Brevik seilforening inviterer til
NM i BB11 9.-11. august 2019.

NM i Brevik nærmer seg, og vedlagtfølger litt praktisk informasjon:
(Dette er en intensjon; de ofﬁsielle seilingsbestemmelsene ﬁnner du på Brevik
seilforenings sine sider.
FREDAG:
• Uttak av båter på fredag på Setre i Brevik (gratis) Fint om ﬂest mulig båter kommer
samlet - avtale kan gjøres direkte til Leif A Haugen (98092893)
• Enkel mat/grill/samling på Seivall i forbindelse med registrering ca. kl. 1800-2100.
Serveres av BB11-klubben.
LØRDAG:
• Regatta – intensjon 4 seilaser. Registrering: 09.00. Skippermøte kl.10.00.
• Første start tidligst 11.00
• Mat og sosial samling på Seivall fra kl.18.00. Middag 250,-.
SØNDAG:
• Regatta – intensjon 3 seilaser. Første start tidligst kl.11.00. Ingen seilaser etter kl. 1500
på søndag såfremt vilkårene for NM er oppfylt.
• Kranløft av båter etter seilas i Brevik ca. kl. 1700 (gratis)
ANDRE OPPLYSNINGER:
• 4 rom med totalt 11 senger kan lånes på Seivall. (noen rom m/dobbeltseng)
• Mulighet for telting på Seivall
• Mulighet for oppstilling av bobil
• Mulighet for å bo i båt på Seivall
• Mulighet for bo på hems (4-5 plasser - ta med liggeunderlag/sovepose)
Kontakt: 40021023 for avtale av rom/overnatting (Ole Øyvind Ingebretsen)
Mer ﬁnner du på Brevik Seilforening
Påmelding: www.manage2.sail.com
Husk: Lisens! www.seiling.no
BB11-Gruppa Brevik v/Hanne Sondresen (90743062)
Brevik Seilforening v/Ole Øyvind Ingebretsen (mobil: 40021023)

NM BB11 2019
Arrangør: Brevik Seilforening
Dato: 9.8.2019-11.08.2019
Sted: Seivall
Påmeldingsfrist: 2. August 2019
Påmelding: www.manage2.sail.com

Startkontingent: 650,Etteranmeldingskontingent: 800,Telefon: 40021023
E-post: Oleingebretsen@gmail.com
__________________________________

NM BB11 2019
Brevik Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap for BB11 i Brevik.
Brevik seilforening har hatt lang tradisjon for BB11-seiling og allerede samme år
som båten ble lansert (1956) seilte det BB11 på Eidangerfjorden.
Vi har ambisjon om å få 25 deltakende båter til Seivall i år.
BB11-miljøet setter det sosiale miljøet og vennskap mellom seilerne høyt. Vi
ønsker derfor å lage en ﬁn ramme med Seivall som samlingsplass under NM.
Tilreisende seilere vil kunne bli innkvartert på Seivall enten på rom i hovedbygget,
på hems på seilloftet i sjøbua eller i telt på uteområdet. Dersom du ønsker å bo i
båthavna i egen båt eller bobil på land så gi oss et vink - så ordner vi det.

