Invitasjon til ZHIK ONESTAR – Klassemesterskap Singlehanded
Lørdag 11. September 2021 inviterer Fredrikstad Seilforening og Shorthanded Sailing Norway til Zhik
One Star.
I år er One Star definert som klassemesterskap Singlehanded, men det er fortsatt god plass til deg
som har mindre erfaring eller har lyst til å prøve for første gang å seile regatta alene!
Zhik One Star er en unik anledning til å få testet seg selv og båten i det flotte farvannet utenfor
Hankø og samtidig få gode seilprater med likesinnede på Hankø Yacht Club. Dette er kanskje årets
hyggeligste – og mest utfordrende – regatta!
Nytt av året er at vi også inviterer til en treningsdag i forbindelse med regattaen. Har du lyst til å
være med i One Star, men ønsker å trene litt på forhånd, eller du er usikker på å håndtere båten din
alene, kan du komme til Hankø fredag 10. september og få gode råd og praktisk trening. Separat
invitasjon og påmelding legges ut til dette.

Praktisk informasjon
Sted:

Hankø Yacht Club (HYK)

Dato:

11. september 2021

Registrering:

På Hankø Yacht Club, fredag 10. september fra 1900 – 23.00

Påmelding:

Innen 30. august 2021, kl 23.59

Etteranmelding:

Innen 6. september 2021, kl 23.59

Deltageravgift:

350,-

Havn:

Deltagende båter vil kunne ligge på Hankø Yacht Club under arrangementet
fra fredag til søndag. Havneleie er inkludert i deltageravgiften.
Skulle det bli fullt på HYK, henvises øvrige båter til Seilkroa. Her er det
ordinær havneleie.
Vi ber alle om å ta kontakt på kanal 77 ved ankomst for tildeling av plass.

Klasser:




Nor Rating - Båtene fordeles slik at det er likest mulig antall i hver av
klassene, liten, medium, stor
Nor Rating - Uten spinnaker

Hvem kan delta:

Båter registrert i NorRating, med gyldig målebrev

Forsikring:

Alle deltagende båter må ha gyldig kasko-forsikring

Sosialt
Det vil arrangeres felles middag på HYK lørdag 11. september, påmelding til dette publiseres senere.
Du kan også bestille mat til fredag, og eventuelt matpakke til seilasen på lørdaag.

Deltagere på trening fredag 10. september, oppfordres til å komme torsdag 09. september.
Påmelding til sosiale arrangementer og bestilling av mat/matpakker publiseres senere.

Smittevernbestemmelser
Bestemmelsene som gjelder på tidspunktet regattaen avholdes må overholdes.

Velkommen alle seilere!

Kontaktpersoner:
Simen Løvgren, tlf 934 44 610
Eira Naustvik, tlf 91878543

