RAN seilforening

Inviterer til Pinseleir for jolleseilere fra hele Vestlandet, i
RAN seilforening 22. mai – 24. mai 2010
Vi inviterer både Optimist-, Zoom- og Europa-jolleklassen
Hver klasse må ha minst 5 deltakere.
Foreløpig program:
Lørdag
22. mai kl 09:30 – ca kl 18:00
Søndag
23. mai kl 10:00 – ca kl 18:00
Mandag
24. mai kl 10:00 – ca kl 17:00
Vi tar sikte på enkle sosiale arrangement om kveldene.
Lørdag:
Pizza og trekning av ”give aways”, og aktiviteter i det nye klubbhuset
Søndag:
Grilling på kaien – og kanskje får noen lyst å bade?
Detaljprogram for samlingen blir utlevert ved registrering om lørdagen.
Bespisning: To varme måltid lørdag og søndag, ett varmt måltid om mandagen.
Åpen kiosk med enkelt utvalg alle dager.
Antall deltakere:

- Begrenses til totalt 100 stk (først til mølla prinsippet),
- Bindende påmelding seinest innen: 10. mai 2010

Optimist: Tre grupperinger
– A: Optimist elite – de som har deltatt i NC etc.
– B: Elite rekrutt – de som tar sikte på deltagelse i NC / Hordacup.
– C: Rekrutter – de som har seilt en sesong.

Trenere:
Hovedtrener Bård Birkeland, og trener for Optimist A.
Øyvind Rostrup, ansvarlig trener for Zoom klassen.
Erik Kavli ansvarlig trener E-jolle.
I tillegg vil vi også ha et team med flere andre gode trenere.

Finne frem:
Ran seilforening sitt anlegg ligger i Anglevik, helt nord på Lille Sotra ca 20 minutter fra
Bergen sentrum.
For generelle opplysninger om RAN Seilforening besøk vår hjemmeside www.ranseil.no

Pris for hele samlingen, inkludert 5 varme måltid: kr 900,Påmelding:
Innbetaling til kontonummer: 9521.56.33471
Husk å merke innbetaling med navn på seiler og Pinsesamling 2010.
Når betaling er foretatt logger du deg inn på www.ranseil.no
Under joller og arrangement finner du påmeldingslink.
Ved problemer eller spørsmål send en mail til: troberte@online.no

NB! Foreninger som stiller med 5 eller flere seilere må også stille med
sikringsbåt.
Innkvartering:
For tilreisende vil RAN være behjelpelig med overnatting. Dette er da basert på selvhushold og
at det er med voksne deltakere som har ansvaret og holder tilsyn.
Pris per person kr 100,- pr. natt.
I den grad der er plass kan vi også tilby dette til deltakerne fra Bergensområdet.
For nærmere informasjon vennligst ta kontakt med:
Ingmar Westervik på tlf 930 167 91 eller Trond Bertelsen på tlf: 924 05 598

Egen båt:
Vi kan tilby gode liggeforhold for gjestebåter i vårt nye havneanlegg – se eget kart.
Pris per båt kr 100,- pr. natt, inklusiv strøm og vann.
Begrenset antall campingvogner og bobiler kan få plass på parkeringsanlegget.

Kaianlegget:

