Den 17. april 2022
Kære deltager i Ringkøbingløbet 2022
Ringkøbingløbet har en stor stjerne i Hvide Sande - Bestyrelsen har endnu engang modtaget en
uopfordret invitation fra Holmsland Klit Turistforening til søndag den 31. juli 2022. Efter 2 nedlukkede sæsoner afholder man igen turistfiskeauktion, hvor I kan få friskfangede fisk med hjem til
aftensmaden - og I bestemmer endda selv prisen! :)
I den anden ende af auktionshallen er der i dagens anledning installeret "fiskekøkken", hvor frivillige svinger panderne og serverer friskstegte fiskefileter og fiskefrikadeller med rugbrød og remoulade samt en øl / vand eller et glas vin, som nogle af jer har oplevet det tidligere år.
Derudover vil der i år være Maritim Festival fra kl. 11-16. Der vil være "åbne" fartøjer samt mulighed for at besøge Blåtårn - den blå bygning ved klapbroen - hvor havnechefen, havneadministrationen og redningsvæsenet holder til. Herfra styres byens 2 sluser, nemlig afvandingsslusen, der regulerer vandstanden mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet samt kammerslusen, der sørger for
passage mellem hav og fjord! NB: Oppe fra Blåtårn, hvor der er vinduer hele vejen rundt, er der er
en meget flot udsigt ud over indsejlingen og havet mod vest og fjorden mod øst, hvor du i klart vejr
kan se alle vindmøllerne i Velling Mærsk og Stauning!
Man kan opleve Capstan-koret, et mandskor med 40 medlemmer, der synger sømandssange; sejlbåde, lyden af gamle motorer og hvis alt går vel – også en redningsøvelse kl. 13 – derudover planlægges der en masse andre ting, som Turistforeningen endnu ikke helt har overblik over!
Afgang fra Fjordgården kl.10 med ankomst ca. 10:30 i Hvide Sande: Vi parkerer på det reserverede
areal foran auktionshallen og sammen oplever vi fiskeauktionen og indtager den uformelle, men
absolut frisk tilberedte frokost; herefter er det op til hver enkelt at udforske den del af den maritime
festival, man finder mest tillokkende - og man bestemmer naturligvis selv, hvornår man ønsker at
vende næsen hjemad!
Prisen for at deltage i hele denne herlighed er blot 100 kr. pr. person, som venligst bedes overført
til løbets sædvanlige konto i Skjern Bank: 7780 - 2131969
Tilmelding senest 1. juli 2022 til:
Niels Jørgen Kannevorff på mobil: 4018 2342 eller mail: njk@interlink-marine.com eller
Bodil Piil på mobil: 9732 4044 mail: bodil@527.dk
Turistforeningen lægger op til en fantastisk dag i Hvide Sande og vi håber, at rigtig mange af jer har
lyst til at deltage!
På gensyn "inden vi får set os om"
Løbskomitéen for Ringkøbingløbet 2022 i samarbejde med KDAK classic ®

