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Nu är det dags att anmäla sig till vinterns 12-timmarssegling 
 
 

Du kan välja att starta och gå i mål vid samma punkt eller starta vid någon av startpunkterna och 
gå i mål vid gemensamma målpunkten Hälsö. Mer om detta i instruktionerna som skickas ut till 
anmälda skeppare.  
 
OBS!  Alla som går i mål vid punkt ”Hälsö” gör detta för att delta i den gemensamma grillningen 
på bryggan i Hälsö med eftersnack i ”Hamnboa”. 
 
Seglingen äger rum lördagen den 30 november med start kl 06.00 
 
 

Anmälning och startavgift 
Anmälan görs via https://segla.24-timmars.nu Om det strular till sig kan du alltid maila direkt till 
Lars Tobin lars@atconsult.se.  Här på sidan 2 eller på länken https://24-timmars.nu/anmalan-
vastkustkretsen/ finns det underlag vi behöver av dig vid anmälan. 
Startavgiften per båt är, 200:- för medlem och 250 för icke medlem. För deltagande i arrange-
manget på Hälsö tillkommer 200:-/båt plus självkostnad för grillmat 150:-/person. Pengarna beta-
las företrädelsevis till plusgirokonto 42 01 92 – 7. Viss kontanthantering kan accepteras på plats. 
 
För er som skall delta i arrangemanget på Hälsö anger ni vid anmälan hur många personer som 
kommer att delta från er båt. Observera att anmälan är bindande. Det kommer att finnas möjlighet 
att avboka maten om detta görs i god tid (senast 72-timmar innan start) på telefon till Martin Wall-
ström. Sista anmälningsdag till arrangemanget på Hälsö är onsdagen före seglingen. 
 

Vimpel 
Du som inte redan har en 24-timmarsvimpel måste beställa denna vid anmälan. Engångsavgiften 
för den obligatoriska gamla orangeröda deltagarvimpeln är 140: -. Du beställer deltagarvimpeln i 
samband med din anmälan. Vimpeln kan hämtas på kansliet i Långedrag eller fås per post (kom i 
så fal ihåg att ange din adress). 
 
 

Starthandlingarna 
Starthandlingarna kan hämtas på nätet https://24-timmars.nu/vastkustkretsen/seglingshandlingar/ 
fr.o.m torsdag 24/11.  Vi brukar normalt maila ut en omgång handlingar på den mailadress som du 
anger vid anmälan. Om du vill ha dina starthandlingar hemskickade per brev ber vi dig kontakta 
kansliet på telefon 031 – 690069 mellan klockan 10-15 måndag-fredag redan när du anmäler dig. 
 
Välkomna önskar 
 
Fritiof Pontén - 0708-199379,   Leif Thordenberg - 0709-774455 Ulf Palm  -    0708-381783,  
Lars Tobin - 0708-584787,  Martin Wallström - 0707-593086 
 
Frågor kan mailas till lars@atconsult.se 
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  Sida 2 

 
 
 
För att kunna acceptera en anmälan via epost behöver vi veta följande uppgifter: 
 

• Vilken segling du vill anmäla dig till 

• Ditt SRS-tal ur tabell eller mätbrev (ange mätbrevets nummer) eller om du behöver ett 
SXK-tal (glöm i så fall inte ansöka senast tio dagar innan) 

• Ditt namn och din födelsedag (inte hela personnumret, bara år-månad-dag). Dessa uppgif-
ter gör dig unik i vår Maratontabell, det är därför vi vill ha dem. 

• Båttyp 

• Segelnummer 

• Båtnamn 

• Antal personer ombord vilket är ett måste om du deltar i efterarrangemanget. 

• VHF-signal eller mobilnummer – till en telefon som är med ombord! 

• Start- och målpunkt 

• Om du behöver deltagarvimpel 

• Dag för målgång 

• Om du är medlem i SXK 

• Eventuella andra upplysningar 
 

 
 
Välkommen med din anmälan! 
 


