Invitasjon til Trimmingsseilasene 2022
Os Seilforening
Tirsdagsseilasene er en spennende naturopplevelse uansett vær og vind. Som alltid ønsker vi spesielt nye båter
velkommen. Deltagende båter oppfordres til å byttelåne ut erfarent mannskap til nybegynner båtene slik at
terskelen for å komme i gang med regattaseiling blir lavere. Regattakomiteen vil være behjelpelig for de som
ønsker å delta. Lurer du på hvordan man kommer i gang? Ring oss!
Trimmingsseilasene har start og innkomst i Strøneosen. Oppmerksomhetssignal vil gå så snart som mulig etter kl. 18.15
unntatt for de to siste seilasene i september der signalet vil gå så snart som mulig etter kl. 17.45.
Trimmingsseilasene:26 april. 3 mai. 31 mai. 14 juni. 28 juni, 2 aug, 16 aug, 30 aug, 13 sept, 20 sept, 27 sept.
Regler - Seilasene er underlagt reglene slik som de er definert i Kappseilingsreglene 2021-2024 samt gjeldene NOR Rating
regler. Vi oppfordrer alle til å benytte trackingsystemet Race Q, for å få størst mulig læringsutbytte av trimmingsseilasene.
Klasser - Båtene deles inn i to klasser i henhold til deltakerlista.
Trimmingsseilasene tillater vi nye seilere som ikke har fått ordnet med målebrev ennå, å starte i den klassen som antas å
være rett i forhold til Rating-tall for tilsvarende båt. Rating-målebrev må ordnes i løpet av terminen for å få tellende
resultater. Foreningens NOR Rating måler ordner lys innmåling av båter i Os Seilforening gratis. Ta kontakt med Hermod på
telefon 95740041.

Startkontingent kr. 200, og gjelder for Trimmingseilasene. Om ein deltar på Korsfjordtrimmen i tillegg til trimmingsseilas er
sartkontigent for begge 500kr. Denne betales for betalingsløsning for Korsfjordstrimmen. Seiles kun Trimmingsseilasene er
det nok med påmelding på kontaktadresse under, og Startkontingent innbetales på kontonummer: 3525.23.09479
Regattaen er ikke lisenspliktig.
Påmelding gjøres på www.os-seilforening.org
Kontakt:E-mail; regatta@os-seilforening.org
Resultater - som alltid er resultatene tilgjengelig på internett samme kveld.
Komiteens medlemmer:
Per Aga Regatta sjef
Terje klyve

908 54 635
474 57 096

Regattakomiteen ønsker alle god bør i 2022

