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Nexø Sejlklub organiserer for første gang 
Offshore Race Week Bornholm.

ORW Bornholm regattaen organiseres i tæt 
samarbejde med turist firmaet Bornpol, 
Nexø Havn, Erhvervsgruppe Øst og Silo2.
 
Regattaen afholdes i Nexø havn.

Første
Offshore Race Week
på Bornholm 



I de sidste to år har Nexø havn været 
værten for 4 regattaer. Havnen har vist et 
stort potentiale for at rumme flere af den slags 
aktiviteter! 

Vi har fået mange henvendelser med et ønske 
om flere sejler aktiviteter i Nexø. 

Vi tror på at Offshore Race Week kan blive 
den næste succesrige regatta i Nexø havn og 
tiltrække endnu flere sejlere til Bornholm. 

ORW Bornholm skal som noget nyt i Nexø 
være en konkurrence som foregår rundt om 
både Bornholm og Christiansø!

Vores
MÅL



Vores ønske er at havnen også “åbnes” op for 
ikke-sejlere.

For at arrangementet bliver mere attraktivt for 
de lokale og turister på land så de også kan 
få glade af havnens potentiale vil vi samtidig 
med regattaen gerne introducere HAVNEDAGE 
i Nexø.

Havnen skal
SES!

Nexø



Torsdag 15.06.2017

16.00 
Kapsejladskontoret åbner 
i Nexø Sejlklubs klubhus. 
Aflevering af start-erklæringer.
Udlevering af info materiale, 
Regatta mærkning, t-shir ts.

20.00 
Velkomstreception for 
deltagerne. 

Lørdag 17.06.2017

08.30 
Skipper møde.

10.00 
Start på Christiansø Challenge 
kapløb.

19.30 
Officiel afslutning af 
ORW BORNHOLM 2017, 
med præmieoverrækkelse.

20.00 
Koncert og buffet til deltagerne.

Fredag 16.06.2017

05.30 
Skipper møde.

06.30 
Start på Bornholm Challenge 
kapløb.

Søndag 18.06.2017

Deltagerskibe sejler tilbage 
til deres hjemhavne.

Program
2017



Regattaen har allerede sin egen hjemmeside: 

www.orwbornholm.com 

som er tilgængelig i flere sprog versioner og 
har et design som giver en god placering i 
søgemaskinerne. 

Hjemmesiden er aktiv og opdateres hele året 
rund.
 

Vores
hjemmeside



Kontakt
os

Lars Enni 
Nexø Yacht Club
(Formand)

Regatta Manager

+45 29 78 03 06
larsenni@live.dk

Tomasz Piórski
Nexø Yacht Club 
(Medlem)

Regatta Admin

+45 29 41 62 30
piorski@mail.dk

John Gibler
Nexø Yacht Club 
(Medlem)

Regatta Koordinator

+45 24 67 52 98
gibler@gibler.dk


