Fleetrace eller Matcrace med Multi 23:or på Island Lodge med bastu
och därefter middag i torpedverkstaden

Förutsättningar
9 personer ägnar en eftermiddag åt fleetrace med Multi 23:or på vattnen utanför Island Lodge. Vi delar
upp Er i lag och går kort igenom bankappseglingens regler. Vi kommer att genomföra 3-5 fleetrace med
3 x Multi 23:or med 3 deltagare plus instruktör per båt. När segraren är korad kör vi en prisutdelning
innan det är dags för bastu och middag på Island Lodge.
Segling med Multi 23
Multi 23:an är en mindre trimaran på 23 fot med fantastiska fartresurser och snabb, rolig segling. Båten
är ritad av VPLP, arkitekterna bakom bl.a BMW Oracle, spektakulär vinnare av Americas Cup, samt
världens snabbaste trimaran: Banque Populaire (4 dygn över Atlanten) och Groupamas alla flerskrov,
bl.a vår egen "Sjövillan" som hette "Groupama 1" från början. Båten tas in till Sverige av Pia L'Obry,
känd seglare som år 2003 blev första skandinav att kappsegla solo över Atlanten i Transat 6.50. Pia är
alltid med på våra kappseglingar och förgyller eftermiddagen med hennes kunskap och entusiasm. Vi
kör hela regattan på placering, dvs. att varje lag/båts placering i varje race läggs ihop. Den som har
lägst antal poäng (placeringsnummer) vinner sammanlagt!

Multi 23 och Pia L’Obry

Aktivitetsplan
13.00

Vi ses på Island Lodge för en snabb genomgång av seglingarna, förutsättningar och
regler. Därefter äntrar vi båtarna, tre + instruktör i varje båt. Några provslag…

13.30

Första start! Banan består av naturliga rundningsmärken eller utlagda märken på vattnen
utanför IL. Vi räknar ner med riktig kappseglingsstart och senare målgång från följebåt/kappseglingsledning. Vi kommer att köra 3-5 heat beroende på vindförutsättningar.

16.30

Sista målgång. Prisutdelning på IL med efterföljande aktiviteter.

17.00

Bastu med tillbehör

18.30

Middag i Lodgen eller Torpedrummet.

Offert 9 personer
Detta offererar vi för 3.995 kr/person
I detta ingår:
•
•
•
•
•

Transport ut från sta’n med RIB
3 x Multi 23:or med skeppare/instruktör, kappseglingsledning med följebåt samt prisutdelning
Vedbastu med handdukar, öl och snacks samt vinpaket
Trerättersmiddag eller Barbeque
Hemtransport med taxibåt till sta’n

Alternativ: Samma upplägg med 2 x Multi 23:or med snabba byten mellan grupperna i en Matcraceserie (2 x Multi 23, upp till 18 deltagare): Från 2.795 kr/person
Tillkommer: Moms (25%) Faktureras ”Konferens inkl. transporter”.
Försäkring
Alla våra båtar lyder under Sjöfartsverkets reglemente avseende personbefordran och Sjövillan
Skärgård KB (orgnr: 916615-3792) har en tilläggsförsäkring gällande person- eller sakskada på upp till
20 milj SEK.

Välkomna!

	
  

