Nesodden
Seilforening –
Knerten Open 2010-2011

Figur 1 bilde fra Kællen Køpp

Åpen klubbregatta i To Krona vinter 2010/2011
Det inviteres herved til Klubbregatta på Steilene.
Når vinteren setter inn er det ofte fint på fjorden! Vi benytter noen få korte vinterdager til en serieseilas
i Nesodden Seilforenings To Krona –joller.
Det seiles korte seilaser på utlagt bane utenfor bølgebryteren. Båtene seiles av to (3) personer. Nå blir
det ikke krangel om lystall, antall spinnakere, etc. Det er helt like båter og første båt i mål vinner
seilasen. Seilasene passer like godt for tur og hav seilerne som for jollefolket eller i kombinasjon. Det
viktigste med denne serien er å holde vedlikeholde seilkunnskapene gjennom vinteren, møte andre
hyggelige seilere samt ha en flott dag på fjorden.
Det legges opp til seilas på følgende datoer:
Søndag 12/12- 2010
Lørdag 8/1 – 2011
Lørdag 12/2 – 2011
Søndag 13/3 – 2011 Finale

FRAMMØTE OG START:
Ferge fra Alværn brygge:

10:30

Skippermøte på
brygga:
Varsellyd:

10:45

1.start

11:45

11:40

Skippermøte holdes foran ”bensinboden” hvor det gis informasjon om banevalg, sammensetting av
heat etc

BANER
Det legges Pølsebane ved bølgebryteren. Det seiles to runder og Start/mål bøyer fungerer som gate.

SEILINGSBESTEMMELSER
Det er laget egne seilingsbestemmelser.

PREMIERING
Jada, fine premier.

SOSIALT SAMVÆR
I tillegg til å være regattatrening danner Knerten Open en sosial ramme for Nesodden Seilforening.
For å gjennomføre dette må man ta i et tak når man ikke selv seiler. Det skal rigges opp og ned båter,
de skal startes, dømmes, kokes kaffe, etc

STARTAVGIFT OG PÅMELDING.
Startavgiften er kr. 200.- inkluderer kaffe på debrifingen. Man melder seg på som lag.
Det er få båter og det blir fort mørkt, så antallet lag er begrenset til 12. Her er det førstemann til mølla!
Ved stor interesse vil man sjekke muligheten for å få inn flere båter og dermed øke antallet lag, men
det er fortsatt førstemann til mølla. Påmelding gjøres online på denne linken:
https://www.deltager.no/knerten_open_12122010

SIKKERHET
Alle skal bruke vest under seilasene, det vil være sikkerhetsbåt tilstede på banen. Det er vinter og det
er kaldt i sjøen og båtene kan kullseile.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe
ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller
etter regattaen.

INFORMASJON
Øyvind Degnes, 91325609 / oyvind@container-norway.no kan svare på litt av hvert
Knerten Open er laget i inspirasjon fra Kællen cup som Fredrikstad seilforening arrangerer fra
Andersen Slippen. Knerten er den lille øya utenfor StorSteilene.
Mer om Kællen Cup her: http://www.fredrikstad-seilforening.no/

Vi sees!
MVH

Nesodden Seilforening
Tur og Hav utvalget.

