Impalaklubben Sommertræf
I Nyborg 2.-3. juli 2016
Så er der mulighed for at os med en for- og/eller nutid med Impalaer at samles til sommertræf.
Denne gang holder vi det i Nyborg
Deltagelse i træffet er naturligvis indrettet på, at man kommer sejlende i Impala. Men senere års
praksis med at deltagere kommer på anden vis er også velkommen. Der er også mulighed for at
overnatte i lånt båd , bo på hotel , campinghytte m.m. for jer der kommer uden båd.
Ud over at mødes i hyggeligt selskab, er der mulighed for at se eller gense nogle af byens
attraktioner.

Lørdag
Løbende ankomst i enten bil eller båd. Vi forsøger igen at aftale med havnefogeden, at vi kan ligge
samlet – Vi har nu reserveret pladser på Bro 2
Kl 14.00

Velkomst . Vi mødes ved Nyborg Sejlforenings Klubhus ude eller inde , klubben giver
kaffe og hjemmebag + anlieger ( øl / vin , sodavand )

Kl 15.00

Fælles gåtur gennem byen til det gamle Kongeslot og voldanlæg (Peder Andersen vil
fortælle lidt om det ) . På hjemturen slår vi et smut omkring den gammel Dyrehave
vindmølle m. sine 25 meter og 7 etager ( en af Danmarks højeste ) Bygget 1858
vingerne ca 20 meter lange . I drift til 1976 . I 1920 installeret en ” Deutz Diesel som
hjælpemotor og senere en elmotor. Møllen har 3 stenkværne, en valse samt en
motorkværn. Møllen har været familiens eje siden 1916 og været i drift som erhverv
indtil 1976 .

Kl 18.00

Grillen tændes til ”Grill Selv”. Vi dækker bord enten inde eller ude. Klubhus er
reserveret hvis det regner

Kl 19.00

Spisning , hygge og masser af sejleranekdoter eller bare skipperhistorier

Kl midnat 24 + +

Godnat

Søndag
Kl 09.00

Fælles morgenbord ved / eller i klubhuset

Kl 11.00

Tak for denne gang og på gensyn
Hvis man har lyst er man jo velkommen til, at blive og spise frokost inden afgang til
andre destinationer, men lad os se hvad hver især har lyst til.
Vi glæder os til, at se jer i Nyborg 2-3 Juli . Og vi håber på godt vejr
De allerbedste sejlerhilsner

Sonja / Frede ” Freetime” + Peder ” Monica”

NB Vi vil meget gerne have besked om jeres deltagelse på pa@pancony.dk / 53132670 Peder
Eller 31957258 Frede

