PÅ MED VESTEN!

VI SØSÆTTER ÅRETS
SEJLSIKKERT KAMPAGNE

Nu skyder vi årets SejlSikkert-kampagne i gang! Præcis som tidligere er målet med kampagnen at få fritidssejlere
og – fiskere til at huske vesten og at sejle sikkert.
Kære
SejlSikkert–ambassadør
Årets
kampagne
vil have sit hovedfokus på dét fysiske miljø, som fritidssejlerne og -fiskerne bevæger sig i.
Materialerne skal derfor ud og leve på havnene, i klubberne og i butikkerne.
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kommer du ind i billedet! Med din hjælp når vi vores målgruppe omgang
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80 cmpakken?
x 80 cm og er trykt på vejrbestandigt metal.
Ambassadørerne vil sætte meget pris at få hjælp/tilladelse fra
Kompasrose-skabelon + 1 sprayflaske: Brug skabelonen sammen med den vedlagte spray. Sprayen kaldes også for marathon-maling
havnefogeden til at hænge skiltet op.
og bliver ofte brugt ved sportsstævner og lignende, hvor man har brug for en midlertidig afmærkning. Malingen har en holdbarhed på
1-3 måneder alt efter vind og vejr og trafik på området, hvor den er sprayet på. Malingen kan fjernes med en god kost og lidt knofedt, og
omvendt man kan genoptegne motivet, hvis det trænger. Anbring gerne kompasroser, hvor mange mennesker færdes på havnen f.eks.
foran toiletbygninger, klubhus, på molerne, på bådebroerne osv. – og husk altid at vende ”N” mod nord :-).
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en vest som verdenshjørne. Vi har valgt en ”Maraton” maling, kendt fra
Spejlfolie: Anbring spejlfoliet på toilettet på havnen, i klubhuset e.l. Med foliet giver du de besøgende på toiletterne en sjov oplevelse,
idrætsbegivenheder. Malingen forsvinder i løbet af 1-3 måneder,
der samtidig giver stof til eftertanke. Anbring foliet hvor flest mennesker færdes og læs vedlagte monteringsvejledning, inden du sætter
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Husk at få grønt lys!: Brug materialerne med omtanke. Det er vigtigt at du får grønt lys fra havnefogeden, klubformanden eller andre,
der er ansvarlige for havnen, før du går i gang med at spraye kompasroser og sætte spejlfolie, fodspor og klistermærker op. Understreg
gerne overfor vedkommende, at spraymalingen og de øvrige materialer kan fjernes efter ønske.
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Vi modtager også gerne gode historier eller billeder
klistermærket
at kan
klistre
hvor
end
han
eller
hun ønsker
- altid efter
fra dine kampagneaktiviteter.
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Rigtig god fornøjelse og endnu engang tak for din indsats!
Med venlig hilsen
SejlSikkert-sekretariatet
Carl Jacobsens Vej 31
2500 Valby
Telefon: 7219 6212
E-mail: info@soesport.dk

SPEJLFOLIE
En lyseblå transparent folie med en
bølgelinje, der kan hænges på et spejl og
illuderer, hvordan det er at ligge i vandet
– forhåbentlig med vest på.

