Nyhetsbrev 04/2017 andra upplagan
Bästa medlem!
Seglingssäsongen 2017 på Kronbergsfjärden har kommit igång, träningarna med den svarta
Optimistgruppen och med 29er-seglarna startade redan i början av april! Här ett plock ur
kalendern och en titt på vad som händer på Sälen under säsongen.
Flagghissning onsdag 26.4 kl. 18.00
Efter flagghissningen hålls föreningens vårmöte. På mötet väljs ny vicekommodor. Efter mötet blir
det supé till priset av 28 euro, barnens meny kostar 12 euro. Se hela menyn på BS webbplats
http://brandoseglare.fi/. Anmälningar till supén per e-post restaurangen@brandoseglare.fi eller
tfn 044 719 3225 senast 23.4.
Föredragningslistan för vårmötet finns också på BS webbplats.
Sillfrukost, morsdagslunch och klubbaftnar
Måndag 1.5.2017 Sillfrukost kl. 13.00
Söndag 14.5.2017 Morsdagsbuffé, två dukningar: kl. 12.00 och kl. 14.30
Onsdag 17.5.2017 Klubbafton med information för nya medlemmar
Fredag 2.6. Klubbafton, tema meddelas senare
Onsdagarna 10.5., 14.6., 16.8., 13.9.2017 Klubbafton, tema meddelas senare
Boka bord till sillfrukosten senast 25.4 och till morsdagsbuffén senast 8.5 per e-post
restaurangen@brandoseglare.fi eller tfn 044 719 3225.
Menyerna finns på BS webbplats http://brandoseglare.fi/ under fliken Restaurangen.
Restaurangen är öppen i maj tisdag - fredag samt söndag kl. 17.00-22.00.
Många nyheter på Sälen i år!
29er-akademien i BS regi körde igång tidigt i vår. Seglarna deltar i en tre månaders intensivkurs,
som upprepas på hösten. BS har fått finansiering för inköp av fyra 29ers. Ett stort tack till våra
sponsorer!
BS kommer att ordna nybörjarkurser i Dart katamaransegling för både juniorer och vuxna. BS har
sex Dart 15 katamaraner och en Dart 18. Efter kursen kan man om man så vill ställa upp i BS
interna rankingserie. Mera info på kommande!
BS kommer att ha tillgång till trimaranen Windrider Rave, en jolle med tre skrov. Fartvidundret kan
testas av alla medlemmar.
Nybörjarkurs i Laser på BS arrangeras i MPs regi, också för vuxna. Mera information senare.

Kappseglingar
BS är också i år värd för Optimistkvalet, där runt hundra juniorer kvalar för plats i VM, EM och NM.
Kvalet går av stapeln 20 - 21.5.
Den klassiska kölbåtsregattan BS Classic regatta seglas 26 - 27.8.
På hösten står BS värd för FM i klasserna Laser 4.7, Laser Radial och E-jolle i samband med den
traditionella BS Dinghy regattan. Datumet är 9 - 10.9.
Sist men inte minst, BS interna seglingar startar i maj: torsdagsseglingarna 4.5 och tisdagscupen
med 606or startar 9.5. Kolla kalendern på BS webbplats!
Det kommer att vara livligare än nånsin på Sälen i år!
Vänligen notera
Vänligen notera att det här nyhetsbrevet är skickat via e-postadresserna i BS nya medlemsregister
Skjulet/Suuli. Kolla gärna era kontaktuppgifter inklusive e-postadress genom att logga in med ert
medlemsnummer på https://suuli.spv.fi/#/login/. Ni torde ha fått ett e-postmeddelande med ert
nummer redan i november 2015 om ni uppgett er e-postadress. Ni kan beställa ert
medlemsnummer via e-postadressen kommunikation@brandoseglare.fi.
Väl mött på Sälen!
Infokommittén

