2017-10-04
Hej!
Grattis till SM-vinsten och välkomna till Mästarnas Mästare 2017!
Här kommer lite praktisk information:
Meriter
För er som inte redan gjort det: Vi vill veta vilka meriter ni har inom besättningen, fyll därför gärna i
dessa uppgifter via denna länk:
http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/mastarnasmastare/fordeltagare/Lagpresentation/
Teamkläder
Ha i möjligaste mån gemensam klädsel när ni seglar, enklaste sättet är att alla i besättningen har en
bib alternativt likadana flytvästar. Vi uppmuntrar till detta för att på bilder och i webbsändningen ser
det så mycket bättre ut.
VHF
Ta med en VHF att ha i båten när ni kappseglar. Vi kommer att kommunicera med er ute på vattnet
via dessa. Det kan t.ex. vara information om när nästa start planeras eller vilka som har tjuvstartat.
Det ger er också en chans att påkalla servicebåtens uppmärksamhet så att ni får hjälp att laga om
något går sönder.
Domarpåpekanden
Med de erfarenheter vi har fått från Allsvenskan Segling så har vår huvuddomare, Claes Lundin,
skrivit ihop några punkter, som kan vara bra för er att läsa inför tävlingen. Dessa är för att hjälpa er
och även för att tydliggöra olika delar under kappseglingen. Läs dessa på MM-hemsidan:
http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/MastarnasMastare/Fordeltagare/Domarpapekanden/
Anmälningsavgiften
För deltagare t.o.m. 23 år är avgiften 800 kr/pers och för de som är äldre är avgiften 1 100 kr/pers.
Senast 10 oktober vill vi ha er betalning via bankgiro 641-6945. För att underlätta administrationen
kring detta ber vi er att samla ihop besättningens anmälningsavgifter och betala in dessa i en
klumpsumma till oss.
Lunch
På eventområdet vid Hedvigsholmskajen kommer det att finnas ett tält för er seglare där ni kan
förvara väskor, kolla på resultatlistan och även köpa sopplunch/fika.
Regattamiddagen
Vi tycker det är trevligt att vi alla klär upp oss lite på regattamiddagen och vidhåller därför
klädkoden ”vårdad klädsel/kavaj” även i år. Är det fest så är det fest! Alltså lite snyggare men inte
nödvändigtvis så strikt att den mörka kostymen måste på.
Kl. 18.30 går Nissefärjan från hamnen vid Havshotellet till Sillsalteriet en bit bort på Koön, kom i tid!

Hem får var och en ta sig själv beroende på hur trevligt vi har det och hur mycket man behöver ladda
inför söndagens seglingar, dock stänger Sillsalteriet kl. 01.00. Vi rekommenderar bekvämare skor för
denna promenad.
Skulle någon av er ha några allergier eller andra önskemål kring kosten, mejla isabelle@ssf.se.
Kom ihåg att läsa igenom den officiella inbjudan ordentligt, den finns på hemsidan:
http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/MastarnasMastare/Fordeltagare. Vi kommer även att
publicera seglingsföreskrifterna på hemsidan allra senast fredag 13 oktober.
Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss på SSF.
Varmt välkomna till Mästarnas Mästare!
/Svenska Seglarförbundet och Marstrands Segelsällskap

