Invitasjon til "Plastikk 2019" søndag 25. august 2019
I år avholdes regattaen søndag 25. august, og vi oppfordrer alle som har en klassisk norsk
plastbåt til å melde seg på. Under finnes årets program. Deltakelse på regattaen er gratis.
Som før avholdes en gratis rekefest for deltakere og bidragsytere.

"Fjordlingen" var godt representert under arrangementet i 2018, og bidro til å skape action i
regattabanen. Foto: Arve Lindvig
Siden 2011 har Vest-Agder-museet arrangert en årlig regatta for klassiske norske plastbåter.
Dette som ledd i museets satsning på å bevare, formidle og dokumentere Sørlandets unike
plastbåthistorie. I tillegg ønsker vi at dette skal være en arena hvor entusiaster samles.
Regattaen er svært uhøytidelig i den forstand at den ikke er en konkurranse. Regattaen skal
vise de gamle klassiske båtene i sitt rette element. Vi deler ut premier i kategoriene "beste
restaurering" og "publikumsfavoritt".
Det vil være ulike demoer på land, samt aktiviteter for hele familien. I tillegg vil det bli utstilt
båter på land. Så her er det duket for en hendelsesrik dag i Odderøya museumshavn.
Påmelding til regatta og rekefest skjer til:
Jan Egil Hansen, 98074040
j.hansen@vestagdermuseet.no

Program:
10:00 – 11.00: Båtene ankommer og settes på vannet. Deltakerne må henvende seg i
sekretariatet for å få startnummer og annet infomateriell.
12:00: Defilering i Gravanekanalen. De som ønsker kan fortsette turen rundt Odderøya.
12:30: Gammel gelcoat kan bli som ny og Rune Sørensen (salgssjef i Holgers) demonstrerer
hvordan den kan slipes og rubbes tilbake til opprinnelig farge og glans.
14:00: Regattaen starter.
15:15: Premieutdeling og avslutning av fellesarrangement.
16:00: Rekefest for deltakere og arrangører.
Enkelte av klokkeslettene kan endres i løpet av arrangementet, speaker vil opplyse om
eventuelle endringer.

Praktisk informasjon:
-

Påmelding til regatta og rekefest skjer til Jan Egil Hansen,
j.hansen@vestagdermuseet.no. Påmeldingen skjer fortløpende, men ved sein
påmelding kan det være fullt på rekefesten siden vi har begrenset plass.

-

Vi har både kran og slipp tilgjengelig for utsetting og opptaking av båter.

-

All kjøring skjer på eget ansvar og vi oppfordrer deltakere å ha forsikret båtene.

-

Ved ankomst ønsker vi at deltakere henvender seg til sekretariatet for å hente
startnummer, infomateriell og levere egenerklæringsskjema.

-

Arrangementet avholdes i Nodeviga på Odderøya i Kristiansand.

