
Klubbmästerskap i segling
Lördag 3:e september

OBS! Alla är välkomna - även ni som inte kappseglar.

Skärgårdssegling med start i närheten av Jungfrufjärden. Jaktstart med omräkning, första start kl 10:30. 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 med middag på Carlssons bakficka. Man
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 23/8 (men anmäl er så snart ni kan så att restaurangen får koll på ungefär hur många vi blir).

Anmälan ska för kappseglare innehålla:
● Namn på besättning och skeppare
● Båtnamn, 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
● Vuxna:

● Förrätt: Skagenröra med frasigt bröd
● Ange val av huvudrätt!

o Wallenbergare hemlagat mos, gröna ärtor och rårörda lingon
o Panerad Rödspättafilé med kokt potatis och skagenröra
o Vegetariskt eller veganskt alternativ

● Dessert: Vaniljpannacotta med bärkompott
● Barn:

o Ange antal. Meny kommer!
● 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

http://www.kymendo.se/index.asp?g=1&r=4
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