
Torsdag, 21.10.21:

Vi har i dag afholdt møde med Christiansøfarten for at få præciseret vores aftale om transport af deltagerne
i Höst-Open-sprinten til og fra Christiansø.

Der er aftalt følgende afgangstider med dertil hørende ankomsttider:

Skib Dag Afgang
Gudhjem

Ankomst
Chr.Ø

Afgang
Chr.Ø

Ankomst
Gudhjem

Ertholm Torsdag 1500 1600 1800 1900
Ertholm Fredag 0800 0900 1115 1215
Ertholm Fredag 1000 1100 1345 1445
Postbåden Fredag 1030 1145 1400 1515
Ertholm Fredag 1230 1330 1600 1700
Ertholm Fredag 1500 1600 1800 1900

Vejrudsigten for den kommende uge ser ud til at være relativ stabil, hvilket indebærer vind fra sydvest eller
vest (dvs. at Christiansø ligger i læ af Bornholm), men desværre også så meget vind, at det bliver lige
omkring grænsen for aflysning. Chancen for at turen til Christiansø bliver til noget, er dermed kun 50/50.

Mange er af gode grunde bange for at blive søsyge, mens endnu flere ikke er synderligt bekymrede. Derfor
er det nu besluttet at acceptere lidt mere vind, før turen bliver aflyst. Til gengæld tilbydes alle, der frygter
for søsygen, at man frem til torsdag kl. 1200 kan skifte løbet på Christiansø ud med løb i Gudhjem.

Dermed opretholdes muligheden for, at alle dem, der har glædet sig rigtig meget til sprint på Christiansø, og
som er bare ganske almindeligt søstærke, kommer til Christiansø.

Det skal understreges, at der fortsat er 30-40% risiko for, at turen bliver aflyst. Hverken
Christiansø-administrationen, Christiansøfarten eller vi arrangører er på nogen måde interesseret i, at
deltagerne bliver søsyge. Det er således kun, hvis man ved, at man meget let bliver søsyg, at man skal
overveje at løbe i Gudhjem i stedet for.

Hvis man ønsker ændring af løbssted, skal man selv aflyse sin booking hos Christiansøfarten, og man får
herefter automatisk det indbetalte beløb for rejsen retur. Send herefter en mail direkte til
tors_kile@yahoo.dk for at blive overflyttet til Gudhjem.

Ændring af afrejsetidspunkt fra Gudhjem vil være muligt helt frem til afgang. I skrivende stund er det kun
afgangene kl. 0800 og 1500 fra Gudhjem om fredagen, der er fuldt bookede. Man skal blot selv foretage
ændringen. Besked til arrangørerne behøves ikke.

Bemærk, at benytter man sig af eftermiddagsafgangen om torsdagen eller en af de tre formiddagsafgange
om fredagen, har man tillige mulighed for at deltage fredag eftermiddag på en åben bane i Gudhjem. Ingen
tilmelding - mød blot op - der vil være kort nok.
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