
Klubbmästerskap i segling
Lördag 4:e september

Skärgårdssegling med start i närheten av Jungfrufjärden. Jaktstart med omräkning, första båt startar kl 11. Banan
anpassas så att målgång blir kl 15-17. Bansträckning, deltagarlista och starttider mailas senast kl.18 på fredagen.

Prisutdelning sker kl. 18 och middag kl. 19. Vi går även i år till Kymmendö och middag på Carlssons bakficka. Vi
anpassar självklart enligt Corona-restriktioner och som det är nu kan vi ha en normal middag. 
Var och en betalar dryck, men klubben bjuder på både mat och hamnavgift 😊.

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR)  samt SRS reglerna.
En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded (SRSs). Barn under 12
år räknas inte som besättning
Anmälan på https://forms.gle/8eZdYQmk4ovRDsuP7 eller till lars.blomgren@gmail.com senast tisdag 24/8
(men anmäl er så snart ni kan - maten går att ändra).

Anmälan ska för kappseglare innehålla:
● Namn på besättning och skeppare
● Namn på båt
● Båttyp
● Segelnummer
● Spinnaker / gennaker eller ej
● Shorthanded eller ej
● SRS-tal som man ska segla på

För övriga:
● Namn på den som står för anmälan
● Namn på båt

För er som ska vara med på middagen - kom ihåg vad ni valt!
● Huvudrätter vuxna

o Rödingfilé, kokott av potatis & spetskål. Bränd grädde, friterad kapris, isad gurka, picklat päron
o Oxfilé med mandelpotatis kroketter. Gräslök och vitlöksmajo, rödlöksmarmelad
o Haloumi och friterad blomkål. Aioli

● Huvudrätt barn: Meddelas om några dagar
● Dessert: Hallonmouse med Havreflarnskorgar
● Ange eventuell överkänslighet och vilket menyalternativ det då gäller.

För alla:
● E-postadress, dit du vill ha information.
● Telefonnummer där du kan nås för sen information.

Vid frågor kontakta:
I första hand Lars Blomgren, 073 - 660 2406, lars.blomgren@gmail.com
Annars: Fredrik Malm, 070 - 944 0103, c.fredrik.malm@gmail.com

Välkomna!
Segelbåtssektionen genom  Lars, Fredrik & Per-Ove
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