Fjordklubbens Classic 31/8
Fjordklubben vill önska dig hjärtligt välkommen till en heldag på Stora Värtan i Täby, Stockholm den
31 augusti 2019.
Alla Fjordlingar är välkomna till Classic loppet.
Som vi meddelat tidigare så arrangerar Fjordklubben en helg med aktiviteter.
Den 31 augusti blir det aktiviteter i Viggbyholms båtklubb och då ska vi bl.a. arrangera en
navigationstävling för Fjordlingar.
Den går ut på att köra en bana på Värtan och den som är bäst på att hålla sin förbestämda idealtid,
vinner.
Det är alltså inte en tävling om vem som kör snabbast.
Banan är ca. 20 Nm och deltagarna kommer få mer detaljerad information på mejl efter anmälan.
Vi kommer använda Webtracking för att enklare kunna bedöma placeringarna på ekipagen.
Webtracking laddas ner som en app på telefonen, den som skall delta måste alltså ha en
smartphone. Mer information kommer.
Sjösättning via ramp och parkering av trailer kan göras utan kostnad på Viggbyholms båtklubb där vi
även kommer att kunna förtöja båtarna. Efter Classic loppet finns möjlighet att snacka
Fjord/Fjordlingar i Viggans klubbhus.
Middag och mingel i klubbhuset efter kl 18.00 plats: Viggbyholms båtklubb, Hamnvägen 1 i Täby.
middagen ingår hamburgarer samt en dryck, öl eller läsk. Avgift 200kr/deltagare.
Anmälan görs via denna länk: Anmälan Fjord Power Weekend 2019
Startavgift 300 kr
Tider Fjordling Classic:
•
•
•
•
•
•

Fredag eftermiddag och lördag fram till ca 9.00 sjösättning vid Viggbyholms båtklubb.
9.00 – 10.30
Teknisk kontroll av båtarna
11.00
Förarmöte
12.00
Start
15.00
Prisutdelning
18.00
Fjordklubbens Middag och Mingel, anmälan görs på ovansående länk.

OBS! Betalningar görs direkt i bokningssystemet via Paypal det går bra att betala direkt med kort välj
detta alternativ på betalningssidan. Betalningen går till Fjordklubben.
Frågor? hör av er till fpw2019@fjordboatclub.se så försöker vi lösa det.

Några grundläggande säkerhetsregler för Classic loppet
•
•
•
•
•
•

Allt deltagande sker på egen risk.
Arrangörerna har inget ansvar vad gäller grundstötning eller andra olyckor.
Alla deltagare måste följa gällande sjölagar och väjningsregler. Naturligtvis gäller även vanligt
sjövett och flytväst. Ansvarsförsäkring ska finnas på båten
Föraren måste använda "dödmansgreppet" under hela färden.
Säten, bränsletankar och batterier ska ordentligt fastsatta

Mer detaljerad information kommer skickas till deltagarna

