ADVENTSEILASEN 2016
Ærede Adventseilasseilere!
Som de fleste allerede vet eller burde vite, er det i år 35 år siden den første
Adventseilasen i moderne tid fant sted.
Det er derfor en utsøkt glede for Bestyrelsen, i samarbeid med Karmøy
Seilforening, å ønske velkommen til vinterens vakreste eventyr, nemlig dette
årtusens fjortende Adventseilas.
Bestyrelsen gleder seg sammen med Karmøy Seilforening, samtidig som vi oppfordrer
Æresvenner, Beskyttere, Venner, Adventseilasseilere og helt ned til den gemene hop til også å glede
seg.
Siden Adventseilasen henger nøye sammen med oppfinnelsen av spinnakeren, jamfør
formålsparagrafen (for de uinnvidde: § 1) i statuttene, tillates kun påmelding med spinnaker, eller med
lystall som om båten har dette seilet. Ved eventuelle innsigelser mot dette henvises det til § 3 i
statuttene.
Bestyrelsen og Karmøy Seilforening ønsker velkommen til høytidelig kappestrid FSIA for å kaste
glans over Kopervik, ja over hele Haugalandet, for ikke å si hele kongeriket! Meld deg på denne
eneste originale Adventseilas, som vi har observert har fått plagiater og kopier i alle former og
avskygginger over det ganske land. Men som sagt; dette er originalen!

PROGRAM FOR REGATTADAGEN 27. november 2016:
Kl. 09.30

Skippermøte på Gofarnes seilsenter.

Kl. 11.00

Start for første startende båt.

Kl. ETALB.

Festsamvær med rømmegrøt, saft og premieutdeling på Gofarnes.

På lørdagskvelden, dagen før dagen, blir det anledning til angstfordrivende og tidsforkortende samvær
på Gofarnes seilsenter med mulighet til å få kjøpt dertil egnede angstfordrivere.

PÅMELDINGSFRISTER
Siste frist for å melde sin ærefulle deltagelse er satt til kl. 24.00 onsdag den 23. november.
For påmelding uten spinnaker er fristen satt til kl. 23.59 på Allehelgensdag i det herrens år 2005.
Påmelding via foreningens nettsider.

STARTKONTINGENT
Bestyrelsen er ekstremt fornøyd med fjorårets tildeling av startkontingenten (for de som ikke husker,
gikk denne rett i våre egne lommer). Vi ser derfor ikke noen grunn til å endre på tildelingen dette året
heller, og siden den i Bestyrelsen med flest Adventseilaser nettopp har fått tifotssyken og gått til
innkjøp av ny og meget større tonnasje, går kontingenten uavkortet til dette medlemmet. For ikke å
framstå som grådige, økes imidlertid ikke årets kontingent.

PÅMINNELSE
Bestyrelsen minner også dette året om hilseplikten. Vis for øvrig respekt for BESTYRELSEN,
Adventseilasens Beskyttere, Adventseilasens Æresvenner og Adventseilasens Venner. Vi minner for
øvrig om at kakemannsparagrafen, § 5 i Adventseilasens Statutter, skal følges uten kompromisser av
noe slag!
Skrevet i vår usigelige visdom

Bestyrelsen

