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Inbjudan till Clinic

Den 5 juni så arrangerar Varvet i samarbete med SRSS en clinicdag här ute på Lidingö. Var
bestäms senare. Vi kommer att lägga bana, ej segla själva, men ha våra båtar på plats för ev.
utlåning och så att deltagarna skall kunna känna på en ”hyfsad bra båt med hyfsat trim” så
att ni kan jämföra med er egen båt.
Vi kommer också ha bandaren på plats för exempelvis träning av startförfarandet. Vi
kanske gör så att vi blåser av seglingen 2 min efter start. Ni behåller båtarna i vattnet
medan vi någon av oss går igenom någon incident eller kommenterar starten och ger lite tips
om hur ngn kanske kunnat göra starten med lite mer framgång. Så ny start osv.
Vår vän Magnus Tornblad har lovat hålla i matdetaljen. Denna dag skall vi inte uppleva ngn
stress utan vi skall känna värme och gemenskap i hopp om att alla närvarande känner att vi
går hem efter avslutad dag med någon ny kunskap i bagaget.
Efter avslutad Clinic så kommer möjlighet till att besöka varvet ges för att eventuellt
införskaffa lite detaljer till er båt så den blir vassare till nästa regatta. Kanske Ni känner
för ny mast, kick eller rent utav en komplettering av segelgarderoben med en rigg # 3 för
lite hårdare bris.
Jolle med motor kommer att finnas på plats för hämtning av havererade båtar.
P R O G R A M preliminärt
09.00

Samling & fika m bulle

09.30

Genomgång av dagen

10.00

Bosse, genomgång vad vi menar med ”garagetrim”, skillnad på pucher och kick

10.30

Brunte, lite tips om ”taktiskt tänk / segling”

11.00

Segling – trim / Håkan – Tom – Bosse – Brunte till Er hjälp

12.30

Lunch

13.30

Segling – trim / trim fortsätter
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15.00

Dagen avslutas med 3 raska kappseglingar, ingen får räknas bort

15.45

Prisutdelning

16.00

Dagens övningar förklaras avslutade

Anmälan

Sker senast 1 juni kl. 21.00 via srss anmälningsfunktion. Betalning via swish till
Håkan Lundquist telefon mobil 073 – 502 08 64

Plats

Meddelas via srss hemsida fredag kväll. Glöm ej att skriva segelnummer

Pris

500 kr inkluderar, banläggning, fika, teknisk support / råd, lunch, kappsegling
och anmälningsavgiften skall vara inbetald senast i samband med
anmälningstidens utgång, dvs EJ på plats för att ev. kunna fylla på om någon
hoppar av.

Varvet

Håller öppet mellan 16.15 – 19.00

Antal deltagare är maximerat till 14 deltagare, exkl arrangörsgänget. ☺

Varmt välkomna
Kontaktpersoner till Varvet
Tom Olson

IOM SWE 05

mobil 070 – 317 53 10

Håkan Lundquist

IOM SWE 118

mobil 073 – 502 08 64

Väl mött till en glad trevlig och givande dag

Tom 05 / Håkan 118 / Claes 98 / Bosse 43
Magnus T på marketenteriet
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