
Äntligen....
nu blir det ett försenat
jubileum.
Fest på SS Fram´s rotunda torsdagen den 2:e september kl 18.00 ses vi där, 
alla välkomna även om du inte tänker segla, för att fira att vi kunnat genomfö-
ra denna segling i nu 21 år. Vi har också Robline Skagen Race 2021 framför 
oss, det 22:a året, som vi hoppas blir lika bra som alla tidigare.
Lite fakta om festen:
Varje anmäld båt till racet bjuds på hamburgare inkl.1 öl från grillen, detta 
till max 3 från samma besättning, är ni fler blir det ett tilägg per crew på 50 
kronor, som betalas på plats.
I Rotundan bjuds det på levande 60-talsmusik från kl 19
fram till kappseglare behöver kojen (22.00),
för att vara på alerten vid fredagsstarten

Enligt pandemirestriktioner skall vi vara max
50 personer inne på rotunden samtidigt, om inte
detta förändras före 1 sept., men det hörs ju på
namnet att vi kan rotera till utsidan så alla får 
njuta av närheten till musik.
Behöver du båtpats på torsdag i hamnen på Fram
så måste du fylla i din anmälan och kryssa i rutan,
minst en vecka före den 2:e sept. SS Fram bjuder
samtliga RSR-kappseglare fri båtplats denna natt.

Övriga festdeltagare som kommer med båt,
finns det också plats till.

Riklig seglar-frukostpaket erbjuds i rotundan på fredag morgon före skeppar-
mötet kl 9.00. Vill ni åtnjuta denna lyx så gäller samma på anmälan, fyll i antal, 
minst en vecka före den 2:e sept. Priset för frukostpaket är 50.-/crew. Är det 
någon som behöver specialkost (allergisk) så meddela det på anmälan, så 
förberedet köket detta.
Fredag morgon kl 9.00 är det skepparmöte och sedan första start kl 10.00. 
Racet ser ut som vanligt med 2 klasser. Shorthanded och SRS.
Målgång i Skagen, ”First giving price” lördag kl 15.00 och retursegling söndag. 
Om ni förtöjer på Framnäs på söndag efter målgång så finns det möjlighet att 
äta på rotundan.
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