Høsttreff Oscarsborg 21-23. august
Skrevet av Magne Fagerhol
torsdag 06. august 2015 08:44 - Sist oppdatert torsdag 20. august 2015 16:08

Kjære medlemmer,

Jeanneauklubben inviterer herved til treff med båt, helgen 21-23. august.

Treffet vil foregå på Oscarsborg, der vi har fått reservert egne plasser. Link til Program.

Vi kan by på et spennende program med og hvis forholdene tillater det blir det
i tradisjonens tro regatta på lørdagen. Her er reglene enkle, førstemann til mål,
justert for klubbens spesialutviklede handicapsystem. Måten handicapet settes på er hemmelig,
men juryen stiller seg ikke negativ til bestikkelser, kreative modifikasjoner og skjønnsmessige
tilpasninger.
Seiler du med drivanker, snurpenot, utblåste paraplyer, grantrær, skogsmatroser eller svigermor
ombord,vil dette naturligvis kunne gi et bedre handicap.
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Vinneren av regattaen vil få den ærefulle vandrepremien "Det gyldne anker".

Lørdag kveld blir det felles middag og premieutdeling på Cruise cafe, der man kan velge mellom
skalldyr eller grillbuffet.
Dette koster kr 250,- pr pers. Barnemeny kan bestilles på stedet.

Fellesprogrammet vil starte lørdag kl. 10.00 og være ferdig søndag kl. 13.00.
Alle som har mulighet er velkommen til å komme allerede på fredag, da vi har reserverte
plasser hele helgen.

Se forøvrig www.jeanneauklubben.no der det vil bli lagt ut oppdatert informasjon/program.

Send din påmelding til post@jeanneauklubben.com innen søndag 16. august!

Husk å presisere følgende:

- Båtens lengde
- Antall deltakere
- Forventet ankomstdag
- Om man ønsker å delta på felles middag, i så fall om man ønsker skalldyr eller grillbuffet
- Om man vil delta i regattaen med egen båt, eller være mannskap hos andre
- Om det er spesielle forhold juryen bør ta hensyn til ved angivelse av handicap for regattaen.

Vi ser frem til en spennende helg!

Med vennlig hilsen,
Styret Jeanneauklubben
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