SWE

Råå Jolleklubb hälsar dig välkommen till Råå och till ett av Sveriges finaste seglingsvatten på Öresund. Råå, ett gammalt mysigt fiskesamhälle, strax söder om Helsingborg.

För NoM i OK-jolle 2016 satsar vi i år lite extra för att det ska bli en tävling där både seglare och familj
trivs och har kul. Vår bas är Råå Marina, just vid Råå-åns mynning och Råå strand. Marinan har gott
om plats för båtar och gratis parkering för bilen.
Preliminärt program
Fredag 10 juni Tune-up race start 16.00. Invigning 19:00.
Lördag 11 juni dagens första start 11.00. Regattamiddag på kvällen
Söndag 12 juni dagens första start 10.00.
Ett mer detaljerat program och officiell inbjudan kommer inom kort på www.rjk.net.
Vi bor på Sundsgården som ligger endast 500 meter ifrån marinan och gångavstånd till marinan
och stranden. Vi har fått ett specialpris, 720:-/dubbelrum inklusive rejäl frukost.
http://sundsgardenkonferens.se/cms/pages.php?id=1
Du bokar direkt på bokning@sundsgarden.se eller ring på 042-19 38 00, och uppge att du seglar
OK NoM. Regattafesten kommer hållas på Sundsgården.
Aktiviteter för medföljande
Golf
Inom 30 minuter finns många fantastiska golfbanor. Vi har gjort ett specialarrangemang på
Allerum GK med specialpris där du spelar för 250-275:-/runda. Priset gäller hela veckan.
Se deras hemsida http://www.allerumgk.nu/extra/pod/
Du bokar din runda direkt på telefon 042-93051, uppge OK NoM.
Ta båten till Ven
Från Råå går det dagliga turer ut till den vackra ön Ven, som ligger mitt i Öresund.
Antingen tar du med cykel eller hyr där. http://www.raabatarna.nu/
Ta båten till Helsingör med sin gamla stadskärna, väl värt ett besök.
Se seglingarna från stranden på Råå. Norr och söder om marinan finns fin sandstrand och
fina bad. Eftersom vi seglar just utanför så kan man följa seglingarna från stranden.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Tomas Franzén på telefon 0730-697909 eller
via email 1franzn@telia.com
Välkommen!

