RAN seilforening

Inviterer jolleseilere fra hele Vestlandet i
Optimist og Zoom klassene til
seilsamling i RAN seilforening 30. mai – 1. juni 2009
Foreløpig program:
Fremmøte lørdag 30.05 kl 09.30 – Avslutning mandag 01.06 ca kl 1600
Optimist: Tre grupperinger
– A: Optimist elite – de som har deltatt i NC etc
– B: Elite rekrutt – de som tar sikte på deltagelse i NC/ Hordacup
– C: Rekrutter – de som har seilt en sesong og gjennomført nybegynnerkurs
Detaljprogram for samlingen blir utlevert ved registrering og lagt ut på ranseil.com
Bespisning: To varme måltid per dag (et varmt måltid siste dag)
Antall deltakere: -Begrenses til 100 stk (først til mølla prinsippet),
-Bindende påmelding innen: 15. mai 2009
I tillegg til hovedtrener Stig Arild Pettersen og Christoffer Brekke, vil vi ha et team
med mange andre gode trenere.
Innkvartering: Se lenger nede

Finne frem:
Ran seilforening sitt anlegg ligger i Anglevik, helt nord på Lille Sotra ca 20 minutter
fra Bergen sentrum
Pris for hele samlingen inkludert 5 varme måltid: kr 750 som innbetales til
kontonummer: 3628 53 55499 innen påmeldingsfristen. Husk å merke innbetaling
med navn på seiler og Pinsesamling 2009.

Bindende påmelding innen: 15. Mai 2009
Bindende påmelding på epost til : wenche.iren.bjelkaroy@livsnyter.com
Opplysninger vi trenger:
Navn
Adresse
Telefon/mobil
Alder - vurdering av ferdighet (for gruppeinndeling)
Båttype
E-post
NB! Foreninger som stiller med flere enn 5 seilere må også stille med sikringsbåt.
Vi tar sikte på enkle sosiale arrangement om kveldene.
Lørdag: Pizza og trekning av ”give aways”, og kino/film i det nye klubbhuset
Søndag: Grilling på kaien – og kanskje blir det badevær?!
Nærmere opplysninger kan fåes pr telefon:
Ingmar Westervik: 930 167 91
For generelle opplysninger om RAN Seilforening se: www.ranseil.no

Åpen kiosk med varmrett og diverse alle dager
Innkvartering:
Deltagerne fra Bergensområde må ordne innkvartering selv. For tilreisende er RAN
behjelpelig med overnatting. Vennligst ta kontakt med Ingmar Westervik på tlf
930 167 91 for nærmere informasjon. (Dette er da basert på selvhushold og at det er
med voksne deltakere som har ansvaret og holder tilsyn . Pris per person kr 100 for
hele seilsamlingen).
Egen båt:
Vi kan tilby gode liggeforhold for gjestebåter i vårt nye havneanlegg –se eget kart.
Pris per båt kr 100 for hele seilsamlingen inklusiv strøm og vann.
Campingvogner og bobiler kan få plass på parkeringsanlegget.

Kaianlegget:

Pinsesamlingen i Ran 2009 er sponset av:

www.drange.no

www.sartorstorsenter.no

