
Dato Dato

1 mandag torsdag søndag
Åbne Lillebælt (Joller)    
Skærbæk Bådeklub tirsdag Træningsaften (alle) fredag søndag 1

2 tirsdag fredag mandag onsdag lørdag
Lillebælt vintertræning 
(joller) mandag 2

3 onsdag lørdag tirsdag Træningsaften (alle) torsdag Træningsaften (alle) søndag tirsdag 3
4 torsdag søndag onsdag fredag mandag onsdag 4
5 fredag mandag torsdag Klubmesterskab (alle) lørdag tirsdag torsdag 5
6 lørdag tirsdag fredag søndag onsdag fredag 6

7 søndag onsdag lørdag mandag torsdag lørdag
Lillebælt vintertræning 
(joller) 7

8 mandag torsdag søndag tirsdag Træningsaften (alle) fredag søndag 8

9 tirsdag fredag mandag onsdag lørdag
Lillebælt vintertræning 
(joller) mandag 9

10 onsdag lørdag tirsdag Træningsaften (alle) torsdag
Efterårsafslutning med 
spisning og præmier (alle) søndag tirsdag 10

11 torsdag søndag onsdag fredag mandag onsdag 11
12 fredag mandag torsdag Klubmesterskab (alle) lørdag tirsdag torsdag 12

13 lørdag tirsdag
Træningsaften og 
forældremøde (joller) fredag søndag onsdag fredag 13

14 søndag onsdag lørdag mandag torsdag lørdag
Lillebælt vintertræning 
(joller) 14

15 mandag torsdag Træningsaften (alle) søndag tirsdag fredag søndag 15

16 tirsdag fredag mandag onsdag lørdag
Lillebælt vintertræning 
(joller) mandag 16

17 onsdag lørdag tirsdag
Træningsaften og 
fællesspisning (alle) torsdag søndag tirsdag 17

18 torsdag søndag onsdag fredag mandag onsdag 18
19 fredag mandag torsdag Klubmesterskab (alle) lørdag tirsdag torsdag 19
20 lørdag tirsdag Træningsaften (alle) fredag søndag onsdag fredag 20
21 søndag onsdag lørdag SNV Neptun Cup (Joller) mandag torsdag lørdag 21
22 mandag torsdag Træningsaften (alle) søndag tirsdag fredag søndag 22

23 tirsdag fredag mandag onsdag lørdag
Lillebælt vintertræning 
(joller) mandag 23

24 onsdag lørdag tirsdag Træningsaften (alle) torsdag søndag tirsdag 24
25 torsdag søndag onsdag fredag mandag onsdag 25
26 fredag mandag torsdag Klubmesterskab (alle) lørdag tirsdag torsdag 26
27 lørdag tirsdag Træningsaften (alle) fredag søndag onsdag fredag 27
28 søndag onsdag lørdag mandag torsdag lørdag 28
29 mandag torsdag Træningsaften (alle) søndag tirsdag fredag søndag 29

30 tirsdag fredag mandag onsdag lørdag
Lillebælt vintertræning 
(joller) mandag 30

31 onsdag lørdag
Åbne Lillebælt (joller)       
Skærbæk Bådeklub torsdag tirsdag 31

NOVEMBER DECEMBER
Skærbæk Bådeklub ungdomsafdeling - aktivitetskalender 2H 2019

Herbstpokal  (opti)        
Schweriner Yacht Club

Oure Camp uge 42 (joller) 
Lundeborg

HOLD-DM                      
Fåborg Sejlklub

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER

Oure camp (opti)   
Lundeborg

Optimist NM             
Tønsberg, Norge

Optimist NM             
Tønsberg, Norge

Venskabsstævne        
Fåborg Sejlklub (Joller)

Ungdoms DM (joller)     
Horsens Sejlklub

Harboe Cup (joller)         
Skælskør Amatør Sejlklub


