SeilUt - 2021
Molde Seilforening følger opp suksessen fra tidligere sesonger og inviterer herved til SeilUt 2021.
Målsetningen med konseptet er, som tidligere, å skape aktivitet og engasjement rundt turseilingen i foreningen.
Premiering
Den båten som har flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen tildeles SeilUt-pokalen på neste årsfest i
foreningen. Hvis to eller flere båter på toppen av resultatlista registrerer samme antall forskjellige havner, vil den
båten med størst totalantall besøk bli premiert. I tillegg vil det bli det også i 2021 bli premiering med eksklusive
ankerdramglass gravert med Molde Seilforenings logo og SeilUt. For hver 10. forskjellige registrering blir man
premiert med 1 glass (30 forskjellige registreringer gir 3 glass). Her er muligheten til å skaffe unike båtglass til hele
mannskapet.
Nytt av året er at deltakelse i seilforeningens turarrangementer også belønnes med SeilUt-poeng. Disse kunngjøres
ved utsendelse av invitasjoner til de forskjellige arrangementene.
Regler for deltagelse
• For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Molde Seilforening. Ingen påmeldingsavgift.
• Det er antallet registreringer pr. båt som gjelder (poengene tilfaller båten hvis noen er skipper på flere
båter).
• Sesongen varer fra og med 1. april til og med 31. oktober. Siste frist for registrering av turer er 10. nov.
• Besøk som varer ett døgn eller mer, sammenhengende, registreres som ett besøk.
• For å registrere et havnebesøk kreves at man har fortøyd båten ved kai (gjestehavn), eller at båten er ankret
opp på svai (uthavn/naturhavn).
• Det er ingen krav til dokumentasjon på at man har vært i en SeilUt-havn, men det appelleres til ære og
samvittighet(!) og at besøket rapporteres innen 10 dager etter hvert besøk.
• Innrapportering skjer ved at man registrerer besøket ved å legge inn båtens navn, skippers navn, havn og
dato ved å gå inn på denne lenken eller via tilsvarende lenke på Molde Seilforenings hjemmesider under
fanen SeilUt.
Vi oppfordrer til å ferdes etter prinsippet 'å seile når man kan, og å bruke motor når man må’.
Følgende havner gjelder for SeilUt 2021, fra Smøla i nord til Stad i sør, i alfabetisk rekkefølge:

Alnes, Godøya
Bjørnsund, N. eller S.
Borgarøya, Ulstein
Bud
Bårsetøya, Skålvikfjorden
Elnesvågen
Finnøya
Gåsholmen, Ålesund
Hjertøya
Honningsvågen, Stad

Håholmen
Kristiansund
Leirvågen, naturhavn
Lille Kalvøy, Ålesund
Longva, Flemsøya
Midsund
Myklebust
Oldenborg, Frei
Ona
Ringholmen, Tustna

Roald, Vigra
Runde
Sandshamn, Sandsøya
Sæbø, Hjørundfjorden
Veiholmen
Veøya
Vikebukt
Vågsetervågen, naturhavn
Vågshamna, Vågstranda
Ålesund

Du finner kart over postene ved å klikke på denne lenken.
NB! Det presiseres at Molde Seilforening ikke har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåtanløp i havnene,
eller at forholdene er gode over alt. Det er selvsagt opp til skipperen å vurdere om aktuelle havn er egnet for anløp,
altså på eget ansvar. Vi har heller ikke gjort noen avtaler med de forskjellige havnene, og at det derfor forventes at vi
oppfører oss som «vanlige besøkende».
Sett i gang: SEIL UT __/)_

