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24-timmarsseglingarna våren 2019  
vid Svealandskusten 
24-timmarsregattan vid Svealandskusten arrangeras av Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets i 

samarbete med Eggegrundskretsen, Uppsalakretsen och Sörmlandskretsen. 

 

I anmälan väljer du en startplats som också är ditt mål. Ingen gemensam målpunkt. Eventuellt byte av 

startplats noteras i loggboken, behöver inte anmälas. 

Startplatser 

Punktnr Punktnamn  Punktnr Punktnamn 

705 Enbärsskär (Hudiksvall)  552 Grönö (Björkvik, Ingarö) 

685 Otterhällan (Söderhamn)  540 Rönnskär (Saltsjöbaden) 

654 Heros (Gävle)  537 St. Rotholmen (Gålö) 

635 Bellonagrundet (Gräsö)  533 Måsknuv (Nynäshamn) 

620 Hensviks udde (Singö)  458 Svarthäll (Trosa) 

588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)  453 Hållsviken (Västerljung) 

585 Furusund  451 Tvären (Studsvik) 

580 Allegrogrund (Trälhavet)  448 Ledskär (Oxelösund O) 

579 Stinagrund (Saxarfjärden)  445 Vinterklasen (Oxelösund S) 

569 Kummelholmen (Husarö)  441 Lönö (Bråviken) 

555 Stavsnäs  952 Rödhamn (Åland) 

För skutklassen är start och mål endast 552 Grönö. 

Seglingsperioder och starttider 

Seglingslängd Startdag Starttid Start/mål 
12 timmar lördag 1 juni kl. 07.00 Valfri startplats 

24 timmar lördag 1 juni kl. 12.00 Valfri startplats 

24 timmar skuta lördag 1 juni kl. 11.30 552 Grönö 

48 timmar fredag 31 maj kl. 12.00 – 20.00 Valfri startplats 

72 timmar torsdag 30 maj  kl. 12.00 – 20.00 Valfri startplats 

96 timmar onsdag 29 maj kl. 12.00 – 20.00 Valfri startplats 

120 timmar tisdag 28 maj kl. 12.00 – 20.00 Valfri startplats 

Du kan anmäla dig ända fram till respektive 

seglings start. Sent anmälda deltagare kommer inte 

med säkerhet med i den publicerade startlistan. För 

att din deltagaranmälan skall vara komplett krävs 

att startavgiften är inbetald till plusgirokonto 

166 95 92-6. Avgiften är 200 kronor (175 kr om du är 

medlem). Avgiften omfattar båt, skeppare och gastar. 

Anmälda gastar som skepparen intygar deltar på ett 

kvalificerat sätt får tillgodoräkna sig båtens distans i 

maratonlistan. Distansen meriterar till plaketter och 

24-timmarsintyg. 

Du som seglar 12 timmar kan vara ensam ombord. 

Samtliga aktuella dokument publiceras på:  

https://24-timmars.nu/seglingar/varregattan-2019-

vid-svealandskusten/. Dokumenten kan komma att 

uppdateras fram till start. 

Ändrade startdata anmäls på webbplatsen  

https://segla.24-timmars.nu.  

Byte av skeppare anmäls innan aktuell startperiod 

påbörjas. Byte till kortare seglingsperiod anmäls 

före första starttid för anmäld period.  

Byte till längre seglingsperiod anmäls före start. 

Meddela även om du inte kommer till start eller 

om du inte fullföljer seglingen. 

Du kan planera och rapportera din segling med hjälp 

av 24-timmars appen som kan laddas ner från Google 

Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ho

menet.mbj.tjugofyratimmars) eller Apple App Store 

(https://itunes.apple.com/se/app/24-

timmars/id1273150842?mt=8) på vanligt sätt. 

Uppdaterad version 2019. 
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Du kan föra, signera och skicka in loggbok antingen 

digitalt eller på papper på något av följande sätt: 

 

1) Vi rekommenderar och föredrar att du löpande 

rapporterar in via 24-timmarsappen. 

 

2) Om du inte gör det så kan du istället rapportera in i 

efterhand från dator på den sida i anmälningssystemet 

som handlar om din anmälan, båt och besättning. 

Länken finns i mejlet som du fick som bekräftelse på 

anmälan. Du kan också klicka på båt/besättning i 

startlistan. 

 

3) Du kan skicka pappersloggbok per post till Arne 

Wallers, Bullandö Seglarby 15, 139 56 VÄRMDÖ. 

 
Du kan inte längre rapportera in loggboken i 

Excel. 

 

Inrapporterade resultat publiceras löpande i 

anmälningssystemet och appen, utan granskning. En 

första granskad resultatlista publiceras 10 juni. 

Slutgiltiga resultat kommer att publiceras senare. 
 

Riksreglerna (uppdaterade 2018) är "bruks-

anvisningen", studera dem noga! Avbrott i seglingen 

tillåts endast i några få angivna fall. 

Observera reglerna för rundning! Distansavdrag för 

felaktig rundning är normalt 10 M multiplicerat med 

SXK-talet. Detaljer om rundningspunkter och 

sträckor finns i Punkt- och Distanstabellen, utgåva 

2019V. 

Under segling får strålkastare inte riktas mot annan 

deltagande båt i annat fall än då det gäller att 

identifiera deltagare som seglar utan lanternor eller 

begår annat regelbrott. 

Batteriladdning med motor i friläge är tillåten och 

ska noteras i loggbok.  

Riksreglernas krav på mantåg eller motsvarande vid 

havssegling innebär att löplina för koppling av 

säkerhetssele kan ersätta mantåg. 

För att protester ska behandlas krävs att tillräckligt 

underlag, t.ex. inblandade båtar, tillämplig regel, 

ungefärlig kurs före och efter händelsen. Skicka helst 

med en skiss av händelsen. 

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg: 

12-timmars ensamseglingen lördagen före 

midsommar. 

Höstregattan första helgen i september. 

 

Trevlig seglats önskar 24-timmarskommittén! 


