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Barösund Runt 2017
Kolmisenkymmentä venekuntaa on ilmoittautunut 5 elokuuta 2017 järjestettävään Barösund Runt –
purjehduskilpailuun. Kyseessä on hyvässä kilpailuhengessä pidettävä hauska ja rento
purjehdustapahtuma. Viime vuonna menestyksekkäästi ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma
saa siis jatkoa.
"Viime vuoden Barösund Runt oli menestys. Yli 150 purjehtijaa runsalla 30 veneellä osallistui
tapahtumaan loistavassa kesäsäässä. Ravintola Scola, kisan järjestävän West Nyland Yacht Clubin
klubiravintola, toimi ensiluokkaisena tukikohtana hauskaa ja rentoa yhdessäoloa varten perjantai- ja
lauantai-iltana. Magasinet –baari laiturien kupeessa tarjoili purjehtijoille aamiaista, sekä raikkaita
juomia lauantai-iltapäivän After Sail –bileissä. DJ Sambast vastasi musiikista, mutta miehistötkin
viihdyttivät lauluillaan ja haitarinsoitollaan. "Saimme viimevuonna paljon kiitoksia onnistuneesta
konseptista, joten tänä vuonna mennään samoilla linjoilla", kertoo WNYC:n kommodori Magnus
Vaenerberg.
Barösund Runtin rata on muodoltaan lähes pyöreä ja se kulkee keskeisen Barösundin ympäri väyliä
pitkin. Kiertosuunta päätetään tuulen suunnan mukaan. Lounaistuulen vallitessa vuonna 2016
purjehdettiin myötäpäivään. Lähtö tapahtuu takaa-ajona osallistuvien veneiden LYS-tasoitusluvun
mukaan. Tasoitusten mukaan hitain vene lähetetään ensimmäisenä matkaan. Ilmoittautuneiden
veneiden joukossa on kirjava joukko venetyyppejä. Tänä vuonna radalle suuntaa muun muassa Star-,
6mR-, Farr 52, H-veneitä ja kaikenkokoisia muita perhe- ja kilpaveneitä.
Paikalliset ravintola-, kauppa- ja satamayrittäjät, Linda ja Petteri Pasanen, ovat kehittäneet
Orslandetin sataman palveluita ja infrastruktuuria viime vuodesta. Tänä vuonna kilpaijijoiden
käytössä on muun muassa sauna.
West Nyland Yacht Clubin kilpailupäällikkö Jussi Mankki odottaa taas upeaa tapahtumaa innolla.
"Olemme itse kilpailujärjestelyiden osalta viilanneet muutamia asioita, jotta järjestelyt toimisivat
vieläkin sujuvammin kuin viime vuonna. Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia sponsoreilta
saamastamme tuesta jonka ansiosta palkintopöytämme oli viime vuonna komea. Tänä vuonna
pistetään vieläkin paremmaksi!
Kilpailutoimisto aukeaa perjantaina 4.8. alkuiltapäivästä. Toimiston henkilökunta palvelee
purjehtijoita ja vastaanottaa rekisteröitymiset. Perjantaina pidetään myös kipparikokous sekä
nautitaan illallista Pre Sail-juhlissa ravintola Scolassa. After Sail-bileet järjestetään Magasinet –
baarissa lauantaina 5.8. heti kilpailun päätyttyä. Palkintojen jako ja regattajuhla pidetään Scolassa
myöhemmin illalla.

Magasinet –rantabaari tarjoilee aamiaista sekä lauantaina että sunnuntaina. Myös Barösunds Boden
–kauppa palvelee sekä kilpailijoita että katsojia viikonlopun ajan.
Kilpailuun voi ilmoittautua 15.7.2017 asti kilpailun sivuilla www.barosundrunt.fi.
WNYC ja Barösund Runt toivottaa purjehtijat ja katsojat lämpimästi tervetulleiksi. Kilpailuun liittyvät
päivitykset julkaistaan Barösund Runtin Facebook-sivulla sekä osoitteessa www.barosundrunt.fi.
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