GKSS 2020
Nytt for sesongen
Til alle medlemmer og Gåsøkalvens venner
Da nærmer det seg sesong igjen. I år, som i fjor, vil vi benytte NOR rating med anledning til og
reduserte måltallet ved seiling uten spinnaker og med redusert mannskap.
Det er viktig at alle leser igjennom” Instruks for skippere og starter”, men det er ikke gjort noen
endringer fra i fjor. Det er skilt på informasjon til skippere og det som bare gjelder startere.
•

Alle båter skal ha gyldig målebrev

•

Ønsker at alle startere har minimum 1 start fra land. (fortrinnsvis Felles starter)

•

For å få en så riktig start som mulig for alle, skal starter så langt som mulig stille sin klokke
etter GPS klokke.

•

Det henstilles til starterne å variere løpene under sesongen. Styret anbefaler at seilasene blir
på minimum 1,5 time.

•

Merk at for respitt starter båter med lystall 0,85 kl 18:00. Dette er gjort for å få i gang løpet så
tidlig så mulig.

•

Husk at vi selger klistremerker og vimpler

• Husk VIPS # 518158
Melding til startere
Den som har hatt starten er ansvarlig for å levere utstyret til neste starter på startlisten. Det er av
største viktighet at startpistolen pusses før overlevering til neste starter. NB! Det er starters eget
ansvar å finne en erstatter dersom han/hun ikke kan møte.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å vise god seilånd og romslighet ovenfor hverandre og
nye båter/medlemmer.

Utsendelse av informasjon til medlemmene
Underveis vil informasjon til medlemmene fortrinnsvis legges ut på www.gkss.no. Her ligger
seilingsinstrukser, løpskart, terminlister og resultater. Påminnelser vil også bli sendt ut på email, så
om du endrer email adresse send gjerne oppdatering til tore@aiwell.no.
(Har du ikke tilgang, kontakt sekretær.)
Minner om at GKSS medlemmer (og venner) får 500,- i rabatt på kurs hos Sailon.no

Hilsen fra styret
Bjørn Gustavsen, Morten Erlandsen, Gunnar Hogsrød, Bjarne Bredrup, og Tore Johnsen.

