Tävlingssektionen 2017
Tisdagsseglingar.
Här lär du dig att hantera och trimma din båt mot likasinnade. Det är både spännande,
roligt och avkopplande.
Poängkappseglingarna för kölbåt SRS är tisdagar på Älgöfjorden med första start ca kl 1900.
Vi seglar i form av kryss-länsbanor och distansbanor med omvänd SRS.
(Seglingstid ca 1- 2 tim.)
Vi kör en vår- och en höstserie, där totalsegraren erhåller ett fint pris.
Klubbmästare för året blir den med lägst sammaräknade poäng från vår respektive
höstseglingarna, borträknade seglingar enligt nedan räknas ej med.
Endast medlemmars seglingar medräknas vid uträkningen för klubbmästare.
VÅRSERIEN:

9 st seglingar

9/5 (Distans), 16/5 (Bana),23/5 (Bana),
30/5 (Distans), 6/6 (Bana), 11/6 (Nordön race), 13/6 (Bana),
20/6 (Distans), 27/6 (Bana)
HÖSTSERIEN: 8 st seglingar
8/8 (Bana), 15/8 (Distans), 22/8 (Bana),29/8 (Distans) och 5/9 (Bana,
start kl 18.30), 12/9 (Bana), start kl 18.30, 19/9 (Bana), start kl 18.30
24/9 (Distans) Slutköret söndag, start kl 14.00.
* Varje säsong får 2 genomförda seglingar räknas bort, dock skall minst 5 seglingar
räknas.
(dvs blir det 6 genomförda seglingar får bara 1 räknas bort, vid 5 eller 5 eller färre
räknas alla).
* Anmälan sker i Klubbhuset ca en timme innan seglingens början.
* Upplysningar: Jonas lager 0706-36 05 94 och Stefan Möller 0706-22 91 91

Nordön Race 11/6. (Obs !! ingår i vårserien)
Nordön Race, en segling för alla!
Kategori: Kölbåtar enligt SRS
Söndagen den 11 Juni, första start ca 13.00.
Anmälan sker på plats, mellan kl 11.00-12.00
Upplysningar: Jonas Lager 0706-36 05 94, alt Stefan Möller

Slutköret 24/9.
Här kör vi sista seglingen på säsongen…..
Slutköret är en Distanssegling med egna priser men räknas också in i poängseglingarna
i höstserien.
Start Söndag den 24/9 kl 14.00. Prisutdelning efter seglingen ca kl 18.00
Anmälan antingen via www.kmsnordon.se eller i klubbhuset mellan kl 12.00-13.00.

Prisutdelning
Efter årets seglingar träffas vi senare för prisutdelning.
Plats och tidpunkt återkommer vi senare med.

Väl mött!
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