Välkommen till

Seglarmingel och After Sail
på Stenungsbaden Yacht Club 9 november
UPPDATERING

Vi bjuder dig på en härlig mix av föreläsningar av segelmakare och framgångsrika seglare. Föreläsningar om nästa års säsong,
en liten utställning och mingel med seglare av alla kategorier under eftermiddagen. Dessutom finns det möjlighet till spa,
avkoppling och bra pris på övernattning för dig och eventuell medföljande maka, sambo, partner, seglarkompis eller kanske
en ny besättningsmedlem inför nästa års kappseglingssäsong.
På kvällen blir det seglarbuffé och sedan after sail med bildspel och premiärvisning av filmen från Scandinavian Race Week
2013, kappseglingsveckan mellan öar i Kroatien, där 100 seglare fightades mot varandra på dagarna och hade kul tillsammans
på kvällarna. Kom och träffa kappseglare och nöjesseglare från både när och fjärran för en härlig säsongavslutning och
inspireras inför nästa års seglingssäsong.
Varmt välkommen
Åke Fredriksson & Niklas Axhede & Stina Jansson
Programmet
11.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.45
15,45 - 16.15
16.15 - 16.45
16.45 - 17.15
17.15 - 17.45
17.45 - 18.15
18.15 - 19.00
20.00 - 22.00
		
		

Incheckning, utställningsbesök, lunch för den som önskar
Anna Holmdahl White om Women’s International Match Racing Series
Jussi Santonen från UK Syversen pratar om riggtrim och hur man får rigg och segel att jobba tillsammans.
Performance Sailing - 65 fot över Nordsjön. Bengt Tarre och Jens Bengtström
Paus kaffe, te, frukt och utställningsbesök
Följ med Harald Treutiger på segling i Karibien
Johnie Berntsson och Stena Sailing Team inför Monsoon Cup i Malaysia
Martin Nilsson Feelgood, vinnare av Tjörn Runt 2013, hur man håller ihop ett vinnande team
Ett år med Team SCA , Martin Strömberg och Frida Langenius berättar
Volvo Ocean Race, Brandspot berättar om den kommande målgången i Göteborg
M32-cupen, Nicklas och Arvid från Speakat sammanfattar året och tittar in i 2014
Seglarbuffé med after sail, bildvisning, premiär av filmen från Scandinavian Race Week 2013.
Därefter spelar Haaks live på scenen.
Vi har tydligen varit lite otydliga med hur du ska anmäla dig till seglarminglet, föreläsningarna resp. after sail.
Så här anmäler du dig!
1.

Skicka ett mail med namn och mailadress på varje person du anmäler till seglarminglet, dvs föreläsningarna
till ake@fredriksson.tv Du betalar kontant 150 kronor på plats

2.

Sedan bokar du mat och ev. boende på www.stenungsbaden.se/sv

Seglarmingel Dagpaket Lunch, fika och after sail, spaentré 725:- (475:- utan spa)
Seglarmingel Seglarpaket Lunch, fika och after sail, spa och övernattning, helpension från 1195 kr (del i dubbelrum)
Enbart After Sail med Pytt i panna på buffé och en öl 225:Dryck tillkommer till priserna ovan
Boka dagpaket, seglarpaket eller After Sail på www.stenungsbaden.se Bokningskod ”SAIL”
Definitioner:
Seglarmingel är föreläsningarna under eftermiddagen
After Sail är middag, och kvällens bild- och filmvisning. After Sail är en kul fortsättning för dig på en dag fylld med
seglingsinspiration, och öppen för alla, även för dig som inte var med på Scandinavian Race Week.

