LBK ØNSKER VELKOMMEN TIL BRETTFESTIVALEN 2019
DEN 24. OG 25 AUGUST I ROLFSBUKTA
Nok en gang ønsker vi varmt velkommen til Brettfestivalen i regi av Lysakerfjorden Brettseilerklubb. Vi lager festdager for
kursdeltagere, medlemmer og gjester i Rolfsbukta med brettseiling og SUP på programmet.
Som vanlig blir det sosiale og morsomme dager med lek, læring og regatta. Her er det noe for en hver smak!
Alle er velkommen – enten du har seilt tidligere eller vil prøve deg for første gang. Eller vil du bare henge i bukta og rundt klubbhuset for å være med? Det er
du selvsagt velkommen til! Vi stiller med istruktører som bistår de som vi prøve seg på vannet en tur.
Det blir aktiviteter på odden for barna, med gratis vafler, saft og frukt i kjent stil. I kiosken i klubbhuset har vi utvidet tilbud til alle som ønsker seg en matbit
eller noe å drikke.
PÅ YTRE BANE – LØRDAG OG SØNDAG:
RS:X (KM)
PÅ INDRE BANE – KUN LØRDAG KL. 11.00-16.00 BIC U13, U15 og U17 (KM)
(med istruktører fra LBK):
Raceboard (KM), ikke lisenspliktig
Trening, lek og utvikling
Åpen klasse Junior (fritt valg av utstyr), ikke lisenspliktig.
Junior og senior nybegynnere
Åpen klasse senior inkl. ladysurf,
PRISER:
SUP
ikke lisenspliktig
Indre bane (kun lørdag):
TriatSUP
- Kr. 150,- uavhengig av alder
Surfchallenge 2019 – stafett:
- Kr. 100,- deltagelse kun på TriatSUP eller
LBK Ladysurfers vs Snarøya Surfedudes kl. 16.00
surfchallenge
PROGRAM:
Ytre bane (lørdag og søndag):
- Fra kl. 9.30 lørdag – registrering av alle deltagere
- Kr. 400,- RS:X og BIC
- Kl. 10.30 lørdag – informasjon / briefing
- Kr. 400,- Åpen klasse Junior, senior, ladysurf
- Første start: lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 11.30
- Kr. 400,- Raceboard
- Siste start: lørdag kl. 16.00 og søndag kl. 15.30
Påmelding: www.deltager.no (søk LBK)

VELKOMMEN TIL FESTDAGER HOS LYSAKERFJORDEN BRETTSEILERKLUBB I ROLFSBUKTA. VI SER FREM TIL Å SE DERE!

