17 September 2022 de 13e Frisia Single Handed Challenge.
De Frisia Single Handed Challenge is een uitdaging voor iedereen die het leuk vind om eens solo te zeilen
maar niet solo in de haven te liggen.
Het is een tocht, maar we willen wel graag fanatiek zeilen en daarom wordt er gestart op handicap tijd. Diegene
die als eerst binnen komt heeft gewonnen.
De winnaar krijgt de felbegeerde Frisia Single Handed Challenge Award. Aangeboden door Zeilmakerij
Molenaar Grou. Volgens traditie wordt er na afloop aan boord van de winnaar een biertje gedronken.
Sinds 2016 is er ook een prijs voor de beste nieuwkomer. De Rookie Award.
Deze prijs wordt aangeboden door Goos watersport uit Grou. Sinds 2017 is er zelfs een aparte beker voor het
vrouwen klassement, aan geboden door Drukkerij van der Eems.
De baan is afhankelijk van windrichting en sterkte en zal tijdig bekend worden gemaakt. Er wordt geprobeerd
een baan van ongeveer 5 uur te zeilen met daarin een voor de wind, een halve wind en een in de wind rak. De
start en finish zal zijn tussen de havenhoofden van de oude haven Stavoren.
Deelname is geheel op eigen risico!
Watersport vereniging Frisia Grou sluit iedere verantwoordelijkheid en, daaruit voortvloeiend, recht op
aansprakelijkheid uit. Ontstane ongemakken of conflicten, aan wal of op zee, met, mogelijke, inmenging van
gerechtelijke autoriteiten kunnen nimmer in relatie worden gebracht met deelname aan de Frisia Single Handed
Challenge. Deelnemers hebben zich te allen tijde te houden aan het BPR.
Starttijd.
De vermelde starttijd is voorlopig en onder voorbehoud van wind, weer en zicht (mist) omstandigheden.
De organisatie behoudt zich het recht voor deze te wijzigen.
De starttijden worden bepaald aan de hand van SW en ORC cijfers gecombineerd met eerdere uitslagen en
ervaring. Mocht je van mening zijn dat jou starttijd te vroeg is,profiteer ervan en win de prijs! Mocht je van
mening zijn dat jou starttijd te laat is, zie het als een compliment!
Er zijn 2 starttijden.
1 zonder en 1 met gebruik van spi, halfwinder, gennaker , code 0 of extra fok/ genua voor de wind!
Let op eerste start 9.45 uur!
Haven.
De havenmeester van de oude haven is op de hoogte van onze komst en heeft de cruise steiger gereserveerd.
Havengeld: gaat dit jaar anders, afrekenen havengeld voor de vrijdag en zaterdag aan de organisatie (Douwe)
Dit op verzoek van Haven Stavoren SWF om in een keer alles af te kunnen rekenen.
Startlijst en Routekaart:
Deze zijn in de loop van vrijdagavond te verkrijgen uithanden van de organisatie
Anders zaterdagmorgen vanaf 8 uur aan boord van Dehler 39 Relax van Douwe Bruinsma.
Namens de activiteiten commissie Frisia Grou : Veel plezier en behouden vaart en tot vrijdag in Stavoren.

