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MOLDE RACE WEEK 2017 PROGRAM PÅMELDING

Molde Race Week har som mål å være en 
komprimert helgeregatta som
fenger både unge og voksne seilere. For 
fjerde år på rad arrangeres Molde
Race Week helga før skolestart.

Vi oppfordrer Moldeseilerne og alle andre 
seilere i Midt-Norge til å sette av
helga 18.–20. august til Molde Race 
Week! Molde Race Week vil for storbåt 
bestå av baneregattaer to av dagene, og 
av én dag med distanseregatta.

For jollegruppen blir det seiling lørdag og 
søndag. 

Det blir premiering av resultat per 
dag og sammenlagt. Pluss litt annen 
premiering! ;)

Hele arrangementet vil bli gjennomført 
på Fjærestua som er Molde Seilforening 
sitt klubbhus i Molde. Utenbys båter 
kan ligge på Gjestebryggen som er 
bølgedemperen på Tøndergård båthavn. 
Der er det tilgang til både toalett og 
dusjfasiliteter. 

Vi kommer til å bruke Fjærestua til 
skippermøter. Der vil det også bli satt 
opp et telt til sosiale aktiviteter på 
ettermiddag og kveld. Det blir salg av 
middag både fredag og lørdag i teltet, 
samt salg av drikke til maten – og for 
øvrig videre utover kvelden i en sosial 
setting.

Velkommen til en sosial og seilsportslig givende helg i Molde!

Benytt hjemmesiden til Molde Seilforening for mer oppdatert informasjon
www.moldeseilforening.no/MRW

18.–20. august 2017

Molde Race Week 2017
Molde Seilforening inviterer til
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Joller
Lørdag 19. august:
10:00 Skippermøte på regattakontor
11:00 Første varselsignal første start av maksimalt 4 starter på lørdag, 
19:00 Servering av mat og drikke, sosialt

Søndag 20. august:
11:00 Første varselsignal av totalt 6 starter
16:00 Resultat og premieutdeling (umiddelbart etter siste regatta)

MOLDE RACE WEEK 2017 PROGRAM PÅMELDING

Programmet kjøres omtrent som tidligere år. Jolle og Storbåt får felles område 
for sosialt og regattakontor ved Molde Seilforenings klubbhus ved Fjærestua.
2 starter storbåt langdistanse. Alle seilaser tellende, lavpoeng system.
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Storbåt
Fredag 18. august: Baneseilas
18:00 Skippermøte på regattakontor
19:00 Tidligste start
21:00 Servering av mat og drikke, sosialt, premieutdeling

Lørdag 19. august: Distanseseilas
10:00 Skippermøte på regattakontor
11:00 Tidligste start 1. distanseseilas
 (2x Hjertøysundet/Meekflua, 2–3 timer seilas)
 Påfølgende 2. start distanseseilas (2–3 timer seilas)
19:00 Servering av mat og drikke, sosialt, premieutdeling

Søndag 20. august: Baneseilas
10:00 Skippermøte på regattakontor
11:00 Tidligste start
16:00 Resultat og premieutdeling (umiddelbart etter siste regatta)
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Påmelding
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2761

Påmelding middag
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2762

Startkontigent
Storbåt: 500kr
Jolleseilere: Gratis


