GÄSTRIKE SKALABÅTKLUBB
Inbjudan till Skalabåttävling
Harnäsbadet, Furuvik
5 september 2015
Hej! Det är åter dags för GSBK:s hösttävling.
Förare med respektive, klubbmedlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till
evenemanget med samvaro och skalabåttävling inklusive förtäring!
Beträffande tävlingen gäller, att den arrangeras enligt gällande SIS tävlingsreglemente
med klassindelningarna A, B, C, D och E. Förare med modellbåt platsande i någon av
dessa klasser är välkomna att delta.
För deltagarna i klasserna A, B och C och som har helt nya modeller, kommer vi att
göra modellbedömningarna efter att körningen avslutats.
För att klara av eventuella modellbedömningar behöver vi som brukligt hjälp från flera
modellbedömningsdomare för respektive klasser.
Bansträckningen kommer att bli enligt bifogad banskiss ”2 juni 2007”. Manöverprovet
avslutas med kajtilläggning enligt sedvanlig modell. Manöverprovets genomförande
skall ske i enlighet med tidigare regler med avseende på portansegling, brytning av
portlinje, antal backförsök m.m.
Mer och utförligare information presenteras efter behov på förarmötet.
Vi kommer att lägga ut en lite enklare brygga, den som vi hade på Modelldagen i
våras. Det blir lite trängre på bryggan, då det är nära mellan lägena för
sjösättning/upptagning, körplatser och kajen.
Vi har tänkt lägga upp dagen så här:
Lördag den 5 september 2015
Registrering, alla klasser
Förarmöte
Heat 1
Lunchpaus
Heat 2
Modellbedömning för nya modeller
Prisutdelning

09.00 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 ~ 12.00
~12.00 ~ 14.00
~14.00 ~ 16.00
~16.00 ~ 17.00
~17.30

Startavgift 60 kr per deltagande modell i klass A, B, C, E (seniorer)
Startavgift 40 kr per deltagande modell i klass D (junior)
Prylpriser och diplom utdelas till samtliga deltagare.
Anmälan med:
Deltagarnamn, Båtnamn, Klass, Frekvenser, Båtbredd och –längd alt kajbredd samt
deltagande i lunch.

Anmälan (som är bindande), senast den 29 augusti 2015 till:
Tord Andersson, tel 026-19 15 65, 070-328 73 10 eller e-post an.tord@telia.com
Observera att du måste anmäla dig även om du bara kommer till lunchen.
Som ni ser i upplägget av tävlingsdagen, så avsätter vi även i år två timmar för
lunchen. Vi upprepar vår sedvana med en gemensam lunch, så att alla tävlande kan
vara med i den sociala delen av tävlingen. Det brukar ju gå bra, att hinna med den
längre lunchen, utan att tävlingsdagen blir för lång.
Till lunch återkommer vi till favoriten från tidigare år och serverar gulaschsoppa. Därtill
kommer något grönt med ost och bröd, liksom olika drickbara alternativ. Hoppas det
ska smaka i år också. Priset är 40 kronor per person. I detta ingår för– och
eftermiddagskaffe eller –te med något tilltugg.
Senare på dagen, inför kvällens övningar, kommer vi att tillhandahålla en het grill. Vi,
som blir kvar, får här tillfälle att samlas till sedvanlig säsongsavslutning, där var och en
grillar sina egna köttbitar.
Järnvägsprojektet har kommit så långt att Rv 76 nu är klar. Den har nu det utseende
som är avsett. Infarten till Harnäsbadet är kvar på samma ställe som den alltid har
varit och nu är också den nya vägen in mot badet klar. Den går nu under spåret.
Hjärtligt välkomna
GÄSTRIKE SKALABÅTKLUBB

