
 
 

xx. februar 2015 

Sydjysk Modelskibsklub afholder stævne på klubbens adresse den: 

9. – 10. maj 2015  
Adressen er:  

Uge Lystfiskeri og Camping        

Aabenraavej 95 

6360 Tinglev 

Tlf.(+45) 74 64 44 98 

Fax (+45) 74 64 44 48 

E-mail: uge@mail.dk 

Ved eventuel overnatning på campingpladsen er der forskellige aktiviteter, såsom 

fodbold-golf, minigolfbane og legeplads, og så kan der selvfølgelig fanges 

aftensmad i søerne. Al booking af plads/hytte/værelser eller adgang til at fiske skal 

afregnes med Uge Lystfiskeri & Camping. 

Tilkørsel til stævnet er åben mellem 05.00 til 23.00 gennem bommen, vi holder til i 

den bagerste sø, gennem bommen og lige ud til vendepladsen. Vi forventer følgende 

program: 

Lørdag fra 10:00: Officiel start på stævnet. 

Åben sejlads for alle interesserede, kun tilladt med el- eller dampdrevne både og 

sejlbåde. Brændstofmotorer er ikke tilladt, da vi sejler i fiske- og badesøen. Vi vil 

også nævne, at der skal bruges ”hanefedt” til at smøre skrueakslerne med for at 

skåne søen for olieforurening. 

Vi vil lave små hyggekonkurrencer på vores nye Naviga-bane og hvis det er muligt, 

vil der blive udlagt en regatta-bane for sejlbåde.  

Det er muligt at købe øl, sodavand og en pølse m/brød fra klubben, men medbragt 

mad er også tilladt. Blot man rydder op efter sig. Der forefindes toilet faciliteter og 

affalds- spande på pladsen. 

Tilkørsel: Fra E-45 Sønderjyske motorvej tag afkørsel 72 

mod Tinglev, forsæt af [42]- videre over rundkørslen 

ved Uge og efter ca. 2,5 km kommer Uge Lystfiskeri & 

Camping på højre hånd. 

 



 
 

 

 

 

Aftensejlads. Både med lys på søen vil give en speciel oplevelse Lørdag kl. ca. 19:30: 

at se på. 

Bommen lukkes, så vil man blive længere, skal bilen flyttes uden Lørdag kl. 23.00: 

for bommen. 

Åben sejlads for alle. Søndag formiddag: 

Frokost på området, hyggelig sammenkomst over en bid medbragt Søndag kl. 12.00: 

mad og snak med/om bådfolket. 

Derefter pakkes sammen og stævnet slutter for i år. 

 

 

For at være lidt på forkant med indkøb til 

stævnet, vil vi meget gerne bede om en 

forhånds tilmelding, hvis det er muligt. Hvor 

mange der kan komme, og hvor længe man 

bliver. Ikke noget bindende, blot en retnings- 

linje for os. 

Vi glæder os til at modtage Jer og håber på 

mange besøgende i denne første weekend i 

klubbens arrangementer. 

På bestyrelsens vegne 

Jens Peter Frost/sekretær 

 

 


