Brändö Seglare
J/70 Sailing Center
Regler och råd
2021

• Finlands mest aktiva och högklassiga tränings- och
tävlingscentrum för kölbåtssegling

Brändö Seglare
J/70 Sailing Center

• öppen för alla lag vilka deltar i Seglingsligan, för föreningsoch företagslag, aktiva seglare, amatörer samt för nybörjare
• engagera unga i verksamheten
• fyller ett tomrum
• målet är att höja på seglingens profil i Finland
• 4 båtar, möjlighet att hämta egen båt till gemensam båtpool
• outsourcat underhåll, båtarna alltid i 100 % tävlingsskick
• klar administartion, regler, ansvarsfördelning, avtal
• start våren 2021
• möjlilghet till året om-verksamhet, båtarna kan flyttas till
varmare breddgrader under vintern, t ex Vigo Winter/Spring
Series (ESP)

J/70 Sailing Center -medlemsskap
• öppen för alla, något för alla, ”alla seglar”
• regelbundna tisdagsseglingar, 10-14 ggr
• fria träningar (obegränsat antal)

• varje seglare hjälper även till med tävlingsarrangemang
• företagssponsorer för egna lag godkänns, med vissa förbehåll
• båtarna kan hyras för externa tävlingar och evenemang

• socialt och roligt!

BS J/70 Sailing Center –regler och råd
Medlemmar av BS J/70 Sailing Centret förbinder sig till att följa det skriftliga avtalet mellan Sailing Centret och seglaren och
de regler som nämns i avtalet, samt speciellt;
• att komma ihåg att reservera båt på förhand på adressen http://bit.ly/bsj70cal

• att närvaro eller frånvaro (tisdagsseglingar) skall meddelas på Nimenhuuto https://j70helsinki.nimenhuuto.com/
• båt behöver inte reserveras på förhand för tisdag-kvällar eftersom alla tisdagar (maj-september) är reserverade för
medlemmarnas gemensamma ”Alla seglar” –veckoseglingar. Det är önskvärt att alla medlemmar ställer upp på
tisdagsseglingarna!

• anmäl varje seglare separat, anmäl inte ett lag
• att kontrollera i vilket skick båtarna är och om något gått sönder eller om något saknas från båten (eller om man märker,
från andra båtar), rapportera ALLTID och GENAST, eller senast då man seglat i land, genom att fylla i Sailing Centrets
officiella webformulär på https://forms.gle/qXc8xSnzZjfDAmBu7 (obs: användaren bör ha ett Google-konto)
• Sailing Centret besitter reservdelar, reservsegel samt en budget för att skaffa nytt, inklusive dagligt underhåll av
båtarna. Båtarna slits då de används och det är fullt godtagbart, men ansvaret att rapportera förblir hos seglarna och
i sista hand hos skepparen. Lämna inte andra i sticket och bli inte själv ansvarig att betala för andras slarv!

BS J/70 Sailing Center –regler och råd
• att hjälpa till med BS arrangemang (tisdagsseglingar, öppna J70-tävlingar samt Seglingsligan)
• att hjälpa andra medlemmar och seglare
• att hjälpa till med logistik – lyft av båtar, sjösättning, riggning, mindre reparationer, packning på trailer, biltransport till
tävlingar osv
• att alltid då man seglar använda flytväst samt följa god sjömanssed
• publicera information i Sailing Centrets SoMe-kanaler

I BS J/70 Sailing Centret följer vi ”Alla seglar”-principen på tisdagar. Alla medlemmar som kommit till BS skall få plats i en
besättning. Ifall det inte finns plats ombord för alla, strävar man till att arrangera kvällens seglingsprogram så att alla
får segla eller delta i arrangemangen ute på havet, antingen som besättningsmedlem eller som tävlingsarrangör.

BS förbehåller rätten att ändra eller korrigera eller lägga till nya regler. Seglarna meddelas om dessa ändringar på
förhand.

No-go
zones
Obs!

Check list
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•

gör alltid en kalenderbokning på förhand, också i Nimenhuuto!!
segel
tack line, fall, skot, övriga linor
spi launch bag
block, beslag, schackel, sprintar och skyddstejp
mantåg, mantågskuddar
rorkultsförlängare och gummiled
förtöjning av båten, knopar
förtöjningslinor, fendrar
1 vinschhandtag per båt
windex
spridarna vågräta
focken spänt på rulle + försäkrad med sejsing, fockstrumpa om det finns en i båten
lyft upp rodret ur vattnet efter segling och sätt rodret i roderpåsen
torka seglen och båten inombords, städa båten, soporna i land
vädring (lämna luckan åtminstone delvis öppen)

Check list
- transport
av båt
på trailer

• sök fram BS J/70 Transport –förvaringslåda som innehåller:
• linor, remmar och rep, friktionsskydd
• röd varningsflagga som skall fästas i ändan av masten under vägtransport
• 2 optimistijollesegelpåsar, dessa kommer i båda ändorna av masten
• trailerlås, nycklar samt reservnycklar
• fäst maststödet (planka i trä) tvärsöver båtens akter
• rodebladets skyddspåse
• bind fast bommen inne i kajutan
• pakka med i båten kölvinsch, fendare, förtöjningslinor, förvaringslådan samt vid behov
verktygslådan
• kontrollera att trailerns bromsar, handbroms och alla ljus fungerar

Egna sponsorer

• 1 båt och 1 dekal per sida. Dekalens plats och storlek
skall diskuteras separat.
• Får inte konkurrera med BS egna sponsorer.

• BS fakturerar 10 % av sponsoravtalets värde.

Tävlingskalender
2021
(preliminär)

27-28.3.

Winter Cup, ÅSS Mariehamn

17-18.4.

Vårregatta, Women qualifier league and Women
Champions League, ÅSS Mariehamn

8-9.5.

Clinic, ÅSS Mariehamn

14-16.5.

PM & SM, ÅSS Mariehamn

22-23.5.

Helsinki Spring Cup, Youth qualifier league and
Youth Champions League, BS, Helsingfors

4-12.6.

EM, Köpenhamn

19-20.6.

Sprint Cup, Qualifier league, 4 spots (J22 båt), WSF, Vasa

1-3.7.

Norska mästerskapen, Hankö, Norge

17-18.7.

Mariehamnsregattan, Qualifier league, 5 spots, ÅSS
Mariehamn

20-22.8.

Seglinsgligan, semifinal 1, ÅSS Mariehamn

27-29.8.

Svenska mästerkapen, Västkusten

3-5.9.

Seglingsligan, semifinal 2, BS, Helsingfors

10-12.9.

Seglingsligan, semifinal 3, ESF, Esbo

1-3 tai 8-10.10

Seglingsligan, final, NPS, Nådendal

BS J/70Sailing Center kontaktuppgifter
Ben Mellin
administration, avtal
benmellin@outlook.com
p. 046-810 0000

Roope Wahlgren
Boat Captain, båtskötsel
roope.wahlgren@gmail.com
p. 0400-607 464

