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Kære hjælper ved Sletten Cup søndag den 21. august 2016 

Tak fordi du har meldt dig som hjælper ved Sletten Cup. 

Vedhæftet bemandingsplan, som du venligst bedes læse, så du ved besked om, hvad der er 
netop din opgave. Er du i tvivl om noget så ring til Niels Ole Sloth på 2811 2031. 

Tjek venligst at dit mobilnummer er korrekt anført samt om vi forventer du selv medbringer 
VHF-radio. Hvis vi forventer du selv har VHF med er der et 1-tal i kolonne F. 

Vi ses til morgenmad i Kabyssen fra kl. 07.00 søndag morgen. Der er bordplan så hjælpere 
tilknyttet hver af de tre baner sidder sammen med den respektive banes baneleder. Har du børn 
med er de naturligvis også velkomne ved morgenbordet. Præcis når klokken slår kl. 7.30 giver 
hver baneleder sit baneteam en briefing og forventninger afstemmes. Er du hjælper på vand 
er det derfor vigtigt, at du er i Kabyssen senest kl. 07.25. 

Dommerskibe og mærkebåde sejler ud af Sletten Havn kl. 08.45. Mærkebåde får udleveret sæt 
med ankre, liner og synk yderst på sydmolen, hvor Morten U og Linda står for udlevering. Med 
hvert sæt følger en  murerbalje af plast så vi undgå skader på RIB´s.  Banelederne bliver straks 
efter skippermøderne sejlet ud til dommerskibene af banens startlinjebåd. Dette så dommer-
skibe og mærkebåde ligger klar i deres respektive baneområde i god tid inden varsel for første 
start kl. 09.55. 

De af jer, der medbringer RIB´s kan med fordel søsætte eller sejle RIB til Sletten lørdag og 
blive sejlet eller kørt retur. Kom med fuld tank og vi sørger for at fylde tanken op igen søndag 
inden afgang. Sletten Bådeklub byder hjælpere på morgenmad, frokostsandwich, vand samt 
kaffe i løbet af dagen.   

Vi ser frem til en fantastisk kapsejladsdag med jer alle ☺ 

 

Mange sejlerhilsner 

Niels Ole Sloth 

 


