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INBJUDAN 
 

Snipe 70 år i Finland –jubileumsfest i Björneborg, Ytterö 2.9.2017 

 

Århundradets Legendariska Historiksläpp-party får fortsättning! Vår klass firar sitt 70-

årsjubileum på kvällen i Ytterö i samband med FM-tvlingarna. Du deltar väl också, 

oberoende om dina mest minnesvärda snipestunder ägde rum efter millennieskiftet, eller 

redan på 1940-talet. 

Du behöver endast anmäla dig, betala avgiften på Snipeförbundets konto och ha roligt, 

festkommittén sköter om resten. Anmäl dig genast, senast 15.8. så du inte missar en 

minnesvärd händelse. Det finns plats endast för de 70 första anmälda. På denna fest 

kommer du att känna vad "Seriois Sailing -  Serioius Fun ®" betyder. 
 

Festens tidtabell: lör 2.9.2017. Välkomstdrink avnjuts  18.30. 

 

Plats: Yyteri Spa, Sipintie 1 28840 Björneborg | www.yyterinkylpylahotelli.fi. 

 

Klädkod: ledig smart casual, med slips eller utan. 

 

Pris: 45 € / person / middagskort. Innehåller ett rikt maritimt buffébord och välkomstdrink 

 

Betalning till Snipeförbundets konto: FI34 5723 0210 0139 05, senast 15.8. 

 

Anmälan: via e-post hallitus@snipe.fi. Obs. Det finns endast 70 platser tillgängliga! Betalningsdatum 

kommer att avgöra vid fall av överbokning. 

 

Övernattningserbjudande i Ytterö: 2-bäddsrum 50 € / person / natt / 2 personer eller för en person 

85 € / person / natt / 1HH. Kvoten är reserverad på Yyteri-hotell med koden "Viklaliitto". Ännu finns 

cirka 40 rum lediga. Boka rum direkt från Ytterö Spa Hotel (02) 628 5300. 

 

Plats och lokaltrafik: http://www.yyterinkylpylahotelli.fi/info_ja_varaukset.php?id=3 

 

Suomen Viklaliitto ry -  Finlands Snipe Förbund rf. grundades 1947. Sedan dess har 975 Snipe-jollar 

tagits registrerats på förbundets listor och mer än 20.000 sjömän har åtminstone provat båten! 

Några aktiva Snipeseglares aktiva karriär har pågått i över 50 år. Snipe är fortfarande Finlands 

populäraste tvåpersoners entypsbåt. En ståtlig prestation av en liten tvåpersoners jolle, som anlände 

till Finland genast efter kriget! 

Välkommen 

Snipeförbundets styrelse och festkommittén 
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Viktig information 

Matallergier 

OBS! Anmäl matallergier eller specialkost i samband med anmälningen. 

 

Ytterö 

Ytterö resort är unik som plats och ligger 18 km västerut från Björneborgs centrum. Mysig Spa och 

naturskön omgivning med sandyner erbjuder ett brett utbud av frestelser, vill du då vandra eller ta 

en länk på den 5 km långa sandstranden, dynerna eller i de närliggande skogarna, besöka 

äventyrsparken Huikee, surfa, spela golf eller bara ta det lugnt på spa. Spaet är öppet från 7.30 och 

11.00 – 20.00. Om du vill fortsätta firandet efter att vår fest tagit slut, så kan du följa med FM-

tävlingen i Karaoke som pågår i restauransalen. 

Öppna finska mästerskapen i Snipesegling i Ytterö 1.-3.9  

Samma veckoslut som festen ordnas, seglas  FM-tävlingarna för 70:nde gången. Ingen annan klass i 

Finland kan stoltsera med en sådan oavbruten serie! 

Tävlingen är öppen för alla Snipeseglare – anmäl dig du också, fast till Classic-serien, med din träbåt 

eller över 15 år gamla glasfibersnipe. Traditionellt har Björneborg Snipetävlingar arrangerats i Kallo. 

Efter drygt tio Snipe FM-, NM- och EM-tävlingar i Kallo ligger vårt tävlingscentrum nu i Ytterö! Till 

exempel förvaras båtarna på sandstranden. Således kan festdeltagarna njuta av  tävlingsatmosfären 

på nära håll. Vi försöker få plats i motorbåtar åt alla som vill se tävlingarna ute på havet, berätta vid 

anmälningen om du vill följa tävlingen ute vid banorna. På kvällsfesten går vi genom FM-situationen 

innan den sista tävlingsdagen och visar bilder från händelserna på fredag och lördag. 

Snipe EM 2018 

Du har kanske hört att nästa års EM seglas i Finland i augusti! Snipe 70 år i Finland–jubileumsfesten 

och finska mästerskapen fungerar som ett slags test för hur Ytterö lämpar sig som tävlingsmiljö 

Vägbeskrivning 

Till Björneborg kommer man med bil, tåg eller flyg. Direkt buss går från Björneborgs centrum till Spa-

hotellet. 

Inkvartering 

Förutom Spa-hotellet finns andra alternativ  bl.a. det närbelägna campingområdet och i stugorna 

där. 

Meny 

Preliminär buffetmeny bifogas. 

 

 


