PROGRAM
Fredrikstad Seilforening

NORGESMESTERSKAP
COMING STARS
OPTIMIST 2019
JENTER OG GUTTER

9. – 11. AUGUST 2019
TUNE-UP TORSDAG 8. AUGUST 2019
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PROGRAM NM OPTIMIST 8. – 11. AUG 2019

DAG

KLOKKEN

TORSDAG

12:00 – 13:30
13:00
14:30
18:30 – 21:00
19:00

Registrering åpen
Sikringsmøte/brief
TUNE-UP regatta
Registrering åpen (utvidet iht. kunngjøringene)
Sosialt og mat på Andersenslippen,
Fredrikstad Seilforening

FREDAG

08:00 – 09:30
09:00
09:30
10:00
12:00
Fra ca. 16:30
19:00

Registrering åpen
Sikringsmøte/brief
Velkomst ved Fredrikstad Seilforening
Rormannsmøte
Første varselsignal
Bryggemat og Daily First
Sosial Aften på HANKØ YACHT CLUB med
nydelig seiler buffet tilrettelagt for barn
og voksne.

LØRDAG

09:00
11:00
Fra ca. 16:30
19:00

Sikringsmøte/brief
Første varselsignal
Bryggemat og Daily First
Seilerfest på Andersenslippen,
Fredrikstad Seilforening

SØNDAG

09:00
11:00
Ca. 16:00
Ca. 17:00

Sikringsmøte/brief
Første varselsignal
Bryggemat
Premieutdeling (eller så raskt som mulig etter endt seiling)
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Bryggemat (fredag, lørdag, søndag)

I forbindelse med at alle samles på Andersen slippen etter seiling vil alle seilere får servert en enkel
matbit. Dette servers samtidig som joller går på land og før man evt. beveger seg videre for kvelden.
Det vil også være en debrifing av dagens seiling og utdeling av Daily First premier.
Denne serveringen er inkludert for påmeldte seilere gjennom påmeldingen.
For hvem: Seilere
Kuvertpris: Inkludert i påmeldingen, (ikke seilere kr 100,- betales i kiosken)
Inkludert i påmeldingen av seileren.

3

Sosialt og mat på Andersenslippen (torsdag)

Kvelden før første race samles vi til en uformell åpning og fyrer opp grillen. Det er mye som skal
fikses og ordnes så det er ikke noe fastsatt program, men alltid hyggelig å slå av en prat med andre
seilere. Det vil være mulighet å kjøpe Hamburgere fra grillen som er varm fra 18:30 til 21:00.
For hvem: Alle
Ingen påmelding påkrevet.

4

Sosial Aften på HANKØ YACHT CLUB (fredag)

Her vil vertskapet på HANKØ YACHT CLUB stille med en seiler buffet som er tilrettelagt både barn og
voksne.
For hvem: Alle er inviterte både seilere, foreldre og søsken.
Kuvertpris: kr 275,Barn under 10 år: kr 150,Påmelding til denne skjer gjennom Manage2Sail.
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Seilerfest på Andersenslippen – American BBQ (lørdag)

Vi inviterer store og små til NM’s Høydepunkt, Seilerfest på Andersenslippen. Her vil det vær masse
god American BBQ mat fra en utrolig tøff vedfyrt grill. Etter maten vil det være underholdning og
kanskje til og med en skikkelig overraskelse fra senen.
For hvem: Alle er inviterte både seilere, foreldre og søsken.
Kuvertpris: 175,- inkludert mat og en drikke.
Påmelding gjennom Manage2sail.

6

Matpakker:

Ferdigsmurte sunne og riktig gode norske matpakker bestående av 3 skiver grovt brød, dagens frukt
og en Bama Smoothie.
Matpakkene vil blir utlevert i kiosken fredag, lørdag og søndag mellom klokken 08:00 og 10:00.
For hvem: Tilgjengelig for alle.
Kuvertpris: 50,- per dag (150,- fredag-lørdag-søndag).
Påmelding gjennom Manage2sail.

7

Kiosk:

Kiosken på Andersenslippen vil være åpen. Her vil det være mulig å handle typiske kioskvarer i tillegg
til pølser, is, brus og vafler osv.
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