For tredje gang og med stor glede inviterer
NSR til

Ramberg 8’ern
Torsdag 10. september 2020, start kl. 18.00
Løpet er en vennskapelig tur-regatta på ca. 10 km. Løypa utgjør et 8-tall med
Ramberg øya i søndre del og Lindøya i nordre del. Start- og mållinje mellom
Kongen og Dronningen. Se kart.
NB: Vi følger alle sjømerker langs ruten. Se kart. Vi vil ha følgebåter som ligger
i nærheten av sjømerkene vi har markert spesielt på kartet og som vi skal ro
rundt. I god sportsånd ber vi alle deltagere respektere løypen og holde seg
utenfor viste sjømerker slik at turen blir lik for alle. Husk å ta med utskrift av
kartet på regattaen.
COVID-19 OG SMITTEVERN:
Årets regatta er tilpasset for å ivareta FHIs smittevernanbefalinger. Det betyr
blant annet at vi i år kun inviterer til selve regattaen. Alle møter og avslutter
regattaen i sine respektive båter, og vi arrangerer ikke sosial sammenkomst
etter løpet.
For regattaen gjelder for alle:
1. Syke personer skal holde seg hjemme fra arrangementet
2. God hånd- og hostehygiene, og vi holder minst én meters avstand når vi er
på land (i forkant og etterkant av selve regattaen (i våre respektive klubber)).
3. Når det gjelder vask av utstyr og båter, samt bemanning av båter skal alle
følge Norges Roforbunds koronavettregler:
https://www.roing.no/nyheter/koronavettregler-for-norges-roforbund
Som arrangører følger vi FHIs smittevernveileder for norsk idrett. Vi fører
deltakerliste som vil kunne brukes i eventuell smittesporing.

Vi gjør oppmerksom på at vi selvsagt vil følge de til en hver tid gjeldende
anbefalinger fra FHI, NR og NIF, og avlyser arrangementet dersom
forutsetningene endres og det ikke er forsvarlig å gjennomføre regattaen.
Regattastart kl 18.00. Før start bes de deltakende båtene komme inn til brygge
ved Dronningen og presentere seg for startdommeren.
Løpet er i prinsippet åpent for alle typer båter som er skikket for turen
(innriggere, 3/4ere, coastals etc). Vi ber deltakerne ta været og løypen med i
betraktning når dere velger båt.
Resultatliste og medaljer vil sendes på e-post/post. Båtene vil kunne få sin
regattatid ved mållinjen.
Påmelding sendes til natasand@gmail.com senest i løpet av tirsdag 08.9.
Deltakeravgift kr 50.- pr sete. Deltakerne får oppgitt betalingsinformasjon ved
påmelding.
Vi gleder oss – velkommen!
Ved spørsmål, kontakt Natasza Sandbu
Telefon: 922 822 32
e-post: natasand@gmail.com

