Tävlingsinbjudan
Vi har härmed nöjet att bjuda in medlemmarna i er förening till seglings”evenemang” 23 –
25.8.2019 i Osnäs, Vuosnaisten meriasema, Gustavs kommun.
Brändö och Gustavs kommuner har tillsammans tagit fram idén om ett
seglings”evenemang” på Norra Skiftet vars höjdpunkt är själva tävlingen. Starten sker strax
söder om Osnäs färjläge varefter rutten går söderöver till Torsholma kobben som rundas
medsols och därefter tillbaka till Osnäs för målgång. Banan, som bifogas, är på ca 25 nm.
Banan tangerar under största delen av sträckningen landskapsgränsen mellan Egentliga
Finland och landskapet Åland.
- tävlingen enligt LYS- handikappregeln, ingen tävlingsavgift
- Tävlingsbrevet/ordern och tävlingsvimpeln avhämtas från tävlingskansliet fredagen 23.8
kl.20-22
- Skepparmöte lördagen 24.8 kl.9.00
- Start kl.10.00.
- Efter målgång gemensam bastu
- Prisutdelning, alla får ett pris
- Gemensam middag - supé, och levande musik
- Anmälan senast 17.8.2019 till KiMaRa Team Ry ; e-post:rappari@icloud.com
Tävlingen är tänkt för familjeseglare och glada amatörer men också erfarna kappseglare är
hjärtligt välkomna. Tävlingsarrangörerna (KiMarRa med lokala samarbetspartners) bjuder
på bryggplats och bastu. För den som deltar i tävlingen räcker det med egen försäkring.
Osnäs färjläge med två krogar m.m. är som gjort för evenemanget. Bryggkapaciteten är
tillräcklig, det finns en utmärkt trailerramp (går alltså bra att komma landvägen med
folkbåt, H-båt motsvarande) och två krogar av hög skärgårdskvalitet d.v.s. Spauna och
Vuosnaisten Meriasema som också har logi att erbjuda för den som inte vill bo ombord.
På fredagen levande musik och morgonmålen lördag och söndag hos Spauna. Lördagens
huvudhändelser, prisutdelningen/bastu/middag, hos Vuosnaisten Meriasema.
Vi har varit i kontakt med kommodorerna för segelföreningar i Nystad, Nådendal, Raumo
och Åbo som alla är mycket positivt inställda till evenemanget. Roligt. De flesta
rekommenderar ett deltagande i form av eskaderseglats.
Uppmuntrad av det positiva mottagandet tror vi att evenemanget har alla utsikter att bli
en succé.
Vi återkommer under våren.
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