
Har du lyst til en stor sejlstævne-oplevelse ? 

- vi mangler hjælpere til ORC Worlds 2016 i 

Skovshoved (VM for Big-Boats) 

 

KDY og Egå Sejlklub har begge været i front ved ORC Big-

Boat stævner, og har i fællesskab budt ind og fået tildelt 

verdensmesterskabet i 2016. Det afvikles fra Skovshoved 

havn den 15.-23. juli 2016  -  og det bliver en kæmpestor 

begivenhed !   

Vi forventer 140 deltagende både, dvs. over 1500 sejlere  

fra hele verden, plus officials og hjælpere, jury og målere,  

tilskuere og presse, sponsorer og VIP’er. 

Vi vil gerne tilbyde at deltage som hjælper og få en stor oplevelse, og få mulighed for at se verdens 

bedste sejlere dyste om verdensmesterskabet – og være en del af hele begivenheden. 

Vi mangler hjælpere til alle de forskellige ting der hører til sådan et arrangement:  

Deltager check-in i bureau /bureau-vagt, servicere pressegruppen, opstilling og servicering af 

boder og grej på land, tre kapsejladsbaner (dommerbåde / mærkebåde), VIP-båd, og så alle de ting 

der bare kommer og mangler en ”al-muliman”. 

Så bare meld til og mød op – så sørger vi for indkvartering, forplejning og lidt goodies. Alle officials 

og hjælpere bliver indkvarteret på Vilvorde kursuscenter, der ligger kun få minutter fra 

Skovshoved havn. Se også informationer på stævnehjemmesiden www.ORCworlds2016.com – der 

er (februar) allerede 117 tilmeldte, så det tegner rigtig positivt. 

Hvis du vil tilmelde dig alle eller nogle af dagene, eller høre nærmere om muligheder og forhold, 

så send ’Hjælperskema’ med dine forslag og kontaktoplysninger, eller kontakt direkte til Steen på 

steen.jepsen@stofanet.dk eller tlf. 2085 3909. 

PS: Det vil jo også være alle tiders erfaring at tage med til de næste års store Sailing Aarhus WS 

Worlds 2018 (Verdensmesterskaber i OL-klasserne) i Aarhus, og pre-worlds i 2017, der i øvrigt 

afvikles fra Egå Sejlklub. 

Jeg håber at se rigtig mange af jer  

Steen Jepsen   steen.jepsen@stofanet.dk  

ORC Worlds 2016, OA  www.ORCworlds2016.com  

Kapsejladsudvalget, 

Egå Sejlklub 
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