VINTERBADEFESTIVAL Vorupør
28.12.2017
Kære medlemmer
Så nærmer tiden sig for årets vinterbadefestival i Nr. Vorupør…
Sidste år gjorde man den erfaring at flere tilmeldte sig, hvis arrangementet ikke var med
overnatning i Vorupør.
Vi har forsøgt at lodde stemningen for rammerne af dagen, og er kommet frem til:
Vi mødes i Viski kl 13:30 den 28.12, og kører mod nordvest så snart bilerne er fyldte. (der hænges
et opslag i forgangen udenfor omklædningsrummene i Viski, hvor man kan melde sig til at køre,
eller ønske kørsel…
Vi når Vorupør ved 14:30-tiden.

PROGRAM:
14:00 ÅBNING - Masser af hygge og boder, hvor du kan købe vådt og tørt, koldt og
varmt.
15:00 ca. Musik fra Strongale
16:00 VINTERBADNING M/KORT OPVARMNING
18:00 FESTIVAL FORVENTES AFSLUTTET
Badebillet: DKK 200,-:
Indeholder: adgang til havbadet, parkering tæt på badeområdet kun for badende (så
længe pladser haves og mod forevisning af badebillet), adgang til varmtvandsbassiner,
direkte adgang fra omklædning ned til havbadet, varme drikke, supper, fri bar (- øl, vin
og "små skarpe") og selvfølgelig adgang til hele området.

Det forlyder at man ikke endnu er helt klar over om dukkerten bliver i vesterhavsbadet, eller fra
stranden som sidste år. Det afhænger af vejret.
Men der er kompetente mennesker på arrangementet, så ingen tvivl om, at det bliver en oplevelse!
Redningsbåde med lys ude på havet, og surfere på begge sider af badestedet, hvis det bliver en
stranddukkert – ellers er sikkerheden og oplysningen vist indlysende i havbadet.
Vi kører mod Skive når festivalen er slut, og mødes i klublokalet, hvor vi hygger os med de rester
der forhåbentlig er medbragt. Drikkelse kan købes – eller medtages….
Billetter køber man selv på nettet: http://www.visitthy.dk/booking/14539
Af hensyn til nærmere planlægning, er det rart hvis I skriver Jer på listen i gangen ved
omklædningen.
Kolde saltede Viski-hilsner
Vivi vivi@hy-s.dk
Kaja ka@mira.dk

