Praktisk evenemangsfakta.

Anmälningsavgift är 975:- fram till 20/8, efter 20/8 kommer en avgiftshöjning om 300:-.
Absolut senaste tid för betalning av anmälningsavgiften är 1/9 innan kl. 20.00.

Båt som ej erlagt anmälningsavgift innan senaste tid äger ej rätt att deltaga i tävlingen.
Vad ingår i anmälningsavgiften.

Person som erlagt avgiften erbjuds.

. Rätt att delta i SM för OK-jolle 2016
. Middag på Fredag kväll

. Delta på regattamiddag på Lördag kväll utan kostnad. Lördag 19.00
. Äta frukost i aftersail tältet utan kostnad. Öppet från 08.00

. Kan om så önskas plocka med sig ut på sjön en massäck från aftesail tältet.

. Kan om så önskas inmundiga en hamburgare samt en aftersail öl utan kostnad i tältet varje dag
efter avslutat tävling.
Boende.

Det går att slå upp ett tält eller parkera en husbil / vagn på en gräsplan strax brevid. Men vi
rekommenderar camping som ligger 5min. gångväg från seglingsområdet. OBS Inga duschar eller
Andra faciliteter finns på tävlingsområdet. ( Toaletter finns dock) Se dokumentet inbjudan.
Aftersailtältet

I aftersailtältet finns stolar och bord för ca. 90 personer. Vi kommer att ha en storbildsskärm som
visar resultat under pågående segling. När dagens tävlingar är slut visas de bilder och filmer som
tagits under dagen på skärmen. Tältet är ämnat som en central punkt för seglare och publik att
träffas och umgås. Enklare mat och dryck finns att köpa i tältet under hela evenemanget.
Parkering.

Parkering av bil och eventuellt släpfordon finns i anslutning till hamnområdet.
Personal

All officiell personal bär florerande västar om du behöver fråga något.

Fotnot. I regattamiddag ingår mat samt 1st valfri dryck. Det går naturligtvis att mot kostnad beställa
ytterligare dryck om så önskas. All extra beställning betalas med swich eller kontant i tältet. Utan
kostnad innebär 1st person som betalt anmälningsavgift, övriga familj medlemmar är naturligtvis
mycket välkomna, övriga (Familjemedlemmar) som vill äta och dricka betalar i tältet.

VÄLKOMMNA

