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Inbjudan Träningssegling: Bohus-Malmön
Klasser:

Optimist (A,B, C,) E-jolle, Laser, Trissjolle

Datum:

2020-07-12

Arrangör:

Bohus-Malmöns Båtklubb, BMBK
Adress: Tampen, 456 55 Bohus-Malmön

Då Liros sommarcup har ställts in så bjuder BMBK istället in till Träningsregatta men
med tyvärr färre klasser än tidigare planerat.

1.

Deltagande


Träningsseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR) och med
Appendix S. Seglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter
kommer att finnas på http://www.bmbk.nu samt den officiella anslagstavlan
placerad på klubbhuset.
 För Optimist C gäller ”Gröna Seglingsföreskrifter”
 En seglare som är på vattnet ska ha på sig personlig flytutrustning.
 På grund av Corona så gäller följande förhållningsregler:
o Max en förälder per seglare får vistas samtidigt inom klubbområdet
o Klubbhuset är stängt för seglare.
o Enbart servering av enklare fika (dricka/kaka)
o Undvik trängsel vid på hamnplan samt sjösättningsramperna.
 Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från träningsracen kommer att
publiceras på internet. Genom att anmäla sig till träningsseglingen ger deltagaren
sitt medgivande till detta.

2.

Anmälan


Anmälan görs genom formulär i länken nedan. Antalet anmälda är begränsat till
50st seglare så först till kvan gäller.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ownH6TbePOBVik3dvQoR66KNK9Ymmpgj7EX
nWuXAQpe04w/viewform



3.

Anmälningsavgiften är 40kr för Optimist C, 140 kr för enmansbåt och 180 för
tvåmansbåt och betalas genom Swish. Instruktion om betalning skicks ut till de
första 50st anmälda veckan innan träningsseglingen.

Genomförande och hållpunkter






Registrering 10,00-11,00, tid för första varningssignal 11:05
Tre träningsseglingar är planerade.
Seglingen genomförs i form av djungelbana med fasta märken där gemensam
start för olika klasser kan förekomma.
Seglingarna genomförs på vattnen i anslutning till BMBKs klubbhus.
Pris till de tre första båtarna i varje klass. Samtliga deltagare i Optimist C får
pris.
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Praktisk information


Observera att det är färja till Bohus-Malmön – denna avgår i regel var 30:e
minut (varje hel och halv timma från färjeläget på ön och tio över samt tjugo i
från färjeläget i Tullboden och överfarten tar normalt ca 10 minuter.



För att komma till BMBK (vid ”Tampen”) kör du av färjan och följer bilvägen
in mot samhället drygt 800m. BMBK ligger på vänster sida strax innan du
kommer in i samhället.



För sjösättning av eventuella RIB-båtar finns en större ramp vid minigolfbanan.
Till rampen hittar man genom att följa vägen in i samhället, köra förbi
Konsumbutiken och fortsätta drygt 150 meter.



För boende på Bohus-Malmön:
o Malmöns Pensionat: https://bohus-malmon.se/
o Villa Lugn o Ro: https://www.villalugnro.se/



På Malmön finns en Konsumbutik – Klippan, (öppen alla dagar) det finns också
restauranger vid gästhamnen gångavstånd från tävlingsområdet.
Översikt över seglingsområde:

Datum: 2020-06-21
BMBK Kappsegling
genom Johnny Isdahl

