Hej alla X-35 seglare,
Några frågor:
1. Träningsläger
I april i år arrangerade vi tillsammans med North Sails och AtSea en "clinic" dvs träningsläger. Vi
hade tot 6 team som deltog varav en extern (ArkenZoo). Träningen skedde i J92:or och fokuserade
på starter och undanvindstaktik. Som coacher hade vi Björn Österberg och Martin Angsell från North
Sails.
Min uppfattning var att det var mycket lyckat och uppskattades av deltagarna. En viss deltagar-avgift
utgick.
Min fråga är nu - hur många är intresserade av att köra det igen nästa år?
Vore tacksam om intresserade team återkom till mig med cc Björn Österberg, Martin Angsell och
Henrik Grape.
2. Royal Ocean Cup
Som ni känner till kommer Östersjöns Admirals Cup att arrangeras på Bornholm i September.
Se info från KDY nedan:
"From September 9. to 14. 2013 Royal Danish Yachtclub in conjunction with Bornholm Baltic Race
Week and ORC will host the Royal Ocean Cup on Bornholm. The Royal Ocean Cup is a race
between national team each consisting of 3 boats - a X-35 One Design boat, one boat in ORCi Class
1 (<600 sec/mi GPH) and one boat in ORCi Class 2 boat (>=600 sec/mi GPH).
We have done some investigations in the countries with coastline to the Baltic including Norway
and the concept has been accepted with enthusiasm. We will most likely for this first event establish
a maximum of 15 teams in order to secure capacity and a perfect handling of the races."
Svenska Havskappseglingsförbundet räknar med att nominera 2 svenska lag. Svenska X-35
förbundet behöver därför nominera två team. Om vi inte får intresse från två team är alternativet att
sätta ihop medlemmar från flera team så att vi får två båtar.
Jag skulle vilja att intresserade team/seglare återkommer till mig/Johan Rockström med cc Björn
Österberg asap.

3. Årsmöte
Enligt stadgarna så skall vi ha ett årsmöte i November (räkenskapsår 1/10 - 30/9). Som ni har märkt
har ingen kallelse gått ut. Skälet till detta är att vi har ett ärende hos skattemyndigheterna avseende
om sponsringsintäkt från Whyshore skall vara skattepliktig (för moms) eller ej. Innan detta är avgjort
kan inget årsbokslut upprättas. Vi behöver därför skjuta på årsmötet till början av nästa år.
Om någon har invändning mot detta måste ni återkomma till mig/styrelsen asap.
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