GÖTEBORG OPEN SEA RACE 2016
– Det handlar om att delta
Planeringen för GOR 2016 är redan i full gång. Fredag den 12 augusti kl. 16.00 siktar vi på att
startskottet går nästa sommar. Vi hoppas att alla som var med i år är sugna på att segla racet
igen, och att de får sällskap av många nya besättningar. Det vore speciellt roligt att se fler
yngre seglare och blandade, såväl som helt kvinnliga besättningar.
Styrelsen för GQSS fattade i slutet av september ett strategiskt beslut att fortsätta arrangera
havskappseglingen och lagom till den 1 oktober låg sedan ansökan klar om sanktionering av
Svenska Seglarförbundet. I slutet av november kommer kommittén att fatta beslut.
Bansträckning och längd på banan kommer, om vädret och övriga förhållanden tillåter, att
vara de samma. Årets deltagare ska kunna tävla mot sig själva både vad gäller slutresultat och
delmål. (Bansträckning; Göteborgs hamn/Långedrag, Skagens rev, Kummelbanke,
Hätteberget och åter till Långedrag, 120 Nm, ca 1 dygn)
Anledningen till att vi väljer att gå ut så tidigt är att vi verkligen vill försäkra oss om att vi
kommer upp på agendan i ett tidigt skede. Många seglare roar sig ju med att planera för nästa
säsong nu när hösten verkligen kommit och många kanske redan har tagit upp båten.
I oktobernumret av Yachting World reflekterar Elaine Bunting chefredaktör, i sin ledare ”Det
handlar om att delta” kring det starkt ökade intresset för några kända havskappseglingar.
Rolex Fastnet Race, the ARC och Cowes Week har alla ett rekordstort antal deltagare i år.
Och deras grundval består av amatörer; par, grupper av vänner och familjer, som en del av
dem seglar flera generationer tillsammans. ” ”Vanliga” tävlingar och seglatser fortsätter att
återspegla en delad dröm. Den kommer aldrig att födas genom att titta på från åskådarplats,
utan blir till genom ett öppet deltagande.”
Det handlar om att delta – välkomna till Göteborg Open Sea Race 2016.
För mer information kontakta:
- Carin Sjölander, ordförande i GQSS, 070-8209095, csjoland@telia.com
- Erik Norrström, Projektledare för GOR, 072-5252519, eriknorrstrom66@gmail.com.
- eller gå in på GQSS.se
	
  

