Deltag i
Vild med Vand
skattejagt
Alt hvad du skal gøre er at svare på
spørgsmålene. Det er tilladt at besøge
foreningerne og spørge dem om gode tips.

Vordingborg Ro- og Kajakklub
Gode, sjove og motiverende rammer for udøvelse af aktiviteter
fra unge til ældre – hvor frivillighed, medansvar og fællesskab er
i højsædet hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og
udvikling på og i vand hvor vi står ved vore mål og meninger – er
åbne og ærlige.
www.vo-roklub.dk/
3 spørgsmål fra Ro og Kajakklubben:
Hvad hedder en robåd der har årene siddende
fast på bådens side?
Er det en
sculler,
outrigger eller
inrigger.

q

q

q

Har roklubben en kajak til 3 personer?
Ja eller
nej.

q

q

– Du kan
vinde et års
medlemskab af
en af
klubberne*

Når du har besvaret spørgsmålene
skal du vise dine besvarelser på
havnekontoret. Her vil dit navn blive lagt
i en hat, så du deltager du i konkurrencen.
Vi udtrækker den heldige vinder kl. 15.45.

Vi håber at du får sjov med jagten og får lyst til
at stifte nærmere bekendtskab med en af klubberne senere
– uanset om du er den heldige vinder eller ej.
Du et altid velkomne til at kontakte os og høre nærmere
om hvordan du kommer i gang.

God fornøjelse
Hilsen fra Vild med Vand i Vordingborg

Hvor mange skal der til at sejle en 4 åres inrigger?
3 personer,
4 personer eller
5 personer.

q

q

q

*Hvis du allerede er medlem af én af klubberne, kan du ikke erstatte dit
medlemskab med præmien, men i stedet vælge en anden klub – eller du kan give
et medlemskab til en ven.

Kong Volmer Søtrop - Søspejderne
i Vordingborg
Søspejderne er for drenge og piger i alderen 8-15 år. Vi mødes
hver torsdag kl. 17.30-20.00 til sejlads, friluftsliv og godt
kammeratskab. Vi tager også på weekendture sammen og drager
på en uges sommertogt en uge i sommerferien.
Kig ned forbi en torsdag aften og hils på.
Følg os på facebook.com/sospejderne/
3 spørgsmål fra Søspejderne:
‒ Hvilken type jolle sejler Vordingborg Søspejderne i?
Svendborgjoller,
Ålborgjoller,
Piratjoller

q

q

q

‒ Hvilken farve har Søspejdernes tørklæde?
Grøn,
Sort,
Blå

q

q

q

Hvordan hilser Søspejdere på hinanden?
Klapper hinanden på venstre skulder, Gør honnør med højre hånd
og hilser med venstre hånd, Blinker tre gange med højre øje

Sejlklubben Snekken
Vi er en særdeles aktiv og ungdomsvenlig sejlklub med ca. 30
aktive børn og unge i alderen 8 – 19 år. Vi er 7 voksne trænere
med flere års sejlerfaring og to ungdomstrænere. Der trænes
og sejles hver mandag og torsdag fra kl. 17.00 – 19.00 fra maj
og frem til efterårsferien. Vi starter den første uge i maj, hvor vi
tager joller frem og gør klar til den nye sæson.
3 spørgsmål fra Sejlklubben:
Når man står i en båd og kigger frem mod stævnen af båden?
Er styrbord så til
venstre eller mod
højre for dig?

q

Hvor langt er en sømil?
1,350 km eller
2.150 km eller

q

q

q

q 1,852 km

Næste alle både har et kompas, hvad bruger man det til?

q Man kan se hvor dybt vandet er
q Man kan se hvor langt man er hjemmefra.
q Man kan se hvad retning man sejler, øst, vest, syd eller nord

