Invitasjon til Jubileumsregatta,
Aftersail og konsertarrangement
Påmelding på nett - Seilmagasinet.

Seilforeningen har i
vinter oppgradert
anlegget og gleder
oss til å vise dette
frem til alle som
kommer

Startkontigent inkl. aftersail og billetter til kveldens
konserter kr. 345,•
båt inkl skipper.
•
p.p/mannskap.
Aftersail inkluderer en drikke og enkel mat. Dersom
det er mannskap som ikke blir med på konsert
koster aftersail kr. 100 pr. person.
Billetter for andre gjester kan kjøpes på
Ticketmaster. Pris. Kr 345 pr. billett.
18. Års aldersgrense etter kl 1800

Brevik seilforening inviterer til jubileumsregatta
for alle båtklasser, St.Hansaften 23.06.2018.
Etter regattaene samles vi på «Plattingen» til
aftersail med premieutdeling og enkel
bevertning.
Vi feirer 100 års jubileumet skikkelig med
trekkspillmusikk på ettermiddag/kveld og
konserter på Seivall fra kl. 1830 til 2400.
For Crusing 1 og 2 inngår jubileumsregatten i
årets Skagerak Skjærgårdscup.
Båtklasser:
✓ Storbåter, Cruising 1 og 2
✓ Express
✓ BB-11
✓ Kogg
✓ Brett
✓ Joller
✓ + andre

Jubileumsregatta

Kl 1200 Regatta
Seilingsbestemmelser annonseres i forkant og regulerer
gjennomføringen.

Tentativ plan
Start og mållinje er mellom flaggstang på dommertårn
og startbøye.
Kl 1200 store båter. Skagerak Skjærgårsdscup.
Start i 2 puljer - Løp ca 3 timer.
Kl 1230 Expressklassen. 2 løp à ca 45 min.
Det beregnes at alle båter som seiler regatta
legger til bryggene innen kl 1530.
Aftersail med premieutdeling starter kl 1600
på «plattingen» ved klubbhuset.

Kl 1245 Koggklasse. 2 løp ca 45 min.
Kl 1250 BB-11 klasse. 2 løp ca 45 min.
KL 1300 Brettregatta; 2 løp ca 30 min.

Skisse over arrangementsområdet
✓ I tillegg til foreningens egen serviceanlegg leies inn ekstra kapasitet.
✓ Til konserten vil det være en del langbord og benker som plasseres ut. I tillegg
oppfordres det til å benytte med egne stoler/sitteunderlag.
✓ Aftersail vil bestå en en stk drikke og litt mat på sperret område (plattingen) frem til kl
1800. Deretter vil det være servering med mat og drikke innenfor hele avsperrede
arrangementsområde.
✓ Det vil være begrenset parkering nede på Seivall. Det er anledning til å parkere
langsetter hovedveien Bergsbygdaveien – Bjønnesveien. Ca 5-10 min å gå.
✓ Utover kvelden er det salg av mat og drikke på området til fornuftige priser.

Gjerde/avsperring/billetter
Bongsalg
Drikkesalg
Matsalg

Aftersail – til kl 1800

Røde kors, bøyebåt

Mobil scene

Område for langbord

St.hansbål

Toalettbrakke og tissetårn i tillegg til
servicebygg

Sperring

