
RAN Seilforening

Inviterer til

Øygarden Rundt 2009
Regatta for T&H

Fredag/lørdag

5. - 6. juni 2009

Påmeldingsfrist

Mandag 1. juni 2009

For mer informasjon/påmelding:

http://ranseil.no/

GOD SEILAS!

Foto: Leif Jørgen

http://ranseil.no/
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REGLER:
Regattaen vil være underlagt 
reglene slik de er definert i 
kappseilingsreglene for 2009-2012
og sikkerhetskategori 3.

I tillegg gjelder Skandinavisk 
Seilforbunds forskrifter, 
klasseregler og regler for 
HordaCup. Regattaen inngår i 
HordaCupen.

BANE, START og MÅL.
Start og målområdet vil være i 
Angleviken. 
Første start fredag kl 19:30.

Det seiles på faste merker med 
baneområde Hjeltefjorden nord til 
Fedje samt område vest for 
Øygarden. 

Det er lagt opp til alternative løp 
tilpasset vær og vind.

Startprosedyre og startrekkefølge 
vil fremgå av 
seilingsbestemmelsene.
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Respittsystem.

Det seiles i LYS tid på tid.

Klasser.

-LYS til og med  <1.15

-LYS f.o.m. 1.16 t.o.m. 1.24

-LYS f.o.m. 1.25 >

-Doublehanded.

Arrangøren forbeholder seg rett til å dele 
start av klassene på hensiktsmessige måte ut 
fra påmeldte båter

Premiering, premieutdeling.
Det blir premiering til 1/3 av påmeldte båter.

Det er også vandrepokaler i 2 av klassene, 
første gang satt opp 2008.

Det blir servert varm suppe etter målgang og 
det er muligheter for grilling på kaien. 

Startkontingent kr. 300,- innbetales konto 
9521.66.10068 eller det kan betales ved 
fremmøte på regattakontoret før start.

Spørsmål kan rettes til:

Steinar Kålås    995 81 973 

Leif J. Ulvatne 951 19 525
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NYTT KLUBBHUS

Vi utvikler stadig 
anlegget vårt i 
Angleviken og bygger 
nå nytt klubbhus.

Arbeidet er snart 
ferdig og huset vil 
være i bruk når 
Øygarden Rundt går 
av stabelen. 

Vi ser frem til å ta i 
mot våre gjestende 
seilere ved fremtidige 
arrangement til 
moderne og 
funksjonelle lokaler i 
Angleviken!

Fasiliteter som dusj, 
toaletter, kiosk, 
oppholdsrom, veranda 
med panoramautsikt 
er innen rekkevidde

Velkommen til 
Øygarden Rundt og 
opplev herligheten 
selv!

Velkommen!


