Har du fået lyst til en prøvesejlads?
Klubbens medlemmer vil gerne give interesserede
mulighed for, at prøve om flerskrogsejlads er
noget for dig.

Kontakt os via mail : web@multihulls.dk
1.

Fortæl du er interesseret i en prøvetur.

2.

Fortæl hvilken type båd du gerne vil prøve –
catamaran eller trimaran

3.

Multihulls Denmark

Fortæl om du er mest til fart og tempo eller
du er mere til stille og rolige hyggeture

4.

Fortæl hvor i landet du kan komme til en
prøvetur

5.

Fortæl om din tidligere sejlerfaring

6.

Oplys dine kontaktoplysninger

Du og klubben finder sammen ud af det bedste
sted og den bedste båd for din prøvesejlads, som
vil foregå med en erfaren skipper ved roret.

Vi glæder os til at høre fra dig og se dig sammen
med os på vandet.

Multihulls Denmark
Email: web@multihulls.dk

www.multihulls.dk
©Multihulls Denmark
www.multihulls.dk

Hvad er flerskrogssejlads ?

Hvad tilbyder klubben ?


Klubblad



Værftsbesøg



Råd og vejledning til hjemmebyggere

vandet med hele familien ombord. Hvor intet hælder, og der



Råd og vejledning til købere og sælgere

er god plads til at ligge på trampolinerne og nyde solen, mens



Afholder International Multihull Meeting hvert 2. år

Mange tror flerskrogssejlads kun er fart og tempo, med både
der sejler for fulde sejl, mens de knapt nok rører vandet. Det er
en mulighed.
Men flerskrogssejlads er også at glide stille og roligt gennem

man slapper af.
Det er muligheden for at sejle helt tæt ind til land, hente
morgenbrød på en campingplads eller gå ind på en strand
og grille om aftenen.

på skift mellem Sverige, Norge, Tyskland og Danmark


Arrangerer prøvesejladser



Samlingssted og forum for kommunikation mellem
flerskrogssejlere

Det er at sejle ind på helt lavt vand, så ungerne kan vade
omkring båden.



spisning og hyggeligt samvær blandt medlemmerne

Det er at nyde stilheden i en pragtfuld ankerbugt, ganske tæt
på kysten og i læ.

Afholder generalforsamling med efterfølgende



Driver hjemmeside

Det er hygge med venner i cockpittet.
Det er sejlads, hvor man kommer hurtigt frem men uden
En specialklub for :

krængninger og uden, at rødvinen løber ud af glasset.

Catamaraner, trimaraner & proaer.

Der er nogen der sejler kapsejlads med bådene. Så er der fart

Hvis du vil være medlem

over feltet. Det kan godt være, at en smule krængning bliver til

Se hjemmesiden : www.multihulls.dk

Uanset om du sejler cruising speed eller rigtigt stærkt.

fart, og så skal der arbejdes med at trimme sejl.

Vores medlemmer sejler catamaraner og trimaraner i alle
størrelser – lige fra jollestørrelse til store racere eller
familieturbåde.

Vores formål

Årligt kontingent 2017:
Aktive medlemmer: kr. 300,Pensionister (fra 65 år): kr. 200,-



Udbrede viden om flerskrogsejlads

Partner-medlemmer: kr. 100,-



Støtte flerskrogssejlere

Nedsat kontingent ved indmeldelse efter 1.7.



Deltage i events og stævner



Fremme denne gren af sejlsporten

