Inbjudan Sundbyholmsregattan
Hej
Söndagen 14 juni går Sundbyholmsregattan av stapeln. Årets upplaga är
uppdelad i två klasser. Båda klasserna är distansbanor som är belägna på Blacken
- med start och mål i Sundbyholm.
Klass 1 är en klass för Dig som tävlar med besättning, det vill säga - fler personer
än två. Du kan välja att delta med eller utan undanvindssegel.
I klass 2 gör vi upp om vilka som är det snabbaste shorthandparet på Mälaren.
SRS-tal för shorthand tillämpas. Under åren har vi sett att intresset för den här
formen av kappsegling, är på uppgång. En rolig form av kappsegling – där det blir
lättare att få ihop besättning och träningstillfällen.
I shorthand klassen har vi valt att göra lite annorlunda
För att göra den här tävlingsklassen så jämn som möjligt kan du välja, om du vill
använda dig av undanvindssegel ända fram till tävlingsdagen.
Exempel - har du anmält dig med undanvindssegel, men märker att det blåser för
hårt på tävlingsdagen kan du välja bort den vid registreringen.
Segla med vit vimpel
Är du nybörjare som tävlande och inte har deltagit i någon riktig tävling, är du
extra välkommen. Sporten har varit vikande under flera år och behöver få fler
utövare.
Som nybörjare måste du givetvis känna till sportens grundläggande regler. Fast
även om man är väl påläst, är det inte lätt att göra allt rätt första gången.
Är du nybörjare och du känner dig lite osäker, kan du knyta en vit vimpel i
häckstaget.
Den vita vimpeln talar då om för andra seglare att du är nybörjare.
Vana seglare får då en indikation på att, här är det någon som behöver ges extra
hänsyn. Väljer Du att segla med vit vimpel, skriver du det i din anmälan.
Priser
Pris till var tredje båt i varje klass. Utlottningspriser delas ut vid prisutdelning, till
deltagande som är närvarande.
Prisutdelning sker utanför hamnkontoret i Sundbyholm, direkt efter att
resultaten är räknade.

Ibland går det inte som det ska
För att vinna en segling, är det mycket som ska stämma. Ibland blir det tvärtom,
och man kommer sist. Som tröstpris får du delta gratis i nästa års tävling (vid ny
anmälan påminn oss).
Anmälan
I din anmälan skriver du: namn/segelnummer/båttyp/båtensnamn
SRS-tal(med eller utan undanvindsegel)
Anmälan gör du till anders.sundstrom@eem.se
-Priset för att delta är 250kr
Du kan göra din inbetalning på Swish- 1233638343 Bankgiro 708-3108 märk
inbetalningen med ditt namn och Sundbyholmsregattan.
Segelsällskapet Svearna vill hjälpa välgörenhetsorganisationen ”operation smile”
i den här tävlingen. Det gör vi genom att uppmana deltagare att sätta in en extra
slant vid anmälan.
Exempel väljer du att skänka 10 kronor, betalar du in 260 kronor istället.
Överskottet kommer att redovisas vid prisutdelningen.

Vill du komma kvällen innan till Sundbyholm
Sundbyholms gästhamn och café sponsrar vår tävling genom att erbjuda
gästhamnsplats för endast 100 kr till båt som deltar i tävlingen.
Här kan du få dig något att äta och dricka i mycket trivsam miljö, ibland bjuds det
på musik underhållning.

Ifall du är intresserad skriver du till helena@sundbyholmsgastmamn.se och
förbokar din plats. Var noga med att du skriver att du ska delta i tävlingen.
Är det något du undrar över?
Skriv eller ring till anders.sundstrom@eem.se tel 0700862455
Välkommen

