Ringe, 21. juli 2017

Pressemeddelelse

Nu er programmet for EM i OK-jolle og Maritime Dage klar
Som vi orienterede om i foråret, er Faaborg i år vært for europamesterskabet i OK-jolle i næste uge
fra den 25.-29. juli. Det er samtidig med de Maritime Dage, og derfor vil Faaborg by, havn og hav
være fyldt med liv, musik, underholdning og en masse aktiviteter i det maritime tema.
Faaborgenser på hjemmebane
Sidste år blev europamesterskabet i OK-jolle (som er en enmandsjolle med sejl) afholdt i
Medemblik i Holland, hvor faaborgenseren Bo Petersen vandt. Så sidste års vinder skal i år
forsvare sin titel på ”hjemmebane” over for ca. 140 andre EM-deltagere.
Højdepunkter fra programmet
Programmet spænder fra at prøvesejle en jolle-simulator, se smukke træ-sejlskibe fra Fyn Rundt
for Bevaringsværdige Sejlskibe til at smage frisklavet krabbesuppe på havnen. Her er et uddrag:
Tirsdag
Kl. 19: Stævneåbning med taler af borgmester Christian Thygesen og formand for Faaborg
Sejlklub, Jakob Frost.
Onsdag
Kl. 11.30-15: Oplev EM fra en tilskuerbåd på havet (kan opleves hver dag onsdag-lørdag)
Kl. 14-18: Prøvekør en blokart (en gokart med sejl, også muligt torsdag, fredag og lørdag)
Kl. 12-18: Prøvesejl en jolle-simulator på land (også muligt torsdag, fredag og lørdag)
Torsdag
Kl. 16: Træskibene fra Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe sejler ind
Kl. 16-18: Livemusik ved Paul Eastham (fra gruppen Coast)
Kl. 20: Kåring af årets Faaborgenser
Fredag
Kl. 9.30: Træskibene sejler videre mod Svendborg
Kl. 18-21: Butikkerne i Faaborg Handelstandsforening har sent åbent med tilbud
Lørdag
Kl. 14-16: Prøvesejl en SUP (surfbræt med paddel) (også muligt torsdag og fredag)
Kl. 14-16: Smag frisklavet krabbesuppe (også muligt om fredagen)

Se det fulde program på www.fmk.dk/maritimedage
(direkte link: http://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Politik_og_Strategi/A4_plakat_web_ny.pdf)

1

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om programmet, europamesterskabet og OK-jolle kontakt Jakob Frost
på telefon 20 16 66 09.
For andre oplysninger kontakt kommunikationskonsulent Pia Birkeland på 72 53 10 83 eller mail
pifbi@fmk.dk.
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