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                                                        1 juni – 6 juni 2020 

 

Seapilot och Raymarine är glada att få bjuda in till prisutdelning 

för SeaPilot2Star 2019 på Flir:s  Svenska Huvudkontor i Täby 
 

Tid och Plats: 

Söndagen den 24 november 2019 kl 16.00- 19.00 i Flirs Restaurant i Flirhuset(Flir System 

AB Antennvägen 6 187 66 Täby).   

Parkering finns framför Huvudentrén och både gästplatser och platser för anställda kan 

användas. 

Reser man kommunalt kan man ta Roslagsbanan till Hägernässtation och gå 850m till FLIR 

Systems eller buss 629 från Danderydssjukus till Arningerondellen 

För vår planering vänligen anmäl er på denna länk  senast måndagen den 18 november. 

(Anmälan kan även göras på hemsidan). Tack. 

Agenda (ej i  tidsordning): 

✓ Föredrag (North Sails , Dehler (om sin Shorthandoptimerade 30’ One Design ) 

och Daniel Gustafsson från Rosättra Varv om bygget av Shogun 50). 

✓ Flir, Raymarine och Seapilot : Presenterar sina  produkter. 

✓ Prisutdelning ( Vandringspriser: Totalt, Per Etapp,Mixed, Ungdom,Dehler och J-båt. 

Keramikpriser per klass). Prisbordet ses på hemsidan under fliken Diverse dokument. 

✓ Kort intervju med Totalvinnarna m.fl. 

✓ Diplomutdelning Se vilka som får diplom på prisutdelningen här. (vänligen kolla 

även på hemsidan under historik för att se hela listan) 

✓ Den bokade middagen är en trevlig Buffe som avslutas med kaffe o kaka. 

✓ Utlottning av 1 anmälningsavgift (värde ca 2600 kr) för 2020 till vid prisutdelningen 

anmälda (ingen närvaroplikt). (Antag att 70 anmäler sig, du har alltså 1 chans på 70 att 

vinna 2600 kr utan någon som helst risk!). 

✓ Utlottning till närvarande (och anmälda till 2020) av ett Seapilot-pris. 

✓ Nyttoprisutlottning bland deltagare av Seapilot2star 2019 vilka är närvarande. 

Övrig info: 

Hemsidan Raymarine2star.oxss.nu är i drift men under succesiv förändring..  

Inbjudan till seglingen 2020 publiceras inom kort. 

Anmälan till 2020  Öppnar kl 17.00 söndagen den 17/11. 

1:a start måndag den 1 juni tidigast kl 07:00. 

 

Välkomna önskar även: 

       
  

                                                      

                                                     

http://www.oxss.nu/seapilot/z2019/anmalan/prisutdelning_anmalan_i.php
http://www.oxss.nu/seapilot/z2019/fullfoljt_tom_2019_antal_diplom_2019.pdf
http://www.seapilot2star.se/

