Regattasesong 2022: Instruks for skippere
For hver av tirsdagsregattaene har en av båtene, som deltar i serien, hovedansvar på Løkta.
Terminliste med navn på de ansvarlige ligger på TSF sin hjemmeside. Om dagen ikke passer oppfordres
det til internt bytte.
Om man helst ønsker å seile selv, og ikke har noen på land som kan ta ansvar (koke kaffe og steke vafler,
og rydde og låse Løkta etterpå) eller vil bytte med noen andre, er det også mulig å stille med kake eller
lignende, og be noen av de som kommer først i mål om å sette på kaffe.
Det finnes en egen tilgangskode til Løkta, som gjelder kun for medlemmer og kun tirsdager kl 16-24
(formidles per mail eller SMS, skal IKKE deles).
Det som trengs til kaffekoking og vaffelsteking står på lageret til høyre for kjøkkenet. Lageret er låst
plassering av nøkkel oppgies samtidig som kode til døren.
Brus og brunost og lignende står i kjøleskapet i Styrhuset, kan finnes fram når noen fra styret eller
regattakomiteen er kommet.

Oppgaver for den som har ansvar på Løkta
●

●
●

●
●
●
●

Steke vafler og koke kaffe etter målgang (kaffe og vafler gratis).
Ta gjerne tid på båtene når målgang er ved Løkta.
Sikre at resultatene blir registrert (tidene skal skipper selv sende inn).
Bidra regattakomiteen ift resultatliste og under premieutdeling.
Rydde Løkta og vaske på kjøkkenet.
Ta med søppel og lås Løkta etter bruk (låses ved å trykke på *).
Si fra til en av oss i regattakomiteen (eller send mail til regatta@tromsoseil.no) om det er noe som
mangler / bør handles inn.

Skipperne har selv ansvar for å få meldt inn tiden (ved å fylle ut skjemaet bit.ly/tsf-tid-2022).

Ved spørsmål ta kontakt med en av oss i regattakomiteen:
●
●
●
●

Kjersti Monsen (90591053)
Alf Inge Iversen (94811294)
Espen Bergo (99401606)
Kirsten Marienhagen (41928809)

