankommer. 

 

 

 

 

 

 

 

Ved ankomst kan man tilmelde sig en tur til Fregatten Jylland, ved en stor gruppe opnås 

der rabat ved indgang. 

Man er velkommen til at ankomme før samt at blive efter træffet. 

Havnepris: pris/rabat udregnes efter hvor mange både der deltager. 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer klub medlemmer samt masser af vore nordiske venner.  

 

 

 

Fregatten Jylland 

www.fregatten-jylland.dk 

TELT 

Placering af både 


