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Välkommen !

Kvällsprogram Fredag 8 Juni
18.00 Sekretariat öppet med förfriskningar.

Dagsprogram Lördag 9 Juni
09.00 Sekretariatet öppnar, alla skeppare anmäler sitt deltagande.
10.00 Rorsmansmöte
11.00 Första start
15.00 Beräknad målgång 
               Klubbhuset öppet med lätt förtäring.
18.00 Seglarfest med prisutdelning.

              Seglingen seglas 
          enligt omvänt SRS, alltså 
                                       varje båt startar på en i 
   förväg uträknad tid endast 
                                tillsammans med de som har precis 
             samma SRSKtal. Första båt i mål 
          vinner,  det betyder att starten inte 
                        kommer bli ett nervöst moment för Er som 
                      inte är så vana. 
             

   I tävlingsklassen finns ett förstapris 
                    och vandringspris, övriga priser 
                    lottas ut bland deltagarna som närvarar vid prisutdelningen.
       
 Det finns också en separat familjeklass för Er
        som inte vill tävla, i denna klassen kommer inget resultat 
        att anslås och alla priser lottas ut bland de som fullföljt seglingen.
     
     Banan är en distansbana utanför Grötvik
      Rundningsmärken kommer både att vara av klubben utlagda bojar 
                         och sjömärken.
              
              Start, målgång och så mycket som möjligt av 
                  banan läggs så att det är möjligt för anhöriga att följa seglingen från land.

                   
                Separat anmälan via hemsidan till seglarfesten, där  det
                                serveras massor av god mat och dryck i en trevlig marin miljö.
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Hallandsseglingen 2015 
Välkommen till familjesegling för kölbåtar 
i Halmstad  
den 6:e juni 
!

Dagsprogram Lördag 6 Juni 
8.30 Sekretariatet öppnar, alla skeppare anmäler      

sig. 
9.30 Rorsmansmöte       
10.30 Start för SRS 1,00    
ca 15  Beräknad målgång.         
  Klubbhuset öppet med lätt förtäring.                  
18.00   Seglarfest med prisutdelning.       

Kvällsprogram Fredag 5 Juni  
18.00 Sekretariat öppet med    

förfriskningar. 

Anmälan och mer information 
www.hallandsseglingen.se 

Seglingen seglas enligt omvänt SRS-tal, 
alltså varje båt startar på en i förväg uträknad 

tid endast tillsammans med de som har precis 
samma SRS-tal. Första båt i mål vinner, det 
betyder att starten inte kommer bli ett nervöst 
moment för er som inte är så vana.  !

I tävlingsklassen finns ett förstapris och vandringspris, 
övriga priser lottas ut bland deltagarna som närvarar vid 
prisutdelningen.  !
Det finns också en cruisingklass för er som inte vill tävla, i 
denna klassen kommer inget resultat att anslås och alla 
priser lottas ut bland de som fullföljt seglingen. !
Banan är en distansbana utanför Halmstads hamn, 

rundningsmärken kommer att vara klubbens bojar och 
sjömärken. 
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