
 

Fjord & Fjell X,  25-27august 2017  
Turseilas med innlagt fjelltur til Våge - Tysnes  

Vi gjentar tidligere suksesser og håper på stor deltakelse fra BS medlemmene!  

Dette er årets mest sosiale tur, og er en moderne versjon av det som i «gamle dager» ble kalt «eskadreseilas».  

Her trenger du verken NOR Rating målebrev eller kave med å komme først i mål. Vi seiler sammen fra BS om 

fredagen kl. 18. Mulig det kan bli noen "private regattaer" over Bjørnefjorden, det bestemmer du selv, men det 

blir ingen tidtaking og resultatlister.  

Blir det lite vind starter vi motoren, og du ankommer Våge når du selv ønsker det fredagskvelden. Ved ankomst 

sørger du for din egen middag og selskapelighet etter eget ønske. Lørdag er det full flagging i havnen (om du 

har signalflagg om bord).  

Lørdag formiddag planlegger vi felles fjelltur, for de som ønsker det. Det vil bli satt opp buss fra Våge til et egnet 

startsted for turen. Om søndagen er det felles avgang fra Våge kl. 12:00, eller når du selv måtte ønske det.  

Lørdag kveld legges det opp til felles middag på Mandelhuset, som ligger i gangavstand fra havnen. Vi bestiller 

felles treretters meny - info kommer. 

Hva du vil være med på av aktivitetene på Tysnes er helt opp til deg, men vi må ha påmelding slik at vi kan 

reservere plasser i havnen og bestille både bord og buss.  

Program  
Fredag 25.8.  

Kl. 18:00 Felles avgang fra BS –  vi setter seil i Bjelkarøyosen, ankomst Våge ut på kvelden 

Lørdag 26.8 

Kl. 11:00 Bussavgang for fjelltur til Tysnessåta/Hovlandsnuten fra Våge  

Kl. 20:00 Middag   på Mandelhuset 

Søndag 27.8.  

Kl: 12:00 Avgang (eller når du måtte ønske det) Vi oppfordrer alle deltakere til å ha lyttevakt på VHF kanal 15 

(og kanal 16 d/w) ved avgang for eventuelle beskjeder fra arrangementskomiteen  

Det er ingen deltakeravgift, men alle gjør opp for eget forbruk 

For eventuelle spørsmål knyttet til arrangementet ta kontakt med Lars Chr Stendal (m. 91 11 55 16)   



 


