Rangliste stævne OK jolle
i Nykøbing Sj. Sejlklub
Lørdag den 4.maj 2019 og søndag den 5 maj 2019
Rangliste stævnet afholdes i samarbejde med Dansk OK Jolle Klub.
OK-jollen er en 1 mands jolle. Der forventes 50-70 deltagere. Deltagerne er voksne
mænd i alderen 20 – 70+ år.
Jollen er designet i 1957 i Danmark af Knud Olsen, Bandholm. Navnet for OK jollen er
Knud Olsens forbogstaver i omvendt rækkefølge. Jollen er en anerkendt international
klasse og sejles over hele verden. Der afholdes Verdensmesterskaber, Nordiske
mesterskaber, Europamesterskaber og nationale mesterskaber i en lang række lande
heriblandt: Danmark, Sverige, England, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, New
Zealand, Australien m.fl.
Der søges frivillige hjælpere til afholdelse af stævnet i Nykøbing til følgende
funktioner:
Se de funktioner nedenfor, hvor der er behov for hjælpere.
Dato

Funktion

Ca. antal hjælpere

Fredag den Hjælpe med at lave aftensmad til det antal deltagere, 3 personer skønnes
3/5
der har tilmeldt sig og har betalt for dette:
at være passende.
Personer: Bjørn Junker, Frederik,
Lørdag den Hjælpe med at lave buffet til morgenmad og smør
3 - 4 personer
4/5
selv madpakker for deltagere og hjælpere. Buffet fra. skønnes at være
kl. ca.: 08.00 – 09.30
passende.
Personer: ,Bo
Lørdag den Hjælpere til at afholde sejladserne på vandet.
4/5
Forventet: Fra kl. ca. 09.00 – kl. ca. 17.00.
På vandet skal bemandes:
Dommerbåd Wiber: 4 - 6 personer:Bjørn, Allan
Carsten ____, ____, ____
Gummibåd: 2 personer:____; Finn
Gummibåd: 2 personer: _____, ______
Gul Vator:
2 Personer: _____, ______

Ialt 12 personer

Lørdag den Hjælpe med at:
4/5
Dække bord.
Lave middagsmad til deltagere og hjælpere i
klubhuset lørdag aften. (Mindst 40 kuverter)
Der planlægges at servere flæskesteg m/ sovs og
kartofler og et par råkostsalater og is til dessert.
Middag planlægges serveret kl. ca. 19.00
Personer: Bo, Arne, Lennart

4-5 personer
skønnes at være
passende.

Søndag den Hjælpe med at lave buffet til morgenmad og smør
3 - 4 personer
5/5
selv madpakker for deltagere og hjælpere. Buffet fra. skønnes at være
kl. ca.: 07.30 – 09.00
passende.
Personer: Bo.
Søndag den Hjælpere til at afholde sejladserne på vandet.
5/5
Forventet: Fra kl. ca. 08.00 – kl. ca. 16.00.

Ialt 12 personer

På vandet skal bemandes:
Dommerbåd Wiber: 4 - 6 personer:Bjørn, Allan
Carsten, ____, ____
Gummibåd: 2 personer:____;Finn
Gummibåd: 2 personer: _____, ______
Gul Vator:
2 Personer: _____, ______
Tilsagn hjælpere til:
Bjørn Junker.
bjornjunker@hotmail.com
Tlf.: 9195 5050

