Nyhetsbrev 06/2017
Bästa medlem!
Nyheter och info
En glädjande nyhet är att ProSailor är igen sponsor för BS Classic Regattan. ProSailor Classic Regattan seglas
veckoslutet 26-27 augusti.
BS står värd för FM i Laser Radial och Laser 4.7 samt E-jolle under BS Dinghy Regattan 9-10 september.
Hyresavtalet med Furuskär har förlängts och avtalet är skrivet så att det gäller för det gångna året + ett år
från eventuell uppsägning. Furuskär är alltså också framledes ett ypperligt sommarutflyktsmål för klubbens
medlemmar.
Vid klubbholmen, Sälen, har vassen klippts ner under sommaren för att öka strömmandet i sundet.
29er projektet och jollepontonen – måste ses!
Den nya väldiga, över 320 m2 stora jollepontonen blev klar till midsommaren. Trettio jollar får plats!
Pontonen är inköpt som begagnade bryggor av Esbo stad. Jollepontonen är en del av klubbens 29er
seglarprojekt som också inkluderat införskaffandet av fyra 29er samt en RIB. Finansieringen av projektet
har möjliggjorts av Stiftelsen Tre Smeder och Brändö Hembygdsfond.
I 29er projektet seglar redan nu tio båtlag, och ett trettiotal av våra juniorer har fått övningssegla 29ers
under sommaren. 29er akademien fortsätter, höstens träningskurs har hela fjorton deltagare.
Kom och segla katamaran!
BS ordnar nybörjarkurs i katamaransegling för barn och vuxna vid fyra träningstillfällen: tisdagskvällarna
29.8., 5.9., 12.9. och 19.9. kl. 18-20! Målsättningen är att deltagarna efter kursen har färdighet att segla
katamaran tryggt och säkert. Lite tidigare seglingserfarenhet behövs.
BS har tillgång till sex Dart 14-katamaraner, och för de längre hunna en större Dart 18-katamaran. Jollen
kan seglas ensamt eller i par. De tolv första ryms med på kursen. BS egna juniortränare samt Tim Hamel
fungerar som tränare. Tim har kappseglings- och träningserfarenhet av såväl en- som
flerskrovsbåtar. Tränarna talar svenska, finska, engelska och tyska. Kursen kostar 50 euro per person. Egen
seglingsutrustning krävs, flytvästen ska inte vara modell uppblåsbar.
Tilläggsinformation och anmälningar: bsjunior@outlook.com
Se video: https://www.youtube.com/watch?v=gyDkeI9uuRk
Evenemang på restaurangen
Restaurangen är öppen tisdag - fredag samt söndag kl. 17.00 - 22.00. Menyn finns på BS webbplats
http://brandoseglare.fi/ under fliken Restaurangen.
Skriv in följande evenemang i kalendern:

Onsdag 13.9 Grisfest med House Band
Tisdag 10.10 Flagghalning
Boka bord per e-post restaurangen@brandoseglare.fi eller tfn 044 719 3225.
Inbjudan till föredrag på Blekholmen
NJK inbjuder till föredrag på Blekholmen tisdag 5 september kl. 18.00. Professor emeritus Matti
Klinge berättar om NJK flaggan, segelklubbsflaggan och Finlands flagga. Anmälningar via NJK:s webbplats.

Information om BS hittar ni på webbplatsen http://brandoseglare.fi/
Väl mött på Sälen!
Infokommittén

