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Barösund Runt 2017
Cirka 30 båtar är redan anmälda till seglingstävlingen Barösund Runt som går av stapeln lördagen den 5
augusti 2017. Det är fråga om ett avslappnat och roligt seglingsevenemang i bästa tävlingsanda.
Tävlingen seglas för andra året i rad efter en mycket lyckad lansering i fjol.
"Förra årets Barösund Runt var en succé. 150 seglare med över 30 båtar deltog i evenemanget i strålande
väderförhållanden. Restaurang Scola, WNYC's klubbrestaurang, fungerade fantastiskt som bas för rolig
och fartfylld samvaro på fredag och lördag kväll, medan baren Magasinet vid bryggorna serverade frukost
på morgonen samt läskande drycker på After Sail-tillställningen på lördagen. DJ Sambast ansvarade för
musiken, men även besättningarna ställde upp med sång och hajdarmusik. Vi kör med samma koncept i
år", berättar Magnus Vaenerberg, kommodor för West Nyland Yacht Club som står värd för evenemanget.
Den nästan runda kappseglingsbanan går runt centrala Barösund, längs med farlederna. Riktningen
bestäms enligt vindriktningen. 2016 seglades banan medsols. Starten sker som chase start enligt LYS-tal
där den långsammaste båten skickas iväg först. Bland de redan anmälda båtarna finns mycket varierande
båttyper. Anmälda i år är bland annat en Starbåt, 6mR, Farr 52 och allt mellan H-båtar till stora
familjebåtar.
Linda och Petteri Pasanen, de lokala restaurang-, butik- och hamnentrepreneurerna har satsat mycket på
infrastrukturen från i fjol. I år finns bland annat även bastu tillgänglig för seglare.
Tävlingschefen Jussi Mankki ser fram emot ett fint evenemang igen.
"Vi har filat på vissa saker kring själva tävlingsarrangemanget som gör att allt kommer att löpa ännu
smidigare än i fjol.
Vi är enormt glada och tacksamma för det understöd tävlingens sponsorer kommer med. Prisbordet, som
redan i fjol var imponerande, kommer igen att fyllas av otroligt fina priser!
Registreringen i Race Office öppnas fredag 4.8 då det även ordnas skepparmöte och en Pre Sail-fest med
middag vid restaurang Scola. På lördag 5.8 kör After Sail-festen på Magasinet igång genast efter
tävlingen. Prisutdelning samt regattaparty med middag på Scola äger rum senare på kvällen.
Både lördag och söndag serveras morgomål på Magasinet. Under hela evenemanget betjänar Barösunds
Boden både seglare och publik.

Anmälningar tas emot fram till 15.7.2017. Det går att anmäla sig via adressen race@barosund.fi eller på
hemsidan www.barosundrunt.fi.
WNYC och Barösund Runt önskar alla seglare och åskådare varmt välkomna. Uppdateringar gällande
tävlingen finns på Facebook-sidan Barösund Runt samt på www.barosundrunt.fi.

Mer info: www.barosundrunt.fi och race@barosundrunt.fi

