
   

MK Båt Cup 2019 

Union Race  
Sarpsborg Seilforening og MK Båt AS inviterer til regatta, 

sesongavslutning og seilerfest. 

Sarpsborg seilforening og vår sponsor MK Båt AS arrangerer som vanlig årets siste Union race, 

nemlig MK Båt cup. Regattaen vil finne sted lørdag 21. september ved Sarpsborg Seilforenings anlegg 

i Singlefjorden. Seilingsbestemmelsene finnes på Sarpsborg Seilforenings hjemmeside og ligger som 

eget dokument i arrangementet i Manage2sail. 

Hovedpremien vil være et gavekort på tjenester eller produkter på kr 10.000,- levert av MK Båt 

AS. Hovedpremien trekkes blant samtlige deltagere, uavhengig av klasse. 

Påmelding skjer under foreningens side i Manage2sail: MK Båt Cup 2019. Regattaen blir avviklet som 

respitt seiling og gunderstart med 3 klasser:  

- Racing. 

- Shorthand – Racing. 

- Tur og hav. 

For Racing og Shorthand – Racing vil NOR rating tall bli lagt til grunn i resultatberegning. Tur og 

Hav er for de som ikke ønsker å delta i de andre klassene. Spinnaker er ikke tillatt i Tur og Hav. For 

flere detaljer se seilingsbestemmelsene. 

De 30 første påmeldte vil være med i loddtrekning om en premie bestående av proff 

poleringsmaskin og produkter til en verdi av Kr. 8500,- Levert av MK Båt AS. 

 

          Mer info:  

http://manage2sail.com/no/event/baed1e71-1c89-4225-b21a-ab27c617a920#!/


   

 

Tune-up! 
På fredag blir det tune-up i 80-fots Maxirateren Ondine som blir fortøyd på jollebrygga ved Sarpsborg 

seilforening. Det blir gratis grillbuffet på kaien levert av MK Båt AS.  

Ingen formell påmelding til tune-up men det finnes et FB arrangement hvor vi setter pris på at folk 

melder seg på slik at vi har et omtrentlig antall på hvor mange som skal ha mat. 

Seilerfest – Sarpsborg seilforening 80 år 
På lørdag blir det stor seilerfest i hytta vår. Vi slår sammen sesongavslutningen og 80års lag til en fest. 

Både medlemmer, ikke medlemmer og deltagere i regattaen er herved invitert til å være med å feire 

Sarpsborg Seilforening og avslutte sesongen med en skikkelig fest. Det blir matservering, levende 

musikk og salg av øl og vin. 

Påmelding gjøres her: Påmelding til fest Sarpsborg Seilforening 21 sept 2019 

Pris på fest blir kr: 400,- og betales i kassen på festdagen. 

 

 

Med Vennlig hilsen 

Sarpsborg Seilforening 

 

https://docs.google.com/forms/d/1AleAa8aLlV4I5sMFaUbnd4n1ZwY6jjIOQIvDG7Rs2Tg/edit

