INVITASJON

Onsdagsregatta
Distanseseilas og Baneseilas
Høstsesongen 2022

Vi vil veldig gjerne hjelpe deg å delta, så har du spørsmål til
dette arrangementet eller storbåtseiling generelt, ta
kontakt med oss på storbaat@askerseil.no

Asker Seilforening arrangerer også i 2022 sin tradisjonelle onsdagsregatta for kjølbåter. Planen
for 2022 blir som følger:
Sesongen deles i to, vår og høst, med hver sin påmelding i sailrace-system.
Der vil du også finne seilingsbestemmelser og resultater.
Det vil koste 600 kr pr halvsesong for medlemmer og 800 for ikke-medlemmer, med påmelding
på arrangementets side på Sailrace system.
Vet du ikke hva onsdagsseilingen går ut på, og har lyst til å prøve før du betaler? Båter som ikke
har deltatt tidligere kan gjerne være med å prøve gratis et par ganger for å teste. Da er det bare å
følge med på facebooksiden Storbåtseiling i Asker Seilforening og dukke opp ute på banen.
Etter to sesonger etter pandemi og mye fokus på utvikling, deling av kunnskap og trenere på
banen, går vi etter innspill fra seilerne i 2022 tilbake til det mer tradisjonelle formatet. Vi
beholder dog rom til å feile og lave skuldre. En inkluderende onsdagsseiling med plass til alle både de som nettopp har begynt, og de som .satser nasjonalt eller internasjonalt.
HØSTSESONGEN – 600/800 kroner (1-2 testseiling uten påmelding er ok)
Det blir seiling hver onsdag f.o.m. 17.aug t.o.m. 28. sep - 7 onsdager
- Serieseilas – 7 seilaser – 5 tellende, inkludert
o 2 onsdgasregattaer
o 2 superonsdager med regatta i samarbeid med Bærum seilforening og Nesodden
seilforening – hvor Askerbåtens tider blir overført til serieseilasen - egne
seilingsbestemmelser
o Klubbmesterskap 3 onsdager – teller også i serieseilasen – egne
seilingsbestemmelser
17. aug
24. aug
31. aug
7. sep
14. sep
21. sep
28. sep
-

onsdagsregatta
Superonsdag ASF– egne seilingbestemmelser
onsdagsregatta
Superonsdag BSF– egne seilingbestemmelser
Klubbmesterskap
Klubbmesterskap
Klubbmesterskap

To klasser
o LITEN – for båter med NOR-rating – målt eller antatt – under 0.96
o STOR – for båter med NOR-rating – målt eller antatt – lik eller over 0.96

