Nyhetsbrev 11/2017
Bästa medlem!
Jullunch lördag 9 december kl. 13 på BS
Välkommen att njuta av Brändö Seglares traditionella jullunch lördag 9.12.2017 kl. 13 på Sälen. Varva ner i
julstressen med ett dignande lunchbord med allt gott och spännande som krögaren dukar upp. Kom och
njut av maten och stämningen!
Priser för menyn är vuxna 30 euro och barn 15 euro. Menyn finns på BS webbplats http://brandoseglare.fi
under fliken Restaurangen/Menyer.
Anmälan per e-post till restaurangen@brandoseglare.fi eller tfn 044 719 3225 senast 6.12.
Notera redan nu datumet för årsmötet
Datumet för årsmötet är måndag 29.1.2018 kl. 18.00 och platsen är Handelsgillet.
BS – Årets Juniorklubb!
BS har varit mycket aktiv i år, speciellt på juniorsidan. Detta noterades på Båtförbundets gala "Tillsammans
till sjöss - Finland 100 där BS utnämndes till Årets juniorklubb 2017! Sam McKenzie från BS utnämndes

till Årets junior coach 2017 och till Årets team 2017 utnämndes 29-seglarna Robin Berner (BS) och
Ville Korhonen (LPS).
Seglingstävlingar i sena hösten
Hela 15 team deltog i klassmästerskapet för 29ers i medlet av oktober. Några lag seglar på internationell
toppnivå, några tävlade för första gången, och några lag sattes ihop enkom för denna regatta. Alla kämpade
fint och det var superjämt i toppen. 29er-klassen är på uppsving i Finland, mycket tack vare 29er-akademin i
Brändö Seglares regi. Många seglare ser redan nu fram emot 29er-klassens EM som ordnas i Finland nästa
sommar.
Brändö Seglares team lyckades placera sig som fjärde totalt i årets Seglingsliga efter den sista delseglingen i
oktober, vilket betyder att BS kvalat in i den europeiska ligan nästa år!

Vänligen notera att det här nyhetsbrevet är skickat via e-postadressen i BS medlemsregistret Skjulet/Suuli.
Kolla gärna era kontaktuppgifter inklusive e-postadress genom att logga in med ert medlemsnummer på
https://suuli.spv.fi/#/login. Ni kan beställa ert medlemsnummer via sekreteraren på e-postadressen
kommunikation@brandoseglare.fi.
Följ med informationen om BS på webbplatsen http://brandoseglare.fi/

Väl mött på Sälen!
Infokommittén

