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Pressmeddelande 10.2.2017
BARÖSUND RUNT 2017

Barösund Runt 2017 seglas i år lördagen den 5.8.2017. Tävlingen körs enligt LYS-regeln med
chasingstart i medvind och arrangeras av West Nyland Yacht Club. Det finns tre huvudklasser,
man kan tävla med besättning, med familjemedlemmar eller ensam.
Precis som i fjol inleds evenemanget med en öppningsceremoni 4.8 i samband med
skepparmötet. Anmälningar tas emot från fredagen den 10.2.2017 kl 10.00, då även
tävlingsinbjudan publiceras på hemsidan www.barosundrunt.fi.
WNYC satsar på att ta väl hand om seglarna och åskådarna redan från början. ”Under våren
kommer vi att planera kvällsprogrammet och menyn. Vårt mål är att erbjuda ett avslappnat och
roligt program på samma sätt som i fjol. De praktiska arrangemangen vid WNYC:s hemhamn i
Barösund sköts av restaurang Scolas personal med Linda och Petteri Pasanen i spetsen. De basar
för både restaurangen och Magasinet vid stranden, ” berättar WNYC:s vicekommodor och BSR:s
tävlingschef Jussi Mankki.
I fjol, då tävlingen ordnades för första gången, deltog 36 båtlag. WNYC tror och hoppas på ett
ökat antal deltagare i år och uppmanar alla ivriga att anmäla sig i god tid.
WNYC kommer tillsammans med Scola att utveckla evenemanget och all service kring det. Bland
annat planeras en båt för åskådare som vill följa med tävlingen till havs. Ombord på båten finns
lätt servering och en kommentator som guidar åskådarna genom tävlingen.
Även servicen vid hamnen förbättras inför tävlingen 2017. Fler WC- och duschutrymmen samt en
ny bastu för 10 personer ingår i planeringen.
Prisbordet kommer att vara gediget. Flera av fjolårets sponsorer är med som Scola, Newport,
Brig, Pelle P, Regatta, Heinecken, Moet Chandon och ProSail. Nya sponsorer för 2017 är
åtminstone Pen & Hammer, Finnshipping, John Nurminen Marine, Pajuniemi och Seapilot.
WNYC och Barösund Runt önskar alla seglare och åskådare varmt välkomna. Uppdateringar
gällande tävlingen finns på Facebook-sidan Barösund Runt samt på adressen
www.barosundrunt.fi.
Mer information:
Kommodor Magnus Vaenerberg, magnus@magentur.fi och vicekommodor, tävlingschef Jussi
Mankki, jussi.mankki@live.fi

