Program
Furesø Cup, Yachtklubben Furesøen, 29-30/4-2017
1.ranglistestævne for A-optimist
2-dages stævne for B-optimist, 1-dages stævne C-optimist og Tera
Fredag 28/4-2017

Kl. 17.00 – 20.30

Campingvogn/telt-området er åbent

Kl. 17.00 – 20.30

Bureau åbent for indregistrering. Bureau ligger på 1. sal.

Kl. 17.00 – 20.30

Klubhus åbent og kran kan benyttes til søsætning af følgebåde ( Kun for følgebåde,
der indgår i sikkerhedsberedskab og er godkendt af stævneledelsen )

Lørdag 29/4-2017

Kl. 07.30 – 9.00

Morgenmad og smør-selv-frokost for hjælpere i skolestuen i Klubhuset.

Kl. 7.30 – 9.00

Kran kan benyttes til søsætning af følgebåde ( Kun for RIB´s ,
der indgår i sikkerhedsberedskab og er godkendt af stævneledelsen )

Kl. 08.00 – 11.00

Bureau åbent for registrering frem til 1. start

Kl. 08.00

Briefing for alle hjælpere på vand, foregår i skolestuen.

Kl. 09.00

Åbning & velkomst ved stævneledelsen og jury for A-banen

Kl. 09.15

Skippermøde for B-sejlere uden egen træner v. Kasper Knigge YF

Kl. 11.00

Første varslingssignal for de to kapsejladsbaner ( Opti A og Opti B )

Hele dagen

Kiosk med forskelligt sødt er åben

Kl. 16.30

Yachtklubben Furesøens standerhejsning,- efterfulgt af kanonsalut.

Kl. 18.00

Middag for tilmeldte. Gratis Mulighed for at anvende grillen.

Klubhuset er åbent hele dagen, og der er gratis kaffe til alle – hvis kaffekolben
er tom, er du velkommen til at sætte nyt over 

Program
Furesø Cup, Yachtklubben Furesøen, 29-30/4-2017
2. ranglistestævne for A-optimist
2-dages stævne for B-optimist, 1-dages stævne C-optimist og Tera

Søndag 30/4-2017

Kl. 07.30 – 8.30

Morgenmad og smør-selv-frokost for hjælpere – i skolestuen i klubhuset

Kl. 08.00 – 10.00

Bureau åbent for registrering af C-sejlere og Tera frem til 1. start kl. 10.00

Kl. 08.30

Infomøde for C-sejlere ved banelederen.

Kl. 08.45

Skippermøde for C-sejlere uden egen træner

Kl. 9.55.

Første varslingssignal for de to kapsejladsbaner ( Opti A og Opti B/ Opti C + Tera )

Hele dagen.

Kiosk med forskelligt sødt er åben

Kl. 15.30 eller hurtigst muligt derefter. Præmieuddeling og afslutning på stævnet.

Klubhuset er åbent hele dagen, og der er gratis kaffe til alle – hvis kaffekolben
er tom, er du velkommen til at sætte nyt over 

