LBS Lerkils Båtsällskap,

1.
2.

Göteborgs Snipe Club
&
Kattegatt Fleet
LBS Lerkils Båtsällskap
Inbjuder till,
Göteborgs Snipe Club
Majsnipen/VM-kval
och Blackcat/Starbåt
& 11-12 Maj 2013
Kattegatt Fleet
1. Plats: Lerkils Båtsällskap, Lerkils Hamn 35, 434 03 Vallda SWEDEN.
Inbjuder till
2.Majsnipen/VM-kval
Seglingar:
Det ärtill
planerat
6st
seglingar,
3st 6
på lördag
och 3st 2016
på söndag. I startavgiften ingår det
och
Blackcat/Starbåt
Inbjuder
Majsnipen
7 maj
seglingar, varm lunch lördag, regatta middag lördag kväll och macka & dricka söndag.
11-12 Maj 2013
Priser till alla deltagare.

Plats: Hovås Yacht Club, Hovås Kallbadhus, Fjordvägen 51, 436 50 Hovås SWEDEN
Program:
Seglingarna:
Det
är planerat
8 stHamn
seglingar,
på lördag
och 4 st på söndag. I startavgiften ingår
1. Plats: Lerkils
Båtsällskap,
Lerkils
35, 434 403st
Vallda
SWEDEN.
3.
Lördag
maj regatta
08.30
Regattaexpeditionen
det seglingar, varm
lunch11:e
lördag,
middag
lördag kvällöppnar
och macka & dricka söndag.
09.30 Rorsmansmöte
2. Seglingar:
Det är planerat 6st seglingar, 3st på lördag och 3st på söndag. I startavgiften ingår det
Priser
till alla deltagare.
11.00 Start Segling 1

seglingar, varm lunch lördag, regatta middag lördag kväll och macka & dricka söndag.
Start segling 2 snarast möjligt efter målgång. Varm lunch i land.
Priser till alla deltagare.
Start segling 3 snarast möjligt efter lunchen.
Program:
20.00 Regatta middag,
på Golfkrogen
Program:
3.
Lördag
6:e maj
08.30 Regattaexpeditionen
öppnar
på Hovåsi Hovås
Kallbadhus
3. Lördag 11:e maj
08.30Rorsmansmöte
Regattaexpeditionen öppnar
				09.30
4. Söndag 12:e09.30
maj Rorsmansmöte
11.00 Start segling 4
				11.00
Start Segling
1
Start
5 snarast
11.00segling
Start Segling
1 möjligt efter målgång. Lunch ute på havet.
				Start segling
Start
segling
2
snarast
möjligt
					
segling
snarast
möjligt
eftermålgång.
kort
uppehåll.
2 snarast Start
möjligt
efter 6målgång.
Varmefter
lunch
i land.
				
Start
segling
3 Ingen
snarast
möjligt
efter
målgång.
Varm lunch på Kallbadhuset.
Start
segling
3 snarast
möjligt
efter
lunchen.
start efter 15.00
20.00
Regatta4middag,
på Golfkrogen
i Hovås
				
Start
segling
snarast
möjligt efter
lunchen.
Regler: Seglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna, med de Skandinaviska och Svenska
				
Regatta middag,
Hovås för Snipe och Starbåt. Vid
seglarförbundens 20.00
tillägg, föreskrifter
upprättadepå
förGolfkrogen
Majsnipen ochi klassregler
4. Söndageventuella
12:e majskillnader
11.00 Start segling 4
mellan seglingsföreskrifterna och klassreglerna avseende tävlingsorganisatoriska
Start segling 5 snarast möjligt efter målgång. Lunch ute på havet.
frågor
4.
Söndag 7:e
majgäller seglingsföreskrifterna.
11.00
segling
Start
seglingStart
6 snarast
möjligt5efter kort uppehåll.
Seglingsföreskrifterna
erhålls
vid incheckning.
Banan står i seglingsföreskrifterna.
				
Start
segling
6
snarast
startbanor.
efter
15.00möjligt efter målgång. Lunch ute på havet.
Starbåtar och Snipar Ingen
seglar olika
				
Start segling 7 snarast möjligt efter kort uppehåll.
Regler: Seglingarna
enligt kappseglingsreglerna,
med
de Skandinaviska
4. genomförs
Poängberäkning
Lågpoängssystemet
tillämpas.
En seglingoch
får Svenska
räknas bort vid
				
Startupprättade
segling
8 snarast
möjligt
seglarförbundens tillägg,
föreskrifter
för
Majsnipen
klassregler
för Snipe och
Starbåt.gäller
Vid alla.
fyra
eller fler genomförda
seglingar.
Vid och
tre eller
färre genomförda
seglingar
eventuella skillnader mellan seglingsföreskrifterna
och
klassreglerna
avseende tävlingsorganisatoriska
Ingen
start
efter
15.00
				
6. Villkor för deltagande Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Flytväst, våtdräkt eller torrdräkt skall
frågor gäller seglingsföreskrifterna.
bäras utan anmaning. Allt deltagande sker på egen risk.
Seglingsföreskrifterna erhålls vid incheckning. Banan står i seglingsföreskrifterna.
Regler:Starbåtar
Seglingarna
genomförs
enligt
med de Skandinaviska
och
7.
Priser
till
de trekappseglingsreglerna,
främsta besättningarna. Vandringspris
samt fina nyttopriser
till Svenska
alla deltagare.
och Snipar seglar olika
banor.
seglarförbundens tillägg,
föreskrifter
upprättade
för Majsnipen
och klassregler
ochdetStarbåt.
8. Anmälan
görs för
Snipar på Sciras
hemsida www.snipe.se
Om ni inteför
kanSnipe
där så går
att ringa Vid
Poängberäkning
Lågpoängssystemet
tillämpas.
Enklassreglerna
segling
räknasavseende
bort vid tävlingsorganisatoriska
till Pelle
på Tfn +46 722 33
70 16och
eller
maila
påfår
majsnipen@telia.com
eventuella 4.skillnader
mellan
seglingsföreskrifterna
fyra eller fler
seglingar.
Vidpå
treLerkils
eller färre
genomförda
seglingar
gäller alla.
9. genomförda
Anmälan görs
för Starar
Båtsällskaps
hemsida
www.lerkil.net
frågor gäller
6. seglingsföreskrifterna.
Villkor för deltagande Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Flytväst, våtdräkt eller torrdräkt skall
Seglingsföreskrifterna
erhålls vid
incheckning.
Banan
står i seglingsföreskrifterna.
bäras utan
Allt
sker
egen anmäler
risk.
OBS!anmaning.
Är tacksam
omdeltagande
både Snipar
&på
Starar
sig på majsnipen@telia.com Detta för att vi skall
7. Priserkunna
till deplanera
tre främsta
besättningarna.
Vandringspris
samt fina nyttopriser till alla deltagare.
samarrangemanget bättre!
5.
Poängberäkning
Lågpoängssystemet
tillämpas.
En Om
segling
bort
vidringa
8. Anmälan görs för
Snipar på Sciras hemsida
www.snipe.se
ni inte får
kanräknas
där så går
det att
till Pelle
Tfn +46
722 33
70 16 eller
maila
på majsnipen@telia.com
fyra eller
flerpå
genomförda
seglingar.
Vid tre
eller
färre
genomförda
seglingar
gäller alla.
- Sista
datum
för anmälan
är 30:e
april
2013! Anmälan
är bindande!
9. Anmälan
görs för Starar
Lerkils
Båtsällskaps
hemsida www.lerkil.net
6.
Villkor
för deltagande
Båtpåskall
vara
ansvarsförsäkrad.
Flytväst, våtdräkt eller torrdräkt skall

Startavgift
1300 sker
SEKpåper
bäras utan anmaning.
Allt deltagande
egenbåt,
risk.betalas

7.
8.

vid ankomst.

OBS! Är tacksam om både Snipar & Starar anmäler sig på majsnipen@telia.com Detta för att vi skall
Priser
till desamarrangemanget
tre främsta besättningarna.
Vandringspris samt fina nyttopriser till alla deltagare.
kunna
planera
bättre!

Logi för SnipeLäs
seglare.
kontakt med
Pelle Edwall. Om ni inte kan
Anmälan görs till per.edwall@protecnia.se
merTag
på hemsidan
www.hoyc.org.
+46
31
28
84
85,
+46
722
33
70
16
majsnipen@telia.com
där så går
detdatum
att ringa
till Pelle på
Tfn +46
33 70 16är
eller
Mats Tfn +46 (0)706 76 53 50
- Sista
för anmälan
är 30:e
april(0)722
2013! Anmälan
bindande!
Logi för Starbåts seglare. Ta kontakt med Lars Edwall.
+47
95 82
83 36 le@tjuvholmen.no
1300 är
SEK
båt,
betalas
vid
ankomst.
- SistaStartavgift
datum för anmälan
30:eper
april
2017!
Anmälan
är bindande!
I dessa 1300kr så får ni 6st kanonfina seglingar, lunch både lördag och söndag + en

Logi för Snipe seglare. Tag kontakt med Pelle Edwall.
Startavgift+46
1300
per
betalas
vid ankomst.
regatta
middag.
31 28 SEK
84 85, +46
722båt,
33 70 16
majsnipen@telia.com

Logi Tag kontakt
med
Edwall.
+46
722
33 70
16
Dessutom
är allt
detta
förmed
en eller
besättning
(två personer).
Logi
förPelle
Starbåts
seglare.
Ta
kontakt
Lars per.edwall@protecnia.se
Edwall.

+47 95 82 83 36 le@tjuvholmen.no
I dessa 1300kr så får ni 6st kanonfina
seglingar,
lunch
både
lördag
söndagtill
+ en
Inte nog med
detta, det
är även
massa
finaoch
nyttopriser
allaregatta
seglare.middag.
Dessutom Iärdessa
allt detta
för
en
besättning
(två
personer).
1300kr så får ni 6st kanonfina seglingar, lunch både lördag och söndag + en
Inte nog med detta, det är även massa fina
nyttopriser
regatta
middag.till alla seglare.
Fredagen den 5/5 är detDessutom
en golftävling,
Majgolfen
är för (två
alla personer).
seglare, funktionärer, familjemedlemmar
är allt detta för en som
besättning
Alla som vill deltaga anmäler sig på per.edwall@protecnia.se
Hovås Kallbadhus (HoYC)
Anmäl er till detta!
Det
sociala
är viktigt,
segling.
Fjordvägen 51,
Inte
nog
med detta,
det ärinte
ävenbara
massa
fina nyttopriser
tillHovås
alla seglare.
För att hitta hit, gå in på Eniro.se eller Hitta.se och sök
Adressen är Hovås Kallbadhus, Fjordv. 51, 436 50 Hovås.
Jag föreslår att ni bor i Göteborg eftersom regattamiddagen är på Golfkrogen i Hovås som vanligt.

Hovås Yacht Club: Fjordvägen 51, 436 50 Hovås - Göteborg
Kansli c/o Gamlaklubbhuset Golfbanevägen 17, 436 50 Hovås.
Tel. 0706 76 53 50 mail: info@hovasyachtclub.se www.hoyc.org

