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Ice Camp IX 
Kaløvig 2018. 

 

 
 
Kaløvig kickstarter sejlsæsonen i samarbejde med Team Danmark Kraftcenter Aarhus med  
Ice Camp den 24.-25. februar og Ice Cup den 3.-4. marts. 
Både Ice Camp og Ice Cup er for mange blevet den rigtig god opstart på sæsonen, hvor de bedste 
sejlere fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland samles til træningsweekend, lader båden blive 
liggende i ugen og afslutter med den årets første kapsejlads, hvor trænerne har lov til at coache under 
sejladserne.   
På træningslejren Ice Camp bliver man trænet af trænere med kompetence indenfor den enkelte 
jolletype og traditionelt kommer der mange i 49’er klasserne samt 29’er, Laser-klasserne samt 
Europajolle. Er man til bræt eller andre jolletyper, får du selvfølgelig også opmærksomhed. Ud over 
ungdomsklasserne inviterer vi også optimister, Zoom8 og Fevajoller. 
Det forudsættes, at man kan sejle på et sportsligt forsvarligt niveau og selv kan tage ansvar for, 
hvornår det eventuelt er tid til eventuelt at sejle ind og få varmen.  
 

 
 
 
Forplejning m.m. 
Der sejles typisk to pas per dag, men frokost på land. Forplejning er inkluderet i deltagergebyr.  
Planen for dagen kommunikeres ved morgenens skippermøde. Er der holdledere, trænere eller 
forældre der ønsker at købe forplejning, gøres dette ved tilmeldingen.  
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Ønsker man at tilkøbe overnatning, kan vi tilbyde en gunstig pris, hvor du bor på værelse uden 
opredning og med minimum to senge for kr. 200 per sejler.  Beder vi dig tage luftmadras med, får du 
et afslag i prisen.  
 

Program Ice Camp 2018. 
 
Fredag 23. februar. 
KL 17:   Fra dette tidspunkt kan du ankomme og indkvartere.  

Du har spist hjemmefra eller undervejs. 
  Fællessal åben for aftenhygge 
 
Lørdag 24. februar. 
KL.    8  Morgenmad  for alle som har købt overnatning samt trænere/ledere   
  Tid til at rigge til og evt. registrere  
Kl.     10  Velkommen og skippermøde med dagens program 
Midt på dagen Frokost/lunch 
Eftermiddag  Træningspas 
Kl.     18  Aftensmad for alle og hygge. Tidspunktet kan blive flyttet.  
   
Søndag 25. februar. 
KL.  8  Morgenmad  for alle som har købt overnatning samt trænere/ledere.  
Kl.   9 – ca. 16 Morgenbriefing og umiddelbart herefter på vandet.  
  To træningspas og frokost/lunch 
  Vi slutter kl 16 med briefing og en bolle/kakao. 
 
Der er planlagt frokost/lunch på land begge dage, men vejrforholdene kan ændre på de aktuelle 
planer. (Måltider er selvfølgelig sikre, men tidspunkt besluttes på dagen) 
 
Økonomi. 
Pris kr. 550, - for træning og bespisning per sejler. 
Betales samtidig med tilmeldingen. 
Kraftcentersejlere betaler ved tilmelding kr. 350,-  
 
 
Overnatning. 
På havnen: 
I dobbeltværelse med to sejlere i hvert værelse. Pris kr. 200/sejler. 

- Medbring selv lagen, sovepose og pude.  
Kraftcentersejlere har mulighed for at sove i mødelokale. Kræver tilmelding…. 
 
Reservation vedr. al overnatning hos raceoffice@gmail.com 
 
Tilmelding: 
Manage2sail : https://www.manage2sail.com/e/icecamp2018 
 
Se også klubbens hjemmesige www.kblsail.dk/Ungdom  
Klik ind under Ice-Camp, Ice-Cup eller begge. 
 
Nærmere spørgsmål til Steen Hansen på raceoffice@gmail.com 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Hold også øje med Facebook: Ice-Kaløvig 
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