BÆRUM SEILFORENING
INVITERER TIL VIKING KNARREN
15 – 16 september
Regattaen er åpen for: Knarr
Sted: Bærum Seilforenings anlegg på Snarøya.
Baner: Vassholmbanen, det seiles på utlagte merker.
Regler: Det seiles etter ISAF`s kappseilingsregler, klassevedtekter og BS
bestemmelser for seilasen.
Varselsignal: Lørdag kl. 13:00 og søndag kl. 12:00.
Seilingsbestemmelser: Vil bli utlevert under registrering til Startbåten og vil bli lagt
ut på Bærum SF sine hjemmeside www.bseil.no og manage2sail.no innen fredag
14. september.
Påmeldingsfrist: Senest fredag 14 september kl. 16.00 til Bærum Seilforening via
klubbens hjemmesider eller manage2sail. Hvis ikke minimum 8 båter er påmeldt
innen fristen blir regattaen avlyst, informasjon om evt avlysning vil bli lagt ut på BS
sin hjemmeside: www.baerumseilforening.no.
Registrering: Registrering for Knarr er til startbåt innen 12:30.
Startkontingent: Knarr kr 600 som betales ved påmelding via klubbens
hjemmesider www.baerumseilforening.no) innen fredag 14 september kl.16.00.
Premiering: 1/3 premiering. Utdelingen foretas på årsfesten til Knarrklubben og
Drake Klubben.
Regattakontor: Bærum Seilforening, Bruksveien 83, 1367 Snarøya.
Telefon 99 35 83 96
Medlemskap: Seilere må være medlem av seilforening tilsluttet NSF.

Besøksadresse:
Postadresse:
Telefon:
E-post:
WEB:

Sarbuvollveien 21, Høvik
Postboks 539, 1328 Høvik
67 12 34 72
epost@baerumseilforening.no
www.baerumseilforening.no

Støtt Bærum Seilforening når du tipper, send SMS:
GRASROTANDELEN 979554257 til 2020 eller oppgi
organisjonsnummeret til din kommisjonær. Da mottar
Bærum Seilforening 5% av det du tipper for.

Forsikring / Lisens : Ansvarsforsikring er obligatorisk og lisens iht NSF’s regler.

Kontaktpersoner: Knarr:
Dag Ytreberg
Bærum Seilforening Espen Kuhle

99 35 83 96

VELKOMMEN TIL VIKING KNARREN!

Informasjon som ikke omfattes av Invitasjonen til Regattaen:
Det er muligheter for å overnatte på Yttre Vassholmen og hvis det er
noen som ønsker å booke seg inn på klubbhuset der så kontaktes
Espen Kuhle (espenkuhle@gmail.com) eller Erik Lia (erik@marexim.no).
Det vil også være muligheter for felles sosialt samvær på Yttre etter
regattaen på lørdag kveld, klubben stiller med grillkull og salat/brød. Det
som skal grilles må selv medbringes. Vi trenger å få vite på forhånd
hvor mange som kommer til lørdagens grilling så beskjed må gis til
Espen Kuhle eller Erik lia.
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